


 































































































































































































































































5^*- yazan §airls els zabul segahin mayssi ils vidala§diq, dsfn ebdik.
BiitiinvarhgiibmillimusiqimizsbaghalanBsxtiyarVahabzadsnin
qsbri oniinds mugamin biitiin §obsbrini sssbndirmsys haziriq.
Lakin Bsxtiyarimiz oyanacaqmi? Bsli, oyanacaq. Ozii bu dunyada
he9 vaxt yatmayib giindiiz xalqin haqq sssini uca-uca tribunalar-
dan hayqiran, gecsbr iss, bu hayqirtilan $eirs, poemaya 9evirsn
?airin ruhu da he9 vaxt yatmayacaq. Kim Bsxtiyari gormok istsss,
onun kitablarinin slins alsin. Hsr sstirdsn §air sizlsrs baxacaq,
9agirsan hsb sssins hay da verscsk vs belscs bu hsyatla sbsdi
ya§ayacaq Bsxtiyarimiz.

UNUDULMAZLIQ
iLAHI BiR NEM0TDiR

Qabri nurla dolsun! Boyiik $air Baxtiyar Vahabzadani 1991-ci
ilda Agdamda yaxindan gormii^diim. Amma onunla $axsan yaxin
tani$hgim “Tazadlar”m omakdasi Nizaminin vasitasi ila oldu.

1996-ci ilds oncsdsn zsngdsn sonra §airin evins ziyarsts
getdim. 9ay siifrssi arxasmda bir saata qsdsr sohbstls§dik.
B.Vahabzads rshmstlik §air vs alim dostlari $ahmar Okbsrzads,

Zeynal Msmmsdli vs ba§qalari ils birgs1991-ci ilds Agdamda
imarstds qarda§im Asifin qonagi olduqlarmdan soz a9di. Yadim-
dadir ki, o, Agdamin vs Azsrbaycamn say-se9ms ziyahlan ils
Agdama yolu dii§snds imarsts gslib xan 9inarm altinda Asifis
xeyli sohbstls§srdi. Sonralar oliim qabagi qarda§imi ziyarst ds
etmi§di... Evindski sohbstds iss ?air, qarda§im Asifin ke9diyi
doyii§brin vstsnpsrvsrlik doguracaq bir tsbligatla ornsk yoluna
9evrilmssins olan ehtiyaci dils gstirdi...

I
i

\

Elyin Msmmadli

“Tdzadlar" qszeti, 26 fevral 2009

Coxian Bsxtiyar miisllimin darda, 9ixilmaz vsziyystds
qalanlara necs komsklsr etmssindsn agah deyillsr. He9 ozii ds
yax§iligi yax§iliqdan 9ixarmamaq vs iizs vurmamaq xatirins
qszetlsrds yazilmasmi istsmszdi. Boyiik §airin indiys qsdsr gizli
qalan yax$ihqlarindan tsk birini deyim: Agdamda qrad ats§indsn
gozlsri tutulmu? 14 ya§li bir qizi neft §irkstinin vs hansisa bir
miisssiss rshbsrinin boyiik msblsgli vssaiti ils Fransada miialics
xsrcini 9skdirib, u§agin dtinya i$igina hssrst qalmi§ gozbrins ni-
cat gstirmi?di. Sozsuz ki, §air bels hallari adi borclanndan sayir-
di.

i
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Baxtiyar miiallimla gorii§larda o, milli qahraman Asif Ma-
harramovun ails durumu ila 90X maraqlansa da, boyiik §aira
problemlarimiz haqqinda he? na demirdim. Nahayat, miixtalif
instansiyalara (Baki icra Hakimiyyatina) aylarla - illarla etdiyi-
miz muraciatlarimiza verilan va verilmayan cavablar ailamizi
qatiyyan qane etmadikca, boyiik ?aira problemimiza miidaxila
etmayini iiqillik ziyaratdan sonra xahi§ etmaya macbur oldum.

verak, yani gozlayak. Biz gozladik. ?iinki dagdan agir xalq $ai-
ri onlara demi§di ki, siz milli qahraman ailasina va onun ii? alii
qarda§ma ikica sot qanuni torpaq vermirsinizsa, bas bu torpaqlari
kimlara paylamagi layiq goriirstiniiz?

***
Qeyd etmayi vacib biliram ki, ailamizin dolam§iq ii?iin goz

tikdiyi yegana ki?ik maqazini mahz ela Hacibala Abutalibov sok-
diirmii§dii. Ba$qa ifada ila ?oxlari kimi bizim ailanin da ?orak yeri
mahz merin “qara siyahisf ’na dii$mu§dii. Buna baxmayaraq mer
ba§qa yerda bizim U9un yeni tikiliya miitlaq az vaxtda sarancan
veracayina vad vermi§di. Sokuntulara farq qoyulmami§di . Qoyu-
lan “tamannah giiza§tlar” farqlari isa milli qahraman ailalarina
deyil, nadir istisnalarla “pulunu balta kasmayan”lara aid idi.

***
1999-cu ilin payizinda muraciatlarimiza bigana yana§ilmasi

ila he? bari§abilmayan§airmanimla birga Baki Icra Hakimiyyatina
getdi. Yani §axsan i§a qari§di. Bakimn sabiq meri Rafael Allah-
verdiyevin qabulunda olduq. Bizi dinlayib guya masalaya ancam
u?iin Elbay Qasimzada ila gorii§mayimizin vacibliyini arz etdi.
Elbay miiallim da bir memara (yamlmiramsa adi Hiiseynbala idi,
Qubadan) gostari? verdi ki, Bakimn arzulanan 5 farqli arazisinda
2 sot torpaq yerinin §aklini ?akib gatirin, bu milli qahraman
ailasinin problemini yoluna qoyaq. $airi aslinda bu va digar xo§

vadlarla arxayin saldilar. Ancaq bu “problemi halletma masalasi”
2001-ci ila qadar - iki il uzandi.

I
I
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Illar illari otdii. Bizim aila ya§adigi Qarabag boyda torpagi
miiayyan miiddata itirdikdan sonra Baki merlarindan iki sot tor-
paq ala bilmadi. Bizi tasirlandiran - manavi iztirab veran torpaq
almamagimizdan daha ?ox boyiik §airin soziiniin Baki meriya-
sinda qulaq ardina vurulmasi oldu. Sonralar Baxtiyar miiallima
(hami§a o boyiik insani ziyaratda bulunurduq) agiz aqib onu da
problemimizla bagli narahat etdiyimiza gora iizrxahhq etdik.
Ham da ona gora ki, boyiik §air Baki icra Hakimiyyatinda de-
mi$di ki, man he? oz ovladlarimin va qohumlarimin da xahi§ini
kimlardansa etmiram.

,

***
2001-ci ilda boyiik §air Baki Icra Hakimiyyatinin yeni ba§-

?isi Hacibala Abutalibova zang edib bizi qabul etmayi xahi§ etdi.
Anam Mahluqa Maharramova “?oxu?aqli qahraman ana” orde-
nini da, milli qahraman anasi oldugunu tasdiq edan sanadlari da
gotiiriib manimla Baki merinin qabuluna getdi. Dahlizda bizimla
gorii§an Hacibala muallim ke?mi§ va yeni muraciatlarimizdaki
eyni problemimizla tam§ oldugunu bildirib, namusuna and i?arak
rica etdi ki, i§in yiiz faizlik hazir halli iiqiin ona bir-iki ay vaxt

***
Olka rahbari mohtaram prezident ilham Oliyevin mil-

li qahraman va §ahid ailalarina malum sarancami ila gostardiyi
maddi-manavi komakliyi qoxlari kimi bizlara da tassalli oldu.1(256) (257 ) 3^
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alaq. O zaman §air bu ideyamiza etiraz etdi. Amma indi dii -
§uniiriik ki, dogrudan da har $eyin oz maqami var. Va §air o
zamanki etirazinda haqli imi§. Biz isa sadaca zamani qabaq -
lami§diq.

Darin ehtiramla:

Tabii ki, Haqq Sahibi har kasin haqqmi odayani sevar. O da var
ki, biz qatiyyan Hacibala miiallimdan xahi§ etmami§dik ki, namu-
suna and iqib biza indiya qadar sakkiz il bmril olan yalan desin.
Na isa... gunahi bagi§lamaq boyukliikdur, unutmaq ki9iklik.

Ondarimiz (mazari behi§t olsun!) boyiik §aira saygilanni
sona qadar mustasnaliqlaya§atdi. Mohtaram prezidentimiz Ilham
Dliyev isa hamin saygini davam etdirdi. Dogrudan da boyuklarin
qadrini boyiiklar bilar.

Azarbayccinin Milli Qahramani
Asif Yusif oglu Maharramov,

Fred Asif adina lnki§af
Fondunun rahbari

Haci Bdalat Maharramov
***

Sabiq Baki meri bldii... blii artiq Allaha aiddir. Va biz da
kiminsa oliimiina xo§hal olanlardan deyilik. Bu hal aila §arafimiza
yara§maz. Lakin fakt fakthgmda qalir. Boyiik §air diinyasim
dayi§andan sonra nainki Azarbaycanin, hamqinin tiirk diinyasi-
mn, iimuman qeyri-millatlardan olan insanligm vicdam sizladi.
Maharramovlar ailasi olaraq bizlara iimidlar veranlardan birinin
boyiik itkisi hamimizi qox kadarlandirdi. Bo§una demayiblar ki,
“Eldan gedana el aglayar”.

Boyiik §airimizin vafati ila alaqadar marhumun azizlarina
sabr dilamakla, biitiin Baxtiyarsevar milyonlara darin hiiznla ba§-
sagligi verir, ustad §airimiza Allahdan abadi rahmatlar umuruq.

“Tdzadlar" qazeti, 26 fevral 2009

***
Oliim haqdir, haqlilar isa olmaz! Ondarimiz Heydar Oliyev,

$ailarimiz Mammad Araz, Baxtiyar Vahabzada, alimlarimizdan
Yusif Mammadaliyev, Xudu Mammadov va xalqin qalbinda Al-
lahm liitfii ila ya§ayan digar abadiya§arlar...

P.S. illar oncasi ustad §air Baxtiyar Vahabzadanin adina
rahbari oldugum fondumuz adabi mtikafat tasis etmak istadi.
Fikrimizi §airi ziyaratinda oziina da bildirdik ki, raziligini
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daqiqla$diracakdim ki, bu, Baxtiyar Vahabzada yox, onun ada?i

“BU DUNYANIN i§L0RIN0
$AiR NEC0 BAXIR?”

Amma illar ke^ocak va man Baxtiyar Vahabzadanin ozii ila
nainki iizbaiiz oturub sohbat etmak, hatta onunla miibahisaya
giri§mak imkani qazanacaqdim. Bu gdrii?un va bu tam§hgin da
maraqli tarix<?asi var...

1988-ci ilin yayi idi. Onda man “Azarna§r”da redaktor
i§layirdim. Sonu bilinmayan Qarabag hadisalari taza ba§layir-
di. Na?riyyatm ba§ redaktorli, agsaqqal yazi^i Camil Olibayov
mani yanina faginb dedi ki, Baxtiyar Vahabzadanin publisistik
maqalalarindan ibarat kitab buraxilacaq, redaktoru da san ola-
caqsan. Bu kitab indi xalqa ?eirdan, poemadan daha vacibdir.

Amma nazara al, Baxtiyar muallimin vaxti azdir, maqalalari
sistemla§dirib kitab halina salmaq sanin boynuna dii§iir...

O vaxt Moskvada fixan qazetlar har §eyi blitiin 9ilpaqhgi
ila a?iq yazir, biz isa hala da senzura qorxusu aitinda ya$ayir,
Moskva qazetlarina hasad apanrdiq. Camil muallim onu da alava
eladi ki, Baxtiyar muallimla dam$mi$am, san onun yazilarim re-
daktor kimi oxuduqca movzulari Moskva qazetlarinda, xilsusan
“Literatumaya qazeta ’da qaldirilan problemler saviyyasinda
darinla§dirmak iifiin ideyalar vermali, nalarisa miiallifin yadma
salmali, bir sozla, hokumatdan adamlarin biitiin narazihgi bu ya-
zilarda oz aksini tapmahdir.

Oslinda, bu taklif - Baxtiyar Vahabzadanin kitabma redaktor
olmaq cavan na§riyyat redaktoru U9iin boyiik etimad idi! Digar
tarafdan isa boyiik masuliyyat demak idi: Qarabag movzusu,
millatin illardan bari iiraklarda ya§ayan azadliq duygusu va sovet
qurulu?unun biza bax§ etdiyi problemlar...

Bir ne9a gun sonra man mazuniyyata 9ixdim va kitabin
alyazma variantim gotiiriib i^lamak ti9un kanda getdim. He9 on
gun ke9madi ki, i$ yerimdan teleqram aldim: “Tacili i§ yerina qa-

DAHA BU SUALt VER0N OLMAYACAQ. BDXTIYAR VAHABZAD0
BU DUNYANIN PROBLEML0RlNi BU DUNYADAKILARIN

OHD0SiN0 BURAXIB HAQQ DUNYAYA QOVU§DU...

Baxtiyar Vahabzadanin dunyasmi dayi§masi xabarini
Azarbaycandan uzaqlarda aldim. Va bu xabar mani illarin
xatiralarina, dii$iincalarina qaytardi...

Aglima galan ilk xo? duygu bu oldu: biz ham da ona gora
xo§baxt xalqiq ki, bizim yazicilar, ziyahlar, sanat adamlari bu
dunyadan kb9anda da oz ?an-§dhratlarina layiq §akilda, mahabbat
va qaygi ila yola salmirlar. Adatan, bazi xalqlarm ma§hur adamla-
n 90X vaxt dmiirlarinin sonuna dogru camiyyat tarafindan unudu-
lur, hatta bazan ovladlari da onlardan iiz dondarir. Xo§baxtlikdan
hala bizda boyiiya, agsaqqala, ziyahya hormat istar aila, istar
camiyyat, istarsa da dovlat saviyyasinda qorunub saxlamlir. Bo-
yuk §airin dafnindan izladiyim telegoruntular mana bu fikri talqin
etdi...

U§aqhqdan Baxtiyar Vahabzada poeziyasmin vurgunu olmu-
Na vaxtsa bu boyiik ?airla iizbaiiz galmak, onunla kalma§am.

kasmak arzusu ucqar kand maktabinda oxuyan yeniyetma ii9iin
tabii ki, al9atmaz bir $ey idi. ..

Baxtiyar muallimin indiki Baki Dovlat Universitetinda
muallim i§ladiyini bilmayim hatta bir dafa mani 9a§dirmi5di:
1980-ci ilda universiteta qabul imtaham verarkan muallimlardan

“Baxtiyar muallim”- deya miiraciat edilanda onubirina
dzliiyiimda Baxtiyar Vahabzada hesab elami§dim. Sonralar
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yitmaq lazimdir!”.

Teleqramin sababini anlamasam da, Bakiya qayitdim. Ba§
redaktorun qabul otaginda oyrandim ki, Baxtiyar muallim kita-
ba gora bark narahat olub, alyazmasim bir “cavan u§agin” go-
tilriib kanda getmasi onu tabdan qixarib va bilmak istayir ki, ki-
tab iizarinda i§ na yerdadir. Az sonra Baxtiyar muallim ozii da
na?riyyata galdi va man onun narahathgim, hatta bir az da asabi
oldugunu gozlarindan oxudum. Ilk sozii bu oldu:

- Ay ogul, san hardasan? Kitab gecikir axi...
Bir az oziirnu itirsam da, alyazmam stolun ustiina qo-

yub redakta eladiyim hissalari gostardim, bazi yerlara Baxtiyar
muallimin ozuniin alavalarina ehtiyac oldugunu bildirdim va hiss
eladim ki, rangi aqihr, ahvali duzalir. Bir azdan artiq boyuk ?air
va cavan na?riyyat redaktoru arasinda psixoloji baryer goturiil-
du va biz hamkar kimi fikir miibadilasina, kitabi daha da tak-
milla§dirmak iiqiin miizakiralar aparmaga ba§ladiq... Qisa vaxt-
dan sonra kitab yigilmaq iiqiin matbaaya gondarildi.

Baxtiyar Vahabzadanin har soz, har cumla iizarinda asdiyini
man bundan sonra daha aydin ba§a dismaya ba?ladim. Onda
matbaalar indiki texnologiya ila taqhiz edilmami§di: redaktadan
sonra kitab matbaada yigilir, bir neca dafa korrektura oxunuju

aparilir, miiallif son variant ila tarn? olub hazir matnin 9apina

rasmi icaza verandan sonra qap prosesi ba§Iamrdi.
Baxtiyar muallim hamin giinlar bu kitabla ya§adigi tiqiin az

qala har gun zang vurur, i$larin neca getdiyi va hansi marhalada
oldugu ila maraqlamrdi. Bir dafa zang vurub dedi ki, evda yax§i

qutab bi§iriblar, gal ham qutab yeyak, ham da bir az dardla§ak.
Onda Baxtiyar muallim keqmi? Hiisii Haciyev (indiki Azarbaycan)
kiiqasindaki yazicilar evinda, “Azama?r”in be§ addimliginda
ya§ayirdi. Durub evlarina getdim. Bir az sohbatdan sonra dedi
ki, kitaba balaca bir alavam var, onu neca eda bilarik? Sohbat

(262)'

vaxtila ttirklara divan tutmu§ Andranikin vah§iliklari haqqinda
alavalardan gedirdi. Indi qox sular axib, ermani vah§iliyi barada,
demak olar ki, har §ey yazilib. Amma hamin 88-ci ilda Andrani-
kin vah§iliklari barada yazmaq hatta Azarbaycamn xalq §airina
da yasaq idi!

Man bu alavanin neca edilacayinin yolunu bilmirdim. Kita-
bin matni senzuradan-“Qlavlif’dan keqmi^di, korrektura olunub
qap uqiin matbaaya verilmi§di.

- Baxtiyar muallim, balka na§riyyat rahbarliyina, yaxud
Dovlatna§rkoma deyasiniz... - bu sozlari ehtiyatla dedim.

- Ay ogul, onlari yax§i tamyiram, raziliq vermayacaklar, -
dedi. - Bunun birca yolu var. San korrekturaya baxmaq adi ila
matbaaya gedib, alavalari ela. Bilan olmasa ala! I§di, kimsa duyuq
dii§sa, man boynuma gdtiiraram ki, redaktordan va na§riyyatdan
xabarsiz alavani dziim etmi§am...

Razila§diq va man bu “amaliyyati” ugurla hayata ke9ira bil-
dim - he9 kim duyuq du§madi. Ilin sonunda Baxtiyar muallimin
“Galin aqiq dam§aq” adh publisistik kitabi 50 min niisxa tirajla
i§iq iizii gordii, satildi va yenidan 50 min niisxa qap olundu. indi
hamin kitab Baxtiyar muallimin aftoqrafi ila §axsi kitabxanamda
aziz xatira kimi saxlamlir: “Bu kitabin yaranmasinda rniiallifla
berabar aziyyat qakmi§ cavan qarda§im Miisallim 119tin boyiik
ugurlar arzusu ila. 16.01.89”.

Baxtiyar miiallimla bagli bir xatira da yadima dii§tir. O
vaxt manim Bakida manzilim yox idi. Camil Olibayov Baxtiyar
muallimin mana isti munasibatini nazara alaraq Baki Sahar So-
vetinin icraiyya Komitasina na§riyyat adindan vasadatnama ha-
zirladi ki, faaliyyatimi va aila vaziyyatimi nazara alaraq, $aharin
bo§aldilmi§ manzil fondundan mana birotaqh manzil ayirsinlar.
Tabii ki, maktubu §ahar Icraiyya Komitasina yalmz Baxtiyar
Vahazada kimi bir niifuz sahibi taqdim etsa, nayasa iimidli olmaq
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?apa hazir variantmi oxudum vs “Azarna§r”3 qayitdim. Aradan
bir neca saat ke9andan sonra mani yenidan redaksiyaya 9agirdi-
lar va... gozbrima inanmadim: Baxtiyar muallimin miisahibasi
qirmizi qalamla, neca deyarlar, al-qana boyanmi§di. Redaksiya-
da dedibr ki, sahifani partiyanm Markazi Komitasina apariblar
va Baxtiyar muallimin “asabi $akilda soyladiyi bazi ctimbbri”
9ixarmagi tap§iriblar. Man “asabi $akilda” deyilmi§ hamin “bazi
cumlabri” daha yum§aq fikirbrb avazlamali oldum... Markazi
Komitanin “tovsiyasi” ila muayyan ixtisara maruz qalan bu
miisahibanin neca boyiik rezonans dogurdugunu indi da xatirla-
yiram. Onda, vallah, insanlar Qarabag problemi ila ya§ayirdilar!
Onda har §ey Qarabag ii9un idi!

“Azarbaycan gan9lari” qazetinin redaksiyasina miiraciat
edan oxucular “Azarna§r”daki telefon nomrami abb miiallif
kimi mana da zang vurur, Baxtiyar miiallima demak istadikbrini
manim vasitamla 9atdirmaga 9ali§irdilar. Hatta sonralar da zang
vurub bu va ya digar haqsizhga Baxtiyar muallimin miinasibatini
oyranmak istayirdilar. Sadaca, “Bu diinyamn i§brina §air neca
baxir” sualim verirdilar.

Daha bu suali veran olmayacaq! Qiinki Baxtiyar Vahabzada
uzun omrii boyu bu diinyamn dardbri ila ya§adi, hamin dardlarb
miibariza apardi, amma bu dardlarin tiikanmaz oldugunu bilanda
da... bu fani dtinyadan ba§ gdtiiriib haqq dtinyasina qovu§du!
Baxtiyar Vahabzada bu diinyamn dardlarini bu diinyadakilarm
ohdasina buraxib bu diinyadan ko9dii. ..

miimkun idi! Adi halda bela maktubu yazmirdilar va baxan da
olmurdu. Camil miiallim maktubu hazirlayandan sonra vaziyyati
Baxtiyar miiallima dedi va o da bu i§i mamnuniyyatb goracayina
soz verdi. Novbati giin §axsi ma?inmda na§riyyata galib mani
maktubla “Baksovet’b - o vaxt manzil masalabrib ma§gul olan
qeyri-azarbaycanh muavinin yamna apardi. Bunun ozii da pa-
radoks idi ki, Azarbaycamn xalq §airi bir azarbaycanli ganca
manzil i)9iin qeyri-azarbaycanlmin yamna xahi?a gedirdi. Amma
neylamak olar, dovrun realligi bebydi!

...Maktubu taqdim edarkan Baxtiyar miiallim manim baramda
o qadar xo§ sozbr dedi ki, utandigimdan mani tar basdi. Onun
sozbrindan beb 9ixirdi ki, man olmasam, “Azama§r”in faaliyyati
dayana bilar ve s. Amma onda olkada vaziyyat elaydi ki, bir cavan
jumalista manzil ayirmaq kimi masala xirda, olduqca xirda prob-
lem idi. Ustalik da bu gorii§dan az sonra hamin muavini i§dan
9ixarmi§dilar. Lakin fakt fakthgmda qalir ki, Baxtiyar muallim o
vaxt u§aq kimi qabagima dii^iib manim ii9iin xahi§a getmi§di.

Bu arada Qarabag problemi getdikca darinb§ir, adamlarm
narahathgi giinbagiin artirdi. “Azarbaycan gan9bri” qazetinin
redaktoru Yusif Kerimov Baxtiyar muallimla miinasibatbrimizin
yaxinhgini bildiyindan onunla bu problembr movzusunda
musahiba haztrlamagi tap§irdi. Onda, tabii ki, indiki kimi dik-
tofon bollugu yox idi va man Azarbaycan radiosunda i§byan bir
tam§imdan xahi§ etdim ki, diktafonunu bir giinliiya mana ver-
sin. Indiki diktafonlarla miiqayisada 90X nahang olan bu aparatla
Baxtiyar muallimin evina getdim. Otrafli sohbat etdik va bir qazet
sahifasi hacminda miisahibani qalema ahb redaksiyaya tahvil ver-
dim. Baxtiyar muallim Qarabag movzusunda na dii§unmu§dusa,
har §eyi dilina gatirmi$di va man da dedikbrini oldugu kimi sax-
lami$dim. Ba§qa na ciir ola bilardi? Xalq §airi xalqa soz deyirdi!

Novbati giin redaksiyaya gedib bir sahifalik miisahibanin

Musallim Hasanov

“525-ci qdzet”, 9 may 2009
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edir. Els bu sababdan da anaya istak, hormat, ana ucahginin tasvir,
tarannumii onun yaradiciligindan bahar mehi kimi yum§aq, mii-
layim kefir:HOR SOZU BIR ULDUZ,

BiR §0FFAF ALMAZ...
Bir ananin alqipi

Min ovlada bas edar.
Bir ananin qargipi
Bu diinyam tarpadar.

“...Man /tab Dbvlat Tahlukasizliyi Komitasinda iflayan zuman
Baxtiyar Vahabzadanin habs olunmasi masalasi meydana qixmipdi. O
vaxt man onu xilas eldim, qoymadim habs olunsun. Onunla dafalarla
sbhbatlar apardim, maslahatlarimi verdim... O, hamin vaxtlar boyttk
falakat qarptsinda idi. Naya gora?.. Onu gbra ki, millatini sevirdi,
millatin qaygilart haqqinda $eirlar yazirdi. “Gultistan" poemasim
yazmifdi. Ondan otrii o zuman onu habs etmak masalasini qoymuy
dular”.

N

Talabasi, oxucusu, parasti§kari kimi manim alamimda
dahi, i§iqh tafakkiir sahibi Baxtiyar Vahabzadanin iki and yeri,
mabadi olub. Biri anasmin stidii, onun mazan, ikincisi isa ana-
sindan avrihb miiallimina tapindigi, sigindigi, guvandiyi, onun
muqaddaslivini anladigi maktab! Onun misralarinda ana kovralir,
incalir, qurralanir, bazan isa uzundan sevinc, baxtavarlik, farah
ya§i gila-gila axir, balasma xeyir-dua verir:

Heydar 0LIYEV

Dahi $axsiyyat, soz, sanat korifeyi Baxtiyar Vahabzada
tabiatin nazh-qamzali, barh-barakatli, hirsli-hikkali pay verdiyi
$akida diinyaya goz agmi§di. Talaba, aspirant, elmlar namizadi,
elmlar doktoru, professor, akademik... kimi azabli-aziyyatli,
eni§li-yoxu§lu yol kefmi$di. Bu misralari isa brnrii boyu qan yad-
da§inda onunla yoidajhq etmi§di:

Get, ey yavrum, qalbini galacaya bagla san,
Cocuqluq hayatinin an qaygrnz gagidir.
Agilmip cigirlarla bu gun darsa gedirsan -
Sabah san aqacaqsan bu yollarda ilk cigir.

Allaha ucalan ulu bir yolun
ilkin pillasidir Allahu-dkbar.
IJaqqi dananlarin iiziina daymip
Haqqin pillasidir Allahu-dkbar.. .

illar otub kefdi. Bir az na§i, nabalad, bir az dakiiskiin, kovrak
u§aq - artiq §ohrat zirvasina ucalan Baxtiyar Vahabzada o faglari
belaca sevgiyla, intizarla, ham da nisgil-hasratla xatirladi:

Onun ilk §eiri 15-20 ya§lannda i§iq tizii gormii§dii: “Ana
va §akil”. Fikrimca, burada “ana” sozii umumila§mi§ deyimdir.
Masalan, anam manim, ana Vatan, anam Azarbaycan, anam azad-
hq... Dafalarla §ahidi olmu§am ki, Baxtiyar muallim lirik, poe-
tik sozlardan daha f ox “ana” kalmasini neca dadli-duzlu talaffiiz
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A maktab yollari , maktab yollari ,
Sizda qar da gordiim, duman da, Qan da.
Konltim yarpaq kimi titrayib asir,
Yena bu yollardan otiib keqanda...
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IEtiraf vicdamn sasidir. Bu fikri milli poeziyamiza mahz
Baxtiyar Vahabzada gatirib. O, yazib: “Man va ya§idlarim
Nabi Xazri, Hiiseyn Arif, Qabil, Qasim Qasimzada va ba§qalari
adabiyyata galdiyimiz zaman an ?ox oyrandiyimiz va taqlid et-
diyimiz ijair S.Vurgun va O.Sanvalli idi. Lakin bu 0 demak de-
yil ki, biz bu gun S.Vurgundan lazim olani oyranib qurtarmi§iq.
Xeyr, bu gun da ?eirimiz S.Vurgun “havasi” ila ya§ayir. S.Vurgun
§eiri ela bir tilsimdir ki, onun mazmunundanmi, formasindanmi,
tarzindanmi oyranmi?ik - demak ?atindir. Ustad ?airi har dafa
oxuyanda sanki bir tilsima dii§iiram. Bu tilsimin na adi, na unva-
m, na ilkini, na da sonunu tapa bilmiram...”

Baxtiyar Vahabzada kimi biitiin riitbalari va §ohrat titulla-
nm qazanmi? alimin, §airin, miitafakkirin, ictimai-siyasi xadi-
min arxaya baxarkan ustadini bela xatirlamasi bu giin da, hami§a
da ornak olmalidir. (hinki bu keyfiyyatlarila o, bir daha galacak
nasillara niimuna olacagim tasdiqlayib.

Onu sevmamak olmur. Otan asrin ikinci yarisinda B.Vahab-
zada §air, alim, vatanparvar, xalqsevar, zaman-zaman hiiquqla-
ri tapdanmi§ soyda§larimizin miidafia?isi kimi tanmmi§di. Bu
barada §air-publisist, Milli Maclisin deputati Sabir Riistamxanhnm
dediklarini xatirlayiram:

“Baxtiyar Vahabzada yaradicihgma heyran olanlar da var,
nisbatan soyuq yana^anlar da. Bu ciir muxtaliflik tabiidir va kiill
halinda adabiyyatimizin xeyrinadir. Lakin oxucu fikrini kanara
qoyub B.Vahabzadanin yaradicihgma bir adabi hadisa kimi ya-
na§saq, istar-istamaz onun xalqinuzin ictimai-adabi fikrinda oyna-
digi rola nazar salsaq gorarik ki, §airin sasina hami§a sas veriblar.
O, bir yox, bir ne?a nasil oxucunun vatanda§ kimi yogrulub-

dogrulmasinda he? birtarazi ila ol?iiIa bilmayan i§ goriib... Manca,
sanatkar ii?tin bundan boyiik xosjbaxtlik ola bilmazL”

Baxtiyar miiallim “Giiltistan” poemasmi yazanda bu
giiniimiizda adi, zahmi agir olanlarin, boyiik arzularla ya§ayan-
larin ?oxu hala dunyaya galmami§di. “Giilustan” dardlinin dard
alindan inlamasi, yangisi, agri-acisi, haray-ha?iriydi. ()iinki ana
balasindan, baci qarda§indan ayn dii§mu§dii. Acilar, hasratlar,
intizarlar kimisini kor, lal, kar, kimisini da §ikast etmisjdi. Ki-
min na haqqi, ixtiyan vardi ki, sasini ?ixardaydi? “Qirmizi im-
periya” onun babayina koz basardi... He? dema, bela hunarli,
cangavar, iki qarda§in ayriliq dardini ?alimsiz ?iyninda ?akan da
varmi§... Bu, Baxtiyar Vahabzada idi. O, yax§i bilirdi ki, “ipak
dasmalla eynayini si lib bir siifrani yari bolanlar” kimlardir. indi -
mustaqillik qazanandan sonra hamin o ayriligin sabablarini pi?il-
tiyla yox, hatta bar-bar baginb demak da miimkiindiir. Bas onda?
Onda xalqin comard oglu Baxtiyar ?arasizlikdan tinvani dayi§irdi.
Mazmun, mantiq isa hayacan tabilina ?evrilirdi :

%
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Yad dilda maktub yazib
Qarda$ dz qarda§ina.
Bu maktubu oxuyan
Na kill toksiin ba$ina?..

Baxtiyar miiallim sozla, poetik fikirla millatimizin aci
taleyina monumental heykal ucaldib!

Ana dilim, sandadir xalqin aqli, hikmati... Taxminan 6-7
il avval Milli Maclisin giindaliyina salman asas masalalardan biri
“Azarbaycan dilinin i§lanmasi va qorunmasi haqqinda” qanun
layihasi idi. Deputatlardan Anar, Nizami Cafarov va ba§qalari
?ali§irdilar ki, dogma dilimiz he? olmasa bundan sonra urvatli
tutulsun. Olbatta, bela qaygi tarifa va taqdiralayiqdir. Ancaq galin
unutmayaq. Bir anliga otan giinlara, taxminan 56 il avval yazil-
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mi§ bu §eira, haraya, ham da nifrata diqqat yetirak: Bela qatin gunlarda zamamn, yoxsa insanlarm ddnukliiyuna tab

gatira bilmayan Baxtiyar Vahabzada geca-gundiiz hayqirir, ya-
radiciligi ila hayacan tabili 9ahr, oxuculari du$iindiiran publisis-
tik. badii yazilari ila matbuatda 91x15 edardi. Hormatli §airimiz
milliyyatca ermani, lakin Azarbaycan torpaginin yetirmasi olan
yazi9i Aleksandr $irvanzadanin bu fikrini da yazilanmn birina
alava etmi?di: “Zaqafqaziya sacayaq kimidir, ayaginm birini qir-

san, butimliikla yixilib boyrii tista dii^acak”.
Lakin §airin haray-ha^iri salahiyyati olan ixtiyar sahiblarina

9atmirdi. Daha dogrusu, onlarin ba$i $axsi harisliklarina qan§-
mi§di. Inildayan, sizildayan, zariyan, har gun qorxu-hiirku i9inda
ya§ayan adamlar, torpaqlarimiz busbutim unudulmu^du. Baxtiyar
miiallim artiq doza bilmadi, iisyan sasinin formasini dayi§ib bela
bir hami§aya§ar badii, yaradici inqilab etdi:

...Ey dz dogma dilinda dam§magi ar bilan,
fasonlu adabazlar,

Qalbinizi oxyamir qo^malar, telli sazlar.
Bun/ar qoy manim olsun,
Ancaq vatan forayi sizhra qanim olsun!

Bax, bela amallarla ya§ami§, ucalmi§, boyiikliik, miiqaddaslik
qazanmi§di Baxtiyar miiallim. Hamin tadbirda 0 da i$tirak edirdi.
Duyurdum ki, o, tabiatina uygun yena narahat, miizakiralardan
gileylidir. Qiinki ana dilimizi tarn, diiriist bilmayan bazi deputat-
lar yena fikir ayriligi yaradir, “hataran-pataran” dani§irdilar.

Fasila zamani ustada yaxinla§dim. Qanun layihasinin
miizakirasinin neca ke9masi barada sualima bela cavab verdi:
“Ay ogul, bir qiivva ki ana siidii, ana laylasi ila varliga, qana,
cana hopub, onu miizakira etmazlar. Indi nadan, kimdan qorxub,
ehtiyatlamb, 9akinmaliyik? Yenami “qirmizi imperiya” Damokl
qilinci kimi ba§imizin iistunda asila qalib? Axi daha miistaqilik.
Bilmaliyik ki, ana dilimiz bizlara “Qurani-Karim” qadar qiymatli,
avazolunmazdir, vassalam!”

Bela bir aqidanin, maslakin sahibi idi sevimli sanatkarimiz,
soz ustadimiz.

«

Millat Qarabagda qmlan zaman,
Oglunun toyunda gahb-oynayan
Adamdan millata ba$ ola bilmaz...
Bu Vatan manimdir, bu Vatan sanin,
Sangarda asgara dayan gullanin
Agrisi qalbinda gdynamayan has,
Bu boyda millata ba$ ola bilmaz!..

li

Halalik Qarabag qar$idurmasi ermanilarin xeyrina sangiyib.
Macburi ko9kiinlarimiz dogma yurd yerlarindan didargin du^arak
Milin, Mugamn, Aranin ilan mala§an diizlarinda maskunla§iblar.
Giin-guzaranlari xo§ ke9sa da, yurd hasratindan can 9iirudurlar.
Bu da unudulmaz §airin fikridi: “Ay ogul, oziimiizu ela aparinq
ki, guya maglub biz yox, dii^manlarimizdir. Toylarda, televiziya
ekranlarmda ela qol goturub oynayirlar, qaliram maattal . Ay qar-
da§, oynamaq bizim haramiza yara§ir?..”
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Qarabag, ay Qarabag... Diiqar oldugumuz qondarma Qara-
bag problemi Baxtiyar miiallimin balka da an goynartili, i§gancali
dard-balasi idi. otan asrin 80-ci illarinin sonlarmda hadisalar
mahvarindan 9ixmi5di . Adamlar, xiisusan Qarabag mahalinda ya-
§ayan soyda§larimiz respublikanin o dovrkii rahbarlarina giivanir,
inamr, min bir azablara qatla§ib yurd-yuvalarmi tark etmirdilar.
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Casarat miilkiinii tikdi §ahidlar. Adi bir insamn hiss etdi-

yi dardi §air iki dafa ondan artiq iirayinda qakir. Bu baximdan,
Baxtiyar muallimin daha hassas oimasina qatiyyan §iibha yoxdur.
qiinki xalqimiz §airi sevdiyi ii9un ona inanir, giivanirdi. 1990-ci
il 20 Yanvar qanli qirgmmdan sonra sevimli §airimiz eia bil if-
lic olmu§du, taqatdan dii§mu?du. TokOlan gtinahsiz qanlar onun
varhgina qanim kasilmi§di. Qanli faciadan iki gun keqmi^di.
Yanvarm 22-si sahar saat 11.00 radalari idi. Paytaxt Baki biisbii-
tun blokada §araitindaydi. Sovet ordusunun harbqilari tarafindan
enerji bloku partladilmi§ Dovlat Televiziya va Radio Verili§lari
$irkatinin hayatinda dayanmi§diq. Miixtalif §ayialar gazirdi.
Bir az aralida soziigedan ordunun bir generah, onun iki silahli
cangiidani ozlarindan razi halda var-gal edirdilar. Bu zaman lap
nagillarda tasvir olundugu kimi, gozlanilmaz halda, ali iirayinin
iistiinda, sifati agappaq olmu§ Baxtiyar Vahabzada goriindii. Ha-
mimiz diqqatla, inamla ona baxirdiq. Bizimla ela-bela, konulsiiz
hal-ahval tutub general samta 9evrildi: “Ttipuriim sizin iiziinuza.
Sizin aliniz ne9a-ne9a giinahsiz insanlarin qamna batib. Siz
calladsiniz! Illar boyu millatimizi asaratda saxlamisimz. Daha
yetar. Xalqimin yarisi qirilsa da, qalanlar “qirmizi imperiya’'dan
canini qurtaracaq”.

Bir gostari§la yiizlarla hamyerlimizi qamna qaltan edanlar
Baxtiyar muallimin da sinasina silah tu§laya bilardilar. Amma
onlar bunu eda bilmadilar. Qiinki haqq soziin, adalatin qar§isinda
general taslim oldu. §airin sozii, qatiyyati ata§dan giiclii qixdi:

Bu da hormatli §airimizin qanaatidir: $ahidlarimiz haq-
qinda tez-tez, 90X yazmaliyiq. Qoy galacak nasillara ibrat darsi
olsun. Qoy onlar bizim kimi sadalovh olmasinlar, xeyiri ?ardan,
qaram agdan, dostu dii§mandan se9a bilsinlar. Bilsinlar ki, ya§a-
diqlari qarma-qari§iq, diplomatiya, hiyla zamanasinda har gun,
har saat ayiq va kasarli olmasalar, hadisalarin axanm avvalcadan
gora bilmasalar, bizim kimi onlarm da ba§ina mtisibatlar aqilar,
tarixin sahnasindan silina bilarlar.

?
***

Bu da bir etiraf: Baxtiyar Vahabzada canh klassik, ensiklo-
pedik bilgiya, qibta olunasi yadda?a, mahsuldar yazib-yaratmaga
malik §axsiyyat idi. Onun yeniyetmalara, ganclara, maktaba,
miiallima miinasibati o qadar dogma, marham, garakli idi ki,
istasan da, o orbitdan 9ixa bilmazdin. Ustad 1989-cu ilda i§iq uzu
goran “Galin a9iq dam§aq...” kitabinda “Yeniyetma va zaman
barada dii§iincalar” maqalasinda yazib:

“Vsfondafliq haqqmda: Insanligin birinci §arti, ba§hca sifati
onun vatanda§ligidir. Vatanini, xalqim sevmayan ba$qa xalqi va
ozga olkani da seva bilmaz.

Inam vs sqids haqqmda: Insan inamla ya$aytr, inamla da
galacaya addimlayir. Odalata va haqiqata inam camiyyatimizin
har bir iizvii, o ciimladan boyiiyan nasil iiqiin da yol gostaran
bir mayakdir, hayat kompasidir. inam, aqida tarbiyasi yetkin
§axsiyyatin formala$dmlmasimn asasim ta§kil edir!

Gsnclik vs zaman: gancliyin bir xususiyyati da ondan ibaratdir
ki, onlar hami§a tasirda olurlar, daha dogrusu, ganc oztinu hami§a
kimasa ox$atmaga qali^ir. Biz adabiyyata galdiyimiz zaman ozii-
miizu Samad Vurguna ox$atmaga qah^irdiq. Tak adabiyyatda yox,
hayatda da ondan oyrandik, hatta onun harakatlarini da taqlid edir-
dik. Miiallim ayna olmahdir: Muallim ilk novbada manavi ucaliq,

I

i

Qatil gulfosins qurban gedsrksn
Gdziinii sabaha ciikdi §shid for.
Ugrsngli bayragi dz qanlariyla
Vsfon gdyforins gskdi $shidfor...
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tamizlik timsali olmahdir. Maktabin asas vazifasi talim-tarbiya
vermakdir. Demali, miiallim, har §eydan awal, tarbiyafidir, o,
yetirmalarinin aglini, qalbini, xarakterini, dunyagbrii§unu tarbiya
etmalidir, Iayaqatli vatanda$lar yeti?dirmalidir. Bunun ufun
muallimin boyiik vatanda? iirayi olmalidir. Har bir miiallim, tadris
etdiyi fanndan asih olmayaraq, u$aq va yeniyetmalari Vatana na-
muslu xidmat etmaya hazirlamahdir. Har §ey buradan ba§layir.
Osl rniiallim oz fanninin vurgunu olmah, bu sevgini, vurgunlugu
yetirmalarina da a?ilamagi bacarmalidir. Yax§i deyiblar ki, ozii
ali?mayan ba§qasim yandira bilmaz:

sahnasinda ugurla oynamlmi^di . Onun “Layaqat”, “Dagliq Qa-
rabag: iddialar va haqiqat”, “Galin biz da dii§unak”, “Haqiqatin
dili” va onlarca ba§qa maqalalari indi da yaddan fixmayib. “Atil-
mi§lar” poemasi poeziya ila falsafanin, aci haqiqatla xatiralarin
vahdatidir. Bu asar barada 9oxlannin qanaati beladir: “Atilmi$lar”i

ila miiallif Giina§a ^evr.ilib, an qaranhq zirzamini da i§iqlandira
bilib.

***
Onun barasinda deyiblar: Qiidratli §airimiz sozla badii

manzaralar, lirik lovhalar yaratmagin mahir ustasi kimi da
§ohrat tapmi§di. Gorkamli rasam Mikayil Abdullayev deyirdi ki,
Baxtiyann §eirlarini oxuyandan sonra naturaya qatiyyan ehtiyac
qalmir. Gunki o, tasvir etdiyi makam, obrazi ela incalikla verir ki,
oniar movcud varliq kimi goz oniinda canlanir. Qazaxistamn ta-
mnmi§ qalam sahibi Oljas Siileymenovun iirak sozlari: “Baxtiyar
Vahabzada kimi §airi, ziyalisi, mtiallimi, nahayat, §axsiyyati olan
miHat xo§baxtdir”.

Diinya §ohratli yazifi Gingiz Aytmatov: “Bizi ahata edan
alamda na varsa, Baxtiyar Vahabzadani darindan du§unduriir: xe-
yir va §ari, gozallikla eybacarliyi, bdyukliikla kifikliyi, bir sozla,
insan ruhunun ali va xirda duygularim poeziya saviyyasina qal-
dirmaq onun fitratindadir. Miitafakkir sanatkarm, ustad §airin
ba$lica qayasi, uguru da bundadir”.

Dogrudan da biz baxtavar xalqiq ki, canli klassikla bir
dovrda, eyni asrda ya$adiq. Onun yaradiciligmi oxuduq. Ictimai-
siyasi faaliyyatinin §ahidi olduq. Vatanimizin, xalqimizin, ayn-
ayri adamlann dar maqamlarinda onun millat vakili, agsaqqali
kimi neca haqq sasini ucaltmagim gordiik.

...Istasam da, istamasam da dahi §axsiyyatin, alicanab in-
sanin, unudulmaz miiallim-pedaqoqun, gorkamli §airin artiq bu
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Yayamaq - yanmaqdir, yanasan garak,
Hayatin manasi yalmz ondadir.
§am agar yanmirsa, ya$amir demak,
Onun da hayati - yanmagindadir”.

***
Har G^akdan bir la^ak: B.Vahabzada ham da oxucularm

sevgisini qazanmi§ tarciimafi idi. $air bu sahadaki xidmatindan
qiirur hissi duyar va yeri galanda iftixar hissi ila deyardi:

- Galin darindan fikirla$ak. Tarcuma adabiyyatimizin qay-
naqlarim, 9e§malarini yax§i aridaq ki, suyu duru axsin, bulamq
olmasin. Ham dahilarin, klassiklarin, ham da muasirlarimiz olan
hamkarlarimizin asarlarini ana dilimizda layiqinca saslandirmak,
azarbaycanli oxucuya 9atdirmaq bizim borcumuz va taxirasa-
linmaz i§imizdir.

B.Vahabzada banzarsiz dramaturq idi: istar §eir va poema-
larinda, istarsa da manzum pyeslarnida miiasir dovriin problemlari
lirik-falsafi planda, rangarang, alvan boyalarla tarannum olunar-
di. “Ikinci sas”, “Vicdan”, “Yagi$dan sonra”, “Yollara iz du§ur”,
“Faryad” va ba?qa pyeslari Akademik Dovlat Dram Teatrinm
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diinyada olmamasini da qeyd etmaya macburam. Dogrudur, bir
oxucu, vatanda§, tamdigim giindan marhamat, humanistlik gbrdu-
yiim manavi ata, qarda§ bildiyim §axsiyyatin yoxluguna inanmi-
ram va dmriimiin sonuna kimi inanmayacagam da. Amma Yara-
dammizin hokmunu da danmaq olmur... Diinyasini dayi§mazdan
U9 giin avval onun gorii§una, ziyaratina, manzilina getmi§dim.
Rangi-rufu solmu^du. Baxi§Iari zaiflami$di. 9calin, 0zrayihn gii-
ciinii onda gordiim... 0vazinda, ustadimdan, qaygike§imdan, dahi
§axsiyyatdan e$itdiyim oz misralari yadda§ima yazildi:

0B0DIYA§AR §AIR
B0XTIYAR VAHABZAD0

Martin 24-da xalq $airi, gorkamli dramaturq, akademik Baxtiyar
Vahabzadanin oliimundan qirx gun ke^ir. Adatan, boyiik sanatkarlar haq-
qinda 91x1$ etmak yuksak saviyyali mutaxassislarin i$idir. Lakin $aira olan
boyiik mahabbata gora bu haqda dam$maq va yazmaq har bir ziyalimn
manavi borcu va §araf i$ i hesab olunur.

Nasimidan, Nizamidan, Fiizulidan, Sabirdan va ba§qalarin-
dan manavi qidasmi alan Baxtiyar Vahabzada miiallimi Samad
Vurgun poeziyasina sigmaraq oziintin qayasini hayata, sanata
falsafi gorii§ va baxi§larim ta?kil edan Azarbaycan falsafi §eirini
daha yuksak zirvalara qaldinb.

Azarbaycan xalqi haqiqatan §air xalqdir. Azarbaycanin $a-
iri da 90xdur. Lakin bunlann i9arisinda Baxtiyar Vahabzada
§eiriyyatinin bziinamaxsus yeri var. Baxtiyar Vahabzadanin
miiasir Azarbaycan adabiyyatinin inki§afinda boyiik xidmatlari
§aksizdir. Lakin biitiin bunlara baxmayaraq ?air bu sahadaki
xidmatlarina neca da tavazokarcasina qiymat verir:

Saralir get-gedd qol, qantan, qayir,
Koniil har saati omiirdan sayir.
Bir sas qulagima hey piqildayir: -
Baxtiyar, goylardan en yava$-yava$...

Endi... “Galan qalmaz, gedan galmaz” - deyiblar. Son iimi-
dimiz dahi §axsiyyat, gorkamli miitafakkir, har sozii bir ulduz, bir
almaz olan insandan qalan yadigarlar, bir da azali-abadi tinvanda
gbrii$makdir...

Telman Mehdixanli
Bizint sanat diinyasimn
Qinq telli sauyam.
Birca ondan raziyam ki,
Oziimdan naraziyam.

"Tazadlar” qazeti, 09-11 iyun 2009

Bali, §air adabiyyat sahasindaki misiliz, avazedilmaz
xidmatlarina tanqidi yana?araq goriin neca da sadalik numuriasi
gostarir.

Heq kasdan gizli deyil ki, bazi yazarlar he9 bir §eiri da
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matbuatda ?ap olunmami? oziina adabi taxallus se?ir. Lakin
Baxtiyar Vahabzadanin sadaliyi bir da ondan goriiniir ki, §airin
he? vaxt taxalliisii olmayib, o, hami§a oz adi va soyadi ila 91x15
edib.

yaxinlannin boyiik tahliika qar?isinda qalacagindan ehtiyat
etmayarak “Gulustan” poemasini ke?mi$ Nuxa sahar (indiki §aki
safari - I.A.) Partiya Komitasi va icraiyya Komitasinin orqani

olan “Nuxa fahlasi” qazetinda dare etdirir va bu poema boyiik
i?timai aks-sadaya sabab olur.

Manim hamin vaxtlar 11-12 ya§im olardi. Lakin sonra-
lar bbyiiklarimizin soyladiklarina gora, Baxtiyar Vahabzadani
yiiksak riitbali $axs poemanin na§ri ila bagli sohbata ?aginr.
Hamin vazifali §axs §airi qabul edarak deyir:

- §air, xeyir ola, son vaxtlar “podpolm poema” (gizli poema
- I.A.) ?ap etdirirsan?

$airin cavabi ?ox sart olur:
- Man bilmiram, “Nuxa fahlasi” qazeti na vaxtdan “podpolm

qazet” olub?
Hamin vaxt §airi boyiik ?ak-?evira salirlar. “Nuxa fahlasi”

qazetinin redaktorii Mahyaddin Abbasov da ciddi partiya cazasina

maruz qalir. Lakin $airin oziiniin sonraki miisahibalarindan aydin
olur ki, o zamanlar gozagoriinmaz bir qiivva onu bu baladan ?akib
9ixarir va xilas edir. Bu, iimummilli lider Heydar Oliyev idi.

Baxtiyar Vahabzada yaradicihginda he? vaxt movzular bo-
yuk va ki?ik movzulara bolmayib, 0, hami$a adi bir epizodu da
oz sanatkarligi ila yiiksak saviyyaya qaldira bilib. Onun “Ka-
rusel” §eirini goturak. §eirin qisa mazmunu ondan ibaratdir ki,
valideynlar u^aqlarim karusela mindirirlar. Karusel firlandiqca
u$aqlar ^anlanir va sevinirlar. Bir yetim u$aq isa kanarda dayamb
karuselda u?aqlarin sevincina $arik olur:

§airin yaradicihq palitrasi ?ox zangin va rangarang olub.
Xalqin, camiyyatin manafeyini du§iinduran har bir masala onun
§eirlarinin ba?hca movzusu olub. Azarbaycan xalqinm tarixinda
zaman-zaman ba$ vermi§ facialarin asasim qoymu§,Azarbaycamn
ikiya par9alanmasmi tas-diqlayan “Gulustan” muqavilasina hasr
olunmu§ “Gulustan” poemasinda §air bela deyir:

ipak yayligiyla o, asta-asta
Silib eynayini goziina taxdi.
dyilib yava§qa masamn iista
Bir mohitra baxdi, bir qola baxdi.

: %
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Kagiza havasla o da qol atdi,
Dodagi altindan giilumsayarak.
Bir qalam asrlik hicran yaratdi ,
Bir xalqi yariya boldii qilinc tak.

Oz sivri ucuyla bu lalak qalam
Daldi sinasini Azarbaycanin.
Qoyulan sartlara raziyiq deya
Taraflar qol qakdi muahidaya.
Taraflar kim idi? Har ikisi yadl
Yadlarmi edacak bu xalqu imdad?!

U$aqlar firlamr, baxir onlara,
O giilur, onun da dayiflr hall .
Uzaqdan baxdiqca firlananlara
Firlamr onun da fikri, xayali .

Otan asrin 60-ci illarinda bu mbvzuda, bu ruhda poemam
matbuatda ?ap etdirmak sanatkardan boyuk casarat talab edirdi.
O zaman ganc olan Baxtiyar Vahabzada hayatmin, aila uzvlarinin,
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;O da xo$hallanir, hazz ahr gendan.

Duyur firlanmagin xo§ oldugunu.
U§aq meydangaya tak galdiyindan
Yoxdur karusela mindiran onu.
Ancaq o xo$baxtdir.

O qalba man da heyranam.
Ey koniil, dii$iin, du§un san.
O, hazz ala bilir dzgasinin da
Hazzindan, zovqundan, saadatindan!...

Baxtiyar Vahabzada hami$a yerl^ilik meyillarindan uzaq
olub. Tesadiifi deyil ki, §air bununla bagli deyir:

Man ham bakdiyam, ham lankaranli,
Gancali, qubah, ham naxgivanli.
Sakili, firvanh, qarabagliyam,
Butov Vatanima, biitdv baghyam.

Vaxtila ayn-ayri §airlarin, hatta sonradan tanmmi§, sayib-
se^ilan §airlarin miisahiba va xatiralarindan biza aydm olurdu
ki, onlar ilk §eirinin $ap olunmasi arzusu ila Yazicilar Ittifaqma
galarkan yax§i qar§ilanmayib, bazilarina isa hatta §eir yazmamagi
maslahet goriiblar. Lakin Baxtiyar Vahabzada ganc nasla, yenica
§eir yazmaga ba§lami§gar^lara qaygi ila yana§ib, bununla barabar
oz nasihatlari ila onlara yaradicihqlarinda istiqamat verib:

I
£

f
!

Siz ey bizdan sonra $eira galanlar,
Bu gatin yollardu ugurlar siza!
E$qiniz - galacak.
Ya$iniz - sahar.
Qalbiniz i$iqli , fikriniz taza!
Mard olunl

Meydanda durun mard kimi,
Uymayin otari fbhrata, ada.
Bizim $eirimizin diinani kimi
Boyiikdur, §anlidir istiqbali da!Bir dafa “Oziiniiz sakili oldugunuz halda hala Sakiya bir §eir

hasr etmami^iniz” mazmunlu oxucu maktubuna yazdigi “$aki”
sjeirinda bela cavab verir : Baxtiyar Vahabzada ham xalq §airi, ham da xalqin §airi idi.

Onun xidmatlari dovlatimiz taratindan yuksak qiymatlandirilib. O,
yeri galanda i9timai adalatsizliya qar$i vulkan kimi puskiirmayi,
zamanmdan va §araitdan asili olmayaraq haqq sasini ucaltmagi
da bacanrdi.

$airin yaradicihgi ke^mi? Sovetlar makaninda da layiqinca
qiymatlandirilmi§di. O, ke^mi^ SSRI-nin Dovlet miikafatina layiq
gorulmii^du. Onun yaradicihgi Tiirkiyada da, hamfinin tiirkdilli
olkalarin hamisinda da sevilir va yuksak qiymatlandirilir.

Man deyardim ki, $airin olumii ila boyiik tiirk diinyasmin
falsafi §eirinin bel siitunu qinldi.

Bir nagma qo$madim hala man sana,
Daglar bunu mana kasir sanmasin.
Man dedim vurgunam Azarbaycana,
Deyiram, heg zaman xirdalanmasin.

Konlumdan ucalan bu avaz, bu sas,
Boyiikdur, ucadir maslakim manim.
Bala anasina “seviram” demaz,
Man da demamiyam, a Sakim manim.
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Tasadiifi deyil ki, Baxtiyar Vahabzada tak9a Azarbaycan xal-

qinin deyil, biitiin tiirk diinyasimn boyiik, sevimli va abadiya§ar
Sairidir.

Tebii ki, bir maqalada, ozii da miitaxassis olmayan taratindan
onun foxcahatli yaradicihginin biitiin saciyyavi cahatlarini ahata
etmak miimkiin deyil. Va man bunu qar$ima maqsad kimi da qoy-
mami§am. Sadaca olaraq bu, Baxtiyar Vahabzada yaradicihgina
olan oxucu mahabbatinin tazahiirudiir.

Allah ona qani-qani rahmat elasin! i

i
Ilham Abbasov,

ddliyya Nazirliyi Odliyya Akademiyasmm prorektoru,
hiiquq elmhri namizddi,

Azarbaycan Jurnalisthr Birliyinin iizvii

" Palitra” qdzeti, 3 aprel 2009

BeXTiYAR VAHABZAD9
iTKiSi DUNYANI SARSITDI



?s % A
i Milliyy3t5i Harakat Partiyasinm (MHP) sadri Dovlat Bagfa-

li da Baxtiyar Vahabzadanin olumiindan kadarlandiyini deyib:
“O, diqqatla qalama aldigi, duru va sada tiirkca ila dila gatirdiyi
asarlarla bir naslin milli hissi, dil, azadliq va vatan sevgisi ila ta-

olmasim tamin edib”.

TURKIY0 BBXTiYAR VAHABZAD0NIN
V0FATINDAN K0D0RL0NIR

Tiirkiyanin bir qrup siyasat adami
Azarbaycanin xalq §airi Baxtiyar Vahabzadanin
vafati ila bagli ba§sagligi verib (ANS-Press).
Bela ki, Tlirkiya prezidenti Abdulla Gill §airin
oltimii ila bagli dovlat ba§9isi Ilham Oliyeva
ba§sagligi gondarib. Abdulla Giil “Vahabzada
tiirk diinyasimn olka va ictimaiyyatlar arasinda
korpii vazifasini uzarina gotiirmu§dti” - deyib.

Ba§ nazir Racab Tayyib Qrdogan jurnalist-
lar qar§isinda 9ixi§inda §airin vafatindan
kadarlandiyini bildirib va onun ailasina ba§-
sagligi verib. “Tiirkcani ya§adan an boyiik
§airlardan biri olan Baxtiyar Vahabzadanin blii-
mii mani hadsiz kadarlandirib. §air tiirk dilina
etdiyi xidmatlara gora abadiyyata qadar ya$aya-
caq. Marhuma Allahdan rahmat dilayir, ailasina,
Azarbaycan xalqi va adabiyyat dtinyasina ba§-
sagligi veriram”.

Tiirkiya Boyiik Millat Maclisininspikeri Kok-
sal Topdan isa “Azarbaycanin miistaqilliyi ug-
runda miibariza aparan Baxtiyar Vahabzadanin
vafat etmasi tiirk diinyasi ii9iin boyiik itkidir”
- deyib. Madaniyyat va turizm naziri Ertugrul
Gunay isa §airin iki olka arasinda qurdugu kor-
pii va yaratdigi asarlarla daimi ya§ayacagmi bil-
dirib.

APA, 15 fevral 2009
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TEHRANDA XALQ §AIRi
BOXTIYAR VAHABZAD0NiN XATIROSi ANILIB

§AiR BAHTIYAR
VAHABZADE’YE VEDA

Azorbaycanm Irandaki safirliyinda xalq fairi Baxtiyar
Vahabzadanin hayat va yaradiciligina hasr olunan tadbir keyirilib.

Azerbaycan halki, diin vefat eden fair Bahtiyar Vahabzade’yi
son yolculuguna ugurladi.

Todbirdoxalq fairi Baxtiyar Vahabzadanin yaradiciliq yolundan
danifilib, haqqinda fakibn efir materiallarmdan bazi maqamlar
niimayif etdirilib. “Yaradiciliginda milli duygu va dufuncobrini
qalama alan fair vatanparvarlik hissinin afilanmasinda boyiik rol
oynayib”- deyan Azarbaycanin irandaki safiri Abbasali Hasanov,
adibin ictimai-siyasi faaliyyatina da toxunub. §airin 80-ci illardan
baflayan milli azadliq harakatimn onciilbrindan oldugu vurgu-
lanib. Safir bildirib ki, onun asarlari diinyamn bir 90X dillarina
tarciima edilib. “Bir sanatkar kimi ba§ariyyata va insanlara qarfi
hiss etdiyi masuliyyat Baxtiyar sanatini formalafdiran asas xatt
olub” - deya o qeyd edib. Iranin gorkamli ziyahlan, miixtalif
sanat adamlari, fair va yazi9ilar Baxtiyar Vahabzada yaradicih-
gimn fath etdiyi zirvanin 100 illar boyu parlayacagim deyiblar.
Qeyd ediblar ki, yaradicihgi boyu milli arzulan tarannum edan
fair ii9un xalqin manafeyi onun faxsi manafeyina 9evrilib. Sonda
Tabrizin mofhur “Dalga” musiqi qrupunun miifaybti ila Baxtiyar
Vahabzadanin sozlarina bastalanmif mahmlar ifa edilib, feirbr
oxunub.

BAKU - §air ve edebiyat9i Bahtiyar Vahabzade’nin yillar-
ca ders verdigi Baku Devlet Universitesi’nin salonunda yapilan
ugurlama torenine Azerbaycan Cumhurbafkam Ilham Aliyev
bafta olmak iizere bakanlar ve ust dtizey yoneticiler, Tiirkiye’nin
Baku Biiyiike^isi Hulusi Kili9’in da aralarinda oldugu 9e§itli iil -
kelerin biiyiike^ileri, milletvekilleri, siyaset9iler, edebiyat9ilar
ve kalabahk bir halk toplulugu katildi.

Ziyaret9iler gruplar halinde salona gelerek Vahabzade’nin
naafina 9i9ek birakip saygi durufunda bulunurken, universite
i9inde de fairin fiirleri ve eserlerinden yararlamlarak hazirlanan
besteler seslendirildi

Vahabzade daha sonra tanmmif fair, edebiyat9i, bilim ve si-
yaset adamlanmn defnedildigi Fahri Hiyaban’da topraga verildi.

Universitedeki ugurlama toreni gibi defin sirasinda da biiyiik
izdiham yafandi.

Gunliik Siyasi Gazete Arena,
14 §ubat 2009 Cumartesi

AzTV, Msdzniyydt, 06 mart 2009
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ati adlarma layiq goriilmu§dur. 1985-ci ilda ona “Xalq §airi”adi
verilmi§, 1995-ci ilda isa Azarbaycan xalqinin milli azadliq ug-
runda miibarizasinda xususi xidmatlarina gora “istiqlal” ordeni
ila taltif edilmi§dir. 5 dafa Azarbaycan Ali Sovetina millat vakili
se9ilmi§dir. O, 1959-cu ilda yazdigi “Gulustan’' poemasi ila iki
yera parcalanmi? Azarbaycanm tarixi faciasini dila gatirmi?,
va fars imperiyasinin pancasi altinda inlayan Azarbaycan xalqi-
nin azadliq va istiqlal ugrundaki adalatli miibarizasina qo§ulmu§-
dur. Bu poemaya gora onu 1962-ci ilda dars dediyi Azarbaycan
Dovlat Universistendan 9ixarirlar. Yalmz 2 ildan sonra onu yerina
qaytarirlar.

Baxtiyar Vahabzadanin xalqina xidmati va mahabbati misil-
sizdir. Millat vakili se9ilmi$dan avval va sonra da onun evi millatin
iimid qapisma donmii^dur. O, hamimn dardina alac etmaya 9a-
h?an va hamimn darin hormat va mahabbatini qazanan ela bir
insan idi ki, nasillar galib ke9dikca Azarbaycan xalqi Baxtiyar
Vahabzada kimi oglu ila hami?a faxr eda bilar. £iinki Baxtiyar
ya§ayib, ya§ayir va ya§ayacaqdir. Onun kimi ogullar olmazdirlar.

AB$-da faaliyyat gostaran Agsaqqallar Jjurasinm, Azarbay-
can Yahudilari Madaniyyat Markazinin va STMOGI xeyriyya
fondunun komayi ila buraxilan AB§ va Kanada dag yahudilarinin
orgam olan “Yeni Ufuqlar” qazetinin redaksiya heyati adindan
marhumun biitiin aila iizvlarina, yaxin adamlanna, dost, tam§lari-
na, Azarbaycan Respublikasimn Yazarlar Birliyinin iizvlarina va
biitiin Azarbaycan xalqina darin huznla ba$ sagligi verib deyirik:

ALLAH R0HM0T ELOStN B0XTIYAR MUOLiMI!

AB$-DAYA§AYAN
AZ0RBAYCAN Y0HUDiL0RiND0N

rusAzarbaycan Respublikasimn Yazarlar Birliyina
Internet vasitasi ila butun diinyaya yayilan Azarbaycan xalqi-

sevimli oglu, xalq vakili, $air-filosof Baxtiyar Vahabzadanin
oliim xabari, biz, AB$-da ya$ayan Azarbaycan yahudilarini
kadarlandirmi$dir.

Biz yax§i bilirik ki, Baxtiyar Vahabzada diinya §ohrati qazan-
mi§ va hami$a xalqinin azadhgi ugrunda yorulmadan miibariza
aparan, omrii boyu vatanina bagli olan, onuu §adhgi ila §adla-
nan, kadari ila kadarlanan miitafakkir bir ?air olmu§dur. Onun
yazdigi §eirlar, poemalari va nasr asarlari oxucularimn qalblarina
yol a9mi§ va onlarin vatana, xalqina, mahabbatini daha da ar-
tirmi§, dilini, dinini, adat-ananalarini hami§a qoruyub saxlamaq
xiisusiyatlarini mbhkamlandirmi§dir.

1925-ci ilin avgust ayinm 16-da §akida doqulmu? Baxtiyar
Vahabzada Mahmud oglu 2009-cu ilin fevral ayinm 13-da
Azarbaycan Respublikasimn paytaxti Bam §aharinda diinyasim
dayi?mi§dir.

Unudulmaz xalq ?airi, lirik dramaturq, ictimai xadim, millat
vakili, istedadli alim va publisist Baxtiyar Vahabzadanin asarlari
dunyanm bir 90X olkalarinin oxuculan tarafmdan sevila-sevila
oxunur. Bela ki, onun bir sira yazilari ingilis, fransiz, alman, fars,
tiirk, polyak, ispan, macar va ba§qa xalqlarin dillarina va ham^inin
dag yahudilarinin dilina tarciima olunmu§dur. O, 70-dan artiq §eir
kitabimn, 2 monografiyamn, 11 elmi-publisistik maqalalar toplu-
sunun rniiallifidir. 1974-cu ilda amakdar incasanat xadimi,1975-
ci ilda respublika, 1984-cii ilda isa SSRi Dovlat miikafati laure-

nin

AB§-da faaliyyat gostaran Azarbaycan Yahudilari
Madaniyyat Markazinin Agsaqqallar §urasi

“Noviy rube)" qozeti, fevral 2009
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Daha sonra 91x15 edan tiirkman icmasinin niimayandasi Anna-

kuli Nurmammadov, Londonda ya§ayan hamyerlimiz §aira Nigar
I lasanzada, elaca da digar icma niimayandalari boyiik §airla bag-
li §axsi xatiralarini bdlii^mu^lar. Qlixi^larda qeyd edilmi^dir ki,
$air sadaca oz olkasinda deyil, onun hiidudlarindan kanarda va
xiisusan tiirk olkalarinda hormatla amlir va onun asarlari sevila-
sevila oxunur. Onun asarlarinin aparici xattini ana dilimizin safli-
gimn qorunmasina 9agiri§, milli adat va ananalara sadaqat, fardi
va milli azadligin alda edilmasi maqsadi ta§kil edir.

§airin ham da ictimai xadim kimi faaliyyati yuksak
qiymatlandirilmi? va asarlarinin, xiisusila, yeti§makda olan ganc
nasil arasmda geni? oyranilmasi va tabliginin ahamiyyatina toxu-
nulmu$dur.

Tadbir zamam §airin yaratdigi olmaz asarlardan misra-
lar saslandirilmi? va geni$ ekranda §airin hayat va faaliyyatini,
miixtalif musahibalarini aks etdiran kadrlar gostarilmi§dir.

LONDON “AZ9RBAYCAN EVF’NDB
B0XTiYAR VAHABZAD0 YAD EDiLDi

Bu giinbrcb olkomi/in Boyiik Britaniya va $imali Irlandiya
Birb$mi$ Kralligindaki safirliyinibn gondarilan malumatda xabar
verildiyi kimi, martin 1-da Londonda yerb$an “Azarbaycan evi”nda
unudulmaz $airimiz Baxtiyar Vahabzadanin xatira gecasi keyiril-
mi$di. Safirliyin dastayi ila duzanlanan tadbir ^ar^ivasinda safirlik
tarafindan §airin se^ilmi? asarlarindan ibarat killliyyat Markazin
kitabxanasina hadiyya edilmi$dir.

Maclisi giri? sozii ila Madaniyyat markazinin idara heyatinin
sadri Oli Takin Atalar a9mi? va sadaca Azarbaycan xalqi-
nin deyil, biitiin tiirk diinyasmin taninmi? §airi, ictimai xadim
Baxtiyar Vahabzadanin adabi faaliyyatinin ganc nasil tarafindan
oyranilmasinin onamina diqqat 9akmi?dir.

Daha sonra 91x15 edan safir F.Qurbanov §airin ke9diyi hayat
yoluna va zangin adabi yaradiciligma nazar salmi5dir. O, vurgu-
lami5dir ki, 5airin yaradiciligi biitiin adabi janrlari ahata etmi5
va yaratdigi asarlarda qabartdigi obraz va asas movzular sadaca
mahdud bir zaman 9ar9ivasinda qalmir, biitiin dovrlar ii9iin ak-
tualliq kasb edir. §airin ictimai xadim kimi faaliyyatina da nazar
yetiran f.Qurbanov onun milli mafkuranin giiclanmasinda, ana
dilimizin safligimn qorunmasinda rolunu i5tirak9ilarin nazarina
9atdirmi5 va hala sovet dovriinda dilimizin i5lanma dairasinin
geni5lanmasina 9ali5digim, 80-ci illarin sonlarinda milli azad-
liq harakatinda oziinamaxsus rol oynadigim vurgulami5dir. Safir
5airin adabi irsinin harada ya5amalarindan asili olmayaraq, yeni
yeti5an nasil tarafindan oyranilmasinin ahamiyyatini diqqata 9at-
dirmi5 va 5airla bagli 5axsi xatiralarini i§tirak9ilarla bolu5mu5-
diir.

“dddbiyyat" qdzeti, 20 mart 2009
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ifc nyuan 6OJU>», - nncaxta PHMMH Ka3aK0Ba, - Ka>Kjiaa 6onb - ero
JlHHHaM.. . Ha MHp OH CMOTpHT ma3aMH OTIja, H MHe KaJKeTCa, HTO

3TOT HeJIOBeK, npOJKHBIHHH 6oJIbUiyiO >KH3Hb, fleHCTBHTeHbHO
neaaror, H 6bm HM C Manbix JieT».

Ero npoH3Be^eHHH 6BIJIH nepeBezteHbi Ha MHorne H3biKH

MHpa, B TOM HHcne H Ha pyccKHH. OH-Jiaypear FocyAapcTBeHHOH
npeMHH CCCP, Harpaac^eH BHCOKOH Harpa/ion - opneHOM
He3aBHCHMOCTH.

Tsweno oco3HaTb, HTO 3aKOHHHJiCH nyTb 6ojibmoro noaTa,
HanojiHeHHbift panocxaMH .wrepaTypHbix node# H ropecTHMH
Hey^an, nyrb, npHHecmHH eMy nonynapHOCTb, H3BecTH0CTb H

jiK)6oBb y ce6a Ha PonHHe H .aanexo 3a ee npe/tenaMH.

BAHTiYAR VAHABZADE’NIN
TURKIYE SEVDASI

Azerbaycan ve Tiirkiye arasindaki ili$kiler, her iki iilke insani-
nin aym kokten gelmesi, aym dili konu$masi ve aym dinin miinte-
sipleri oimasi hasebiyle hususiyet arz etmektedir.

Soziinii ettigimiz miinasebetler, belli donemlerde duruma
ugrasa da, iki iilke insanmin kalbindeki sevgi, siirekli, tazeligini
korumu§ ve bu muhabbet ku$aktan ku§aga aktarilarak giiniimiize
kadar ta§inmi$tir.

Hi9 §iiphesiz bu sevgi ve saygiyi en giizel $ekilde insanla-
ra yansitanlar, his ve duygu yoniinden diger insanlara gore daha
hassas bir konumda olan §air ve ediblerdir. Azerbaycan’m yeti§-
tirdigi birgok edib ve §air, bu sevgiyi, ozellikle iki iilkenin simr-
larinin kapatildigi, geli§ ve gidi§lerin yasaklandigi bir donemde,
eserlerinde dile getirmi^lerdir. Ozlemlerini, duygu yumagi olan,
hasretin ve sevginin, di$a yansimasi diyebilecegimiz dizelerle
gidermeye 9ah§mi§lardir. Herhangi bir zorlamanm ve baskinin
tesiriyle ne§-ii nema bulmayan bu muhabbet, eserlerden de anla-
§ilacagi gibi, temiz bir kaynaktan siiziiliip gelen, berrak, dupduru
kaynak suyu gibidir.

Bahsettigimiz vasiflanyla, Tiirkiye’ye olan sevgi ve ozle-
miyle, dikkat 9eken aydinlardan birisi de, M9 §iiphesiz, Bahtiyar
Vahabzadedir. Vahabzade’deki Tiirkiye sevdasinin temelleri de-
rinlere gitmektedir. Sovyetler Birligi doneminde simrlarm

kapatilmasiyla birlikte Tiirkiye ve Azerbaycan ili$kileri ke-
silir. Bu single birlikte uzun suren bir ayrihgin starti da veri-
lir. Sozii edilen donemde iki iilke insani ozlemini farkli yollarla
gidermeye ba§lar. Smirlar kapatilmasina ragmen bu cografyada
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i§ik veren bir §ehre, Istanbul’a, gidiyorum.

Umitgahim, oniinde boyun egdigim, zorla elimden alinan
adimin sahibi, namusumun, izzet ve ?erefimin koruyucusu, goren
goziim, vuran kolum, du?iinen beynim, yardimcim, dayanagim,
bayragim, kaybettigim tarihim, gefpmi^im, ana dilim, §erefim hep-
si sendedir.

Kamaranm penceresinden bakiyorum uzakta fener yamp so-
ntiyor. Allahim! Ilk defa Turk i?igi goruyorum. O i$ikta benim
arzularim yamyor. Ey fener, sen Sana tarih boyu dii§man olan bir
milletin gemisine yol gosteriyorsun. O geminin i9inde sana can
vermeye hazir birisi var.”

Tiirkiye’ye, kimlik kontroliinden sonra ayak basan
Vahabzade’nin heyecam devam eder. Tiirkiye Cumhuriyeti yazili
miihiir §airi duygulandirir:

“Ben sana kurban olayim.
Ey benim cumhuriyetim!
Ey benim benden uzak vatamm!
Benim igin yanan ve bana elini
uzatamayan vatamm!
Izin belgesinin iizerindeki
miihrti done done dpiiyorum.
Otuz bey yildir vesikalarimin uzerinde
Rus dilinde yazili ifadeler vardi,
ilk defa yimdi kendi
dilimde yazili bir ibare var kimligimde.
Omriinde sadece on saat benim kim oldugumu
gosteren vesika ise ilk defa kendi dilimdeydi.
Ben ancak yimdi ben oldum.”

hi9bir zaman Tiirkiye kalplerden sokiiliip atilamaz.
Soziinii ettigimiz donemde 90cuk ya§larinda olan Vahabza-

de, Tiirkiye hakkinda anlatilan hikayelerle biiyiir. Vahabzade’nin
anlattigina gore, bu donemde evlerinde siirekli Tiirkiye anlatihr,
Turkiye konu§uIurmu§. Babasinin, dedesinin ve amcasmm ag-
zindan Tiirklerin hi'9bir zaman dii§medigini belirten Vahabzade,
dedesinin Ermenilerle yapilan sava§ta, Eskeran’da ayagindan
yaralandigim anlatmaktadir. Sava^tan yarali bir ?ekilde kurtulan
dedesi: “1918 Mart sava§inda Ttirkler Azerabaycamn yardimina
gelmeseydi, Ermeniler bizim hepimizi katlederdi” diyerek Tiirk-
lere olan muhabbetini torunlarina a§ilarmi§. O donemde aym za-
manda ogretmenlerinden ve ihtiyar ki§ilerden Tiirkiye hakkinda
dinledikleri hikayeler, Vahabzade’nin kalbine Tiirkiye sevgisi ek-
mi§.

i
t

Kimlik ya?lanndan beri Vahabzadenin hayallerini siisleyen
Lilkemiz, onun gen9lik yillarinda, Sovyetler Birligi doneminde,
kalbini alevlendiren bir sevda haline gelir. Bir firsat bulup Tiir-
kiyeyi ziyaret etmek isteyen Vahabzade, nihayet bu ozlemini
ger9ekle§tirecegi zamani 1961’de yakalar. Vahabzade, 90cuklu-
gundan beri ozlemini 9ektigi, biiyiiklerinden birka9 kez dinledigi,
hayallerinin iilkesi olan Tiirkiye’yi birka9 giin sonra gidip ziya-
ret edecektir. $air, bu vuslat oncesinde duygu dolu anlar ya§ar.
Vahabzade’nin ozleminin ger9ekle§tigi anlar tarifi zor anlardir.
§airin, ana vatani olarak nitelendirdigi iilkemize yapmi§ oldugu
unutulmaz ziyareti kendisinden dinleyelim:

“Dedemin, babamin ve amcalanmin agzindan Tiirkiye hi9
dii^mezdi.

Ben §imdi soyumdan gelen arzularm hayallerin iilkesi olan
Tiirkiye’ye gidiyorum. Sabah erkenden kalkip tira§ oldum. Otuz
be§ yildir hasretini 9ektigim, ismini zaman zaman andigimda bii-
tun bedenimi titreten, koluma kuvvet, ayagima takat, gozlerime

(296) ^
‘Nihayet Istanbul’a ayagimi basiyorum. Bu mukaddes top-

ragi egilip opmek istiyorum.
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ft Tiirkoglu hak yolunu.
O, simdilik seyreder
Sagini,
Solunu...
Yiiregi $ark yiiregi,
Akh Garp akhdir
Tiirkiin.
Bu tezattan sinesi daghdir.
Tiirkun.

Tiirkiyeye yapmi§ oldugu ziyaretten bu dercce etkilenen
Vahabzade, Sovyetler Birligi’nin dagilmasiyla birlikte, sinirlarm
a^ilmasindan sonra, iki karde§ iilke arasindaki ili§kilerin daha da
artmasim ister. Sinirlarm afilmasiyla yillardir insanlann 9ekmi§
oldugu hasret sona erer. Vahabzade’ye gore, bu sure^ten sonra iki
iilke arasindaki ili§kilerin her yonden ivme kazanmasi gerekmek-
tedir. Esas yapilmasi gerekenlerin bu a^amadan sonar gerfekle^e-
bilecegini ifade eden Vahabzade, kendisiyle yapmi? oldugumuz
bir soyle§ide Azerbaycan-Tiirkiye arasindaki miinasebetlerin ye-
terli diizeyde olmadigi §u sozlerle ifade etmektedir: ‘’Hem Ana-
dolu Tiirkleri hem de Azerbaycan Tiirkleri ili§kilerimizin daha
siki olmasmi arzu ediyorlar. Aydinlanmiz bu konuda daha da
istekli goriinuyorlar. Maalesef ili§kilerimiz arzu edilen seviyede
degil. Bu ili§kiler, devlet nezdinde olmali. Tiirk tiyatrolan buraya
gelmeli, bizim tiyatrolarimiz Tiirkiye’ye gitmeli. Her §ey kiiltiirle
olur. Kiiltiirel yakmlik olmadiktan sonra hi9bir §eyin ger9ekle§-
mesi miimkiin degil.

Fizik sahasinda Azerbaycan’da buyiik alimler var. Bu ilim
adamlariyla Tiirk fizik9iler beraber 9ah§mali. Bu 9ali§amaiarm
merkezi Ankara olmalidir. Yilda birkag kez akademisyenler top-

[ lamp, ortak 9ali§malar yapmalilar. Aynca Azerbaycan edebiyat
S tarihi olmamali. Umumi Tiirk Edebiyat Tarihi yazilmalidir. Bu-

Ama yol boyunca beni takip eden ajanlardan korkuyorum.
Yan, ama oyle yan ki, alevin goziikmesin.
Istanbul’da topu topu on saat kaldik. §ehri gezdik.
Insanlarla konu§mak istiyorum. Hal hatirlanm sorup; onlarin

kalbine yol bulup girmek istiyorum. Ancak onlarin bana meyli
yok.”- diyen §air istanbul’u ziyaret ettigi donemde sokaklarin ba-
kimsiz, marketlerde fiyatlarin 90k yiiksek oldugunu, miizelerin
tertibatmin iyi olmadigmi goriir. Istanbul’un bu durumunu goren
§air hayal kinkligma ugrar, o gece ge9 vakitte yatagindan kalkar,
geminin giivertesinde ellerini goge a9arak:

‘’Ey Allahim! Sen Tiirkiye’nin ge9mi§teki kudretini ve aza-
metini geri ver.” - diye dua eder. Vatanma, Vahabzade’nin ifade-
siyle, ‘’yiirek agrisiyla” donen §air, bu seyahatten sonra ‘’Istan-
bul” adli §iirini yazar:

%

Bugiin bir ayagi Avrupa’dadir.
Bir ayagi Asya'da
Tiirkun.
Kulaklarinda motor sesi,
Dilinde Kur'an sesi,
Tiirkun.
Zaman onu dillendirir,
Asrtn ahengine ses verir,
Diifiiniip derinden;
Ancak babasi geker eteklerinden,
Qrpinir $ehir
ikilik iginde.
Diigiim diigiim olmu§ fikirler
Asrin ke$meke$inde.
Bir $ehirde bulu$ur
iki diinya, iki alem.
Bulacaktir eminim,
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! ninun yamnda Genel Tiirk Sanat Tarihi, Umumi Tiirk Tarihi kaleme
alinmalidir. Bunlara Tiirk dunyasinin agabeyi durumunda olan
Turkiye’nin on ayak olmasigerekir.”

Vahabzade, ili?kilerimizin seyriyle ilgili du§uncelerini bu
ctimlelerle ifade eder. Diger taraftan Turkiye ve Tiirki cumhuri-
yetleri yakindan ilgilendiren bir tarti?maya, ortak dil tarti?malari-
na o da katilir. Vahabzade, Turkiye ve diger Tiirki cumhuriyetler-
le olan alakalarin daha da yayginla?masi ve bu ili?kilerin seyrinin
daha kolay olmasi i?in, dilde birlige gidilecek 9ah?malarin artiril-
masi yoniinde ulkeler nezdinde giri?imlerde bulunulmasmi gerek-
tigini vurgular. Bu baglamda Tiirki cumhuriyetlerde, dolayisiyla
da Azerbaycanda ve Tiirkiye’de, kullanilan ortak kelimelerin i§-
lerliginin artirilmasi yoniinde ozellikle dilcilere onemli gorevler
dii§tugunii belirtirken, bu birligin ne §ekilde ba?latilacagmi da §u
sozleriyle i?aret eder:

‘’Aydinlarimiz ?imdiden 9ah?maya ba§lamalilar. Azerbaycan
Ttirkii, Tiirkiye’de bugiin konu§ulan bazi kelimeleri anlamakta
zorluk 9ekiyor. ilim adamlarimiz ortak dil hususunda 9ah?malar
ba?latirken, diger taraftan kullandigimiz ortak kelimeler dilden

Kazaklann kullandigi bu kelime ni9in biitiin Tiirk dillerinde ortak
olmasin. Bu mesele bir iki yilin i?i degil. Biz bunu ?imdiden ba?-
latmazsak, gelecek nesil bizim yiiziimiize tiikiirecek.

ilim ve kiiltiir arasindaki ili?kilerin olmasi gerektigi seviyeyi
i§aret eden Vahabzade, bir9ok §iirinde Turkiye’ye olan sevgisi-
ni de dile getirmi?tir. GordUgu ya da duydugu bir olaydan ilham
alan ?air, dizelerinde iilkemize olan sevgisini terenniim etmi?tir.
Iki karde? iilkenin her zaman zor giinlerinde birbirlerinin yanmda
olduguna i?aret eden Vahabzade, 1999 yilmda ulkemizi derinden
sarsan Marmara depremine bir Tiirkiye vatanda?i gibi iiziiliir, ona
bu iizuntii ‘’Deprem” §iirini yazdirir. §air duygulanm sozii edilen
§iirde ?oyIe ifade eder:

”5

f

I$itince atayurtta depremi,
Akti ya$im, dondii ba$im Tiirkiye.
Her derdimin, her gamimin ortagi
Can karda§im, can karda$im Turkiye.
Var mi kaza, var mi bela bu kadar?
Seninleyiz biz ki omiir boyunca
Faciani biz uzaktan duyunca,
Cozlerimden aktiya$im, Turkiye.
Oz hiikmii var her zamanin, her anin,
Yaman gttnde yanindayiz biz senin
Ana yurtta vatammsan, vatamm,
Vatammda vatanda§im, Turkiye.
Tarih boyu bu ahdimiz sarsilmaz,
Tiirk milleti har olmamif , har olmaz.
Her beladan Tiirkiin beli kmlrnaz.
Sen benim can sirda§im, Tiirkiye.

Tiirkiyeyi derinden etkileyen depreme kar?i teesstiratmi
bu dizelerle ifade eden ?air, iki iilke arasindaki sarsilmaz sevgi

atihyor.
Azerbaycan’da ‘’okul” kelimesini bilen 90k azdir. Bunun

yerine ni9in ‘’mektep” kelimesi kullanmiyoruz. Bunlar onemli
meseleler. Mektebe, muallime donmeli. Benim atam mektep de-
mi?, okul dememi?. Bu konuda Turkiye agabeylik yapmahdir. Bu
alanda yapilabilecek bir diger 9ah?ma da ortak dil projesidir. Or-
tak bir lugat hazirlanmahdir. Tiirklerin kullandiklari ortak kelime-
lerin i?lerligi artirilmahdir. Biz bugiin Azerbaycan TtuT^esi’nde
‘’dilek9e” yerine ‘’eriza” kelimesini kullamyoruz. Bu giizel bir
kelime degil. Bu kelimenin yerine dilek9e kullanilmahdir. Aym
?ekilde size yabanci dilden ge9mi§ ’’anahtar” kelimesi var. Biz-
de bunun kar?ihgi ‘’a9ar” kelimesidir. Ozbeklerin, Kirgizlarm ve
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gelmesi ve bu eserleri altim qizerek okumasi benim dikkatimi
?eken bir husus olmu§tu. Tiirkiyede 9ikan yazilardan etkilenen
§air, altim 91'zdigi satirlari bazen bana zevkle okur. Tiirkiye’de bu
derece kalem erbabi insanlarin olmasina sevindigini ifade ederdi.
Bu eserleri titizlikle okuduktan sonra 9evresindeki insanlara, Tiir-
kiyedeki yayimlanan bu 9ah§malari gostermesi, onun, Tiirkiye’ye
olan baghhgini gostermesi a9isindan dikkat 9ekicidir. Tiirkiyede-
ki aydinlari yakmdan takip eden Vahabzade, Turk insanmin heye-
can duydugu ve zevkle okudugu eserleri begenir, dikkatlice okur.
0, 1977 yilinda Yavuz Biilent Bakiler’in ‘’Yalmzhk” adli kitabmi
okur ve bu kitapta bulunan ‘’Unuttugumuz insanlar” ba§hkli ?iir,
Vahabzade’nin duygu ve dii§iincelerinin tercumam olur. Bu §iiri
okuduktan sonra‘’manim qalbimdan xobor verdi arzumun eks-
sadasi oldu.” diyen §air, Bakiler ile aym dii§iinceleri payla§tigim
belirtir. Vahabzade’nin soziinu ettigi dizelerde Yavuz Bulent Ba-
kiler duygularmi §u misralarla dile getirir:

Ben, gilesi gekilmemi§ bir turkmen
Ben, her sabah cigerinden

kur§un yiyen biryetim,
Qiresizlikler iginde sizi du§unuyorum,
Ey esir insanlar diyarinda
Benim esir milletim,
Ve ey kafkas daglari ardinda
Bayraksiz memleketim.

Yavuz Bulent Bakiler’in lstirabim 9ektigi ve bu konuda 9are-
sizligini beyan ettigi mesele, kendisi gibi aym dertlerden mustarip
olan Vahabzade’nin eserlerinde de i§lenir. Yavuz Bulent Bakiler’in
soziinu ettigimiz misralarmm Azerbaycan’da da aksiseda bulmasi
duygu ve du?iice yonunden iki tilke aydinin aym kaynaktan bes-
lenmesini gostermesi a9ismdan onem arz etmektedir. Yavuz Bu-

ve karde?lik baglarmin hangi temeller uzerine bina edildigini
Azerbaycan-Turkiye §iirinde dile getirmektedir:

Bir ananm iki oglu
Bir agacm iki kolu
O da ulu, bu da ulu
Azerbaycan-Tiirkiye
Dinimiz bir, diliniz bir
Ayimiz bir, yilimiz bir
A$kimiz bir, yolumuz bir
Azerbaycan-Tiirkiye
Anayurt’tayuva kurdum
Ata yurda gonttl verdim
Ana yurdum, atayurdum
Azerbaycan-Tiirkiye

Bunlarin yaninda iki iilke arasindaki gidi§ geli§lerin sikla§-
masiyla birlikte bazi olumsuzluklarm da ya§amlmasi ka9imlmaz
olmu§tur. Bu siire9le birlikte Vahabzade’nin ifadesiyle ‘’Pazar
Sohbetleri” de artmaya ba§lar. Azerbaycan’dan, Tiirkiyeye gelen
bazi tuccarlarin istedikleri mallari istedikleri fiyata alamaymca
rahatsizliklanni dile getirirler. Bu rahatsizlik bastnda da i§lenince
Vahabzade bundan rahatsiz olur. Bu tarti§malann ya§andigi do-
nemde §air, hem Azerbaycan vatanda?lanna, hem de kam bir, cam
bir karde§lerimiz diye nitelendirdigi Tiirkiyelilere seslenerek, bu
tiir basit meseleleri buyiitmemelerini salik verir.

Al9ak adamlarin her yerde olabilecegini soyleyen §air, bu du-
rumun altmi§ milyonluk Tiirkiye ve yedi milyonluk Azerbaycan’a
ait olamayacagmi ifade eder.7

Vahabzade.Turkiyedeki geli$meleri yakmdan takip etmekte-
dir. §iirlerini Tiirkiye Tiirk9esine aktarmak i9in beraber 9ali§tigi-
miz donemde, evine, Tiirkiye’de 9ikan kitap ve dergilerin siirekli
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lent Bakilerin eserlerini okuyan ve bu eserlerden etkilenen §air,
kendisine sordugu ‘’Bu yangi hardandir?” sorusunun cevabini,
Bakiler’in; milli varligma, milli kokiine, soyuna, tarihine, diline,
dinine sarsilmaz baglarla baglanmasinda bulur.8

Vahabzade’nin, Turkiye’de en 50k sevdigi §airlerden birisi
de, ‘’Onun §airligi akidesinden gelir.” diye nitelendirdigi Meh-

met Akif Ersoydur. Mehmet Akif’in ‘’(Janakkale §ehidlerine”
adh §iirini okurken;

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsin,
‘ ’Gomelim gel seni tarihe” desem sigmazsin.
Here ii mere ettigin edvara da yetmez o kitap.
Seni ancak ebediyetler eder istiab.

Misralarina geldiginde gozya§alarim tutamayip agladigina
§ahid oldugumda onun Akif’ten bu derece etkilendigine §a§irmi§-
tim. Akif’in misralarina gozya§i doktugunde, bir istiklal §airinin,
diger bir istiklal §airinin misralarina aglamasi beni 50k etkilemi§-

“(^anakkale §ehidlerine” ve “istiklal Mar§i”na hayran olan
Vahabzade, Mehmet Akif’i, Turk ruhunun, Turk tarihinin, Turk
medeniyetinin tecellisi olarak gbriir ve bununla da gurur duyar.
Mehmet Akif'in eserlerinden bu derece etkilenen §air, Turkiye’de
tarti§ilan meselelere de bigane kalmaz. 1973 yilinda Turkiye’de
yayimlanan ‘’Varlik” dergisinde Zeki Eyuboglu’nun ‘’Olii Ede-
biyat” adh makalesi yayimlanir. Makalede, Klasik edebiyatin,
ozellikle de Fuzuli’nin dilinin zorlugundan, onun taklit9iliginden,
Klasik edebiyatin gerekli olup olmadigindan bahsedilir. Vahab-
zade, aym derginin $ubat 1973’te ?ikan sayisinda, Eyuboglu’na
cevap niteliginde bir makale kaleme alir. Cah^masinda, Klasik
edebiyatin onemine deginen §air, Eyuboglu’na §oyle seslenir:
‘’Bu satirlari yazarken bana oyle geldi ki, Nesimi ve Fuzuli yiice

bir kayamn zirvesine 9ikmi§, Eyuboglu’nun saldinsina, benim de
savunmama gtiluyorlar. Onun i^in ki bu §ahsiyetlerin Eyuboglu
gibilerin saldinsindan korkusu benim gibilerin de savunmasina
ihtiyaci yoktur... O a§agidan yukan, kayamn zirvesinde olanla-
ra saldinyor. Bu konuda halk ne giizel soylemi§: Yel kayadan ne
apanr?”9

I

Tiirkiye ve Azerbaycandaki ortak degerlerin 90k olmasi ve
bu degerlerin gun yuzune 9ikmasi §airi duygulandirmaktadir.
Vahabzade’nin kendisinden dinlemi§tim. §air, rahmetli Ahmet
Kabakh’mn daveti iizerine Turkiye’ye gider. Istanbul’da birka9
giin konugunu agirlayan Kabakli, Vahabzade’ye bir gtin sonra
Ankara’ya gitmek i9in U9akta iki ki^ilik yer ayirttigmi soyler.
Vahabzade de Kabakh’ya U9akla degil de kara yoluyla gidip gi-
demeyeceklerini sorar. Kabakli’dan bu konuda olumlu cevap ge-
lince, Istanbul’dan Ankara’ya kara yoluyla gitmeye karar verirler.
Yola 9ikmadan once Vahabzade eline bir kalem bir de defter alir.
Yolda levhalarda gordiikleri yer isimleri teker teker kaydeder. Bu
isimlerin bir9ogunun Azerbaycan’da, hatta kendi memleketi olan
§eki’de yer ismi olarak kullamldigim goriir. Ortak toponimlerin
bu kadar 90k olmasina sevinen §air, yolda mola verdiklerinde
Kabakh’dan izin ister hemen yanlarinda kendileri gibi mola ver-
min olan yolcularin masasina selam verip oturur. Oradaki yolcu-
larla biraz sohbet ettikten sonar kendisini tammadiklarim anlayan
Vahabzade, masasina konuk oldugu Tiirkiye’li yolculara kendisi-
nin nereli oldugunu sorar. Onlar da Vahabzade’yi tammadiklari
i9in konu§masmdan Kars’li ya da Ardahan’li olabilecegini soy-
lerler. $air, yolcularin vermi§ oldugu bu cevaba 90k sevinir.10

§airi etkileyen bu olaylarin temelleri, iki iilke insamnin sar-
silmaz baglarla birbirine baglanmasina dayanmaktadir. Her do-
nemde tazelenen vefa numunesi diyebilecegimiz olaylar, haliy-
le, iki iilke insanim daha da birbirine yakinla§tirmaktadir. 1918
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f Ugrunda canim kurban verdigi
Topragi oziine vatan bildi o,
Yolcu arabani bu yerde durdur.
O mezar dniinde sen tazim eyle
Secde kil, dua ver onun ruhuna
Ayak bastigin yer borgludur ona.

Vahabzade'nin eserlerinde de goriildiigii gibi, Turkiye onun
gbziinde kendi iilkesi kadar azizdir. Turkiyenin mutlu guniinde
sevinen, uzuntiilii giinlerinde, Turkiye vatanda§i bir ferd gibi ke-
derlenen §air, Turkiye’nin istikbaldeki yerinin diinyadaki miiref-
feh devletlerarasmda olmalidir diyerek, Turkiye’nin diinyadaki
buyuk devletlerden birisi olmasim arzu etmektedir. Onun, “Tek
arzum. yirmi birinci yiizyilda Turkiye’nin diinya muvazenesin-
de sozii gegen. diinyamn en giiflii devleti olmasidir.” demesi,
Turkiye'ye olan sevgisinin derecesini gosteren en giizel ifadedir.

yihnda Ermeniler ve Ruslar birlikte Azerbaycan’da halki katlet-
meye ba$ladiklannda Azerbaycan hiikiimeti, Osmanli devletin-
den yardim ister. O donemde, Nuri Pa?a komutasinda bir orduyla
Azerbaycan’in yardim talebine cevap veren Osmanli devleti, Er-
meni ve Ruslarm i§gal ettigi topraklari Azerbayacanh ve Turk as-
kerlerden olu?an Kafkas Islam Ordusu sayesinde tekrar istiklaline
kavu§turur. Tabii ki bu topraklarda binlerce asker §ehid verilerek
bu ba§ari saglanir.

Bugiin, Anadolulu’dan Azerbaycan'h karde§lerinin zor gun-
lerinde yaninda olmak iqiin gelip bu topraklarda canim veren bin-
lerce asker, medfun bulunmaktadir. Bunlardan birisi de §amahi
sinirlari igerisindeki Acidere mevkiinde bulunan Turk subayimn
kabridir. Azerbaycanh karde§leri i?in canim veren Tiirk askerine
Vahabzade, yazdigi bir ?iirle vefa borcunu yerine getirir. $air bu
§iirinde duygulanni §oyle ifade eder:

Yolun kenannda tenha bir mezar
Ustiinde ne adi var ne soyadi.
Ey yolcu, arabani eyle bu yerde
Soru$ kimdir yatan tenha yerinde
O bir Tiirk zabiti kahraman, metin
Dogma karde$ine yardima geldi.
Kirgina tutulan milletimizin
Haklt savanna yardima geldi.
Uzakdan hay verip senin sesine
Geldi, geldi donmedi oz iilkesine.
Dayman saflarim o, soldan saga
Bigip destesiyle cepheyi yardi.
Topragin ugrunda dii§iip topraga
Senin topragini Sana gaytardi.
Ozii korudugu, hem can verdigi
Yolun kenannda defnedildi o.
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* *hukuk, i§letme ve ekonomi boliimlerine agirlik verdiklerini
lerine ekledi.

Miidiir Memet Demirci’nin konu§masindan sonra okuluna9ili§ pastasi kesildi. Sicak bir ortamda ge9en aktivitede ogrenci-lerle hatira fotografi fektirildi. (CIHAN)

soz-

BAHTiYAR VAHABZADE SOSYAL BILIMLER
LISESi’NDE KAYNA$MA ETKINLIGI DUZENLENDI

http: / /www.yerelgundem.com/haberler/bahtiyar vahabzade_sosyal bilimlerJisesinde kaynasma etkinli-
gijduzenlendi.html

ADANA (CIHAN) - 22.10.2009 - Adana Bahtiyar Vahabzade
Sosyal Bilimlcr Lisesi’nde kayna$ma etkinligi diizenlendi.

Bu yil egitime ba$layan ve binasi olmadigindan ge9ici ola-
rak 89 ogrencisiyle Necdet Kahraman Ilkogretim Okulu’nda egi-
timini surdiiren lisede 13 ogretmen gorev yapiyor. ingilizce ve
Almanca dil egitiminin verildigi Sosyal Bilimler Lisesi smavla
ogrenci aliyor.

Ogrenci ve ogretmenler arasinda tam§ma ve dayam$mayi ar-
tirmak amaciyla ger9ekle§tirilen programda konu§an Azeri $air
Bahtiyar Vahabzade’nin adini ta§iyan Sosyal Bilimler Lisesi Mii-
durii Memet Demirci, kurumlanmn Fen Liseleriyle aym katego-
ride degerlendirildigini soyledi.

Bu okullarda sosyal alanda yetenekli, birikimli ve vizyon
sahibi biirokrat ve bilim adamlarimn yeti§tirilmesinin hedeflen-
digini belirten Demirci, “Ogrencilerimiz Guzel Sanatlar Lisesi
Pansiyonu’nda kahyor.

Oniimuzdeki yil Sari9am i^esi’nde in§aati devam eden bina-
miza ta§inmayi planhyoruz.” dedi. Milli Egitim §ube miidurleri,
degi$ik okul yoneticileri ile ogretmenlerin de hazir bulundugu or-
ganizasyonda Demirci, sosyal bilimler liselerinin iilkede Ulusla-
rarasi Bakalorya Programi uygulayan tek Use oldugunu hatirlatti.

Universitelerle i§birligi halinde olduklarina dikkat 9eken
Demirci, bilim dam§ma gruplanm olu§turduklanm ve tercihlerde

TURK DUNYASININ DUNYACA UNLU
AZERBAYCANLI $AiRI BAHTIYAR VAHABZADEiLE BUGUN BAKU’DE| VEDA TORENI DUZENLENiYOR.

| Dun ak§am saatlerinde evinde hayatim kaybeden Vahabzadei9in bugiin Baku Devlet Universitesi’nde toren yapilacak. Yerel1 saatle 13:00'da ba§layacak ve 15:00’a kadar devam edecek torene1 Azerbaycan Cumhurba§kam Ilham Aliyev’in de katilmasi bekle-I niyor. Azeri halk $airi Vahabzade’nin Baku’deki Fahri Hiyaban’da
[ defin edilecegi ogrenildi.

(CIHAN)

14 $ubat 2009, Cumartesi
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IZMIRDO TURK DUNYASININ BOYUK $AIRi
B0XTIYAR VAHABZADDMN ANIM GUNU KE0RILDI

“TURK<;E’NiN
EN BUYUK §AiRI”

Tiirkiyanin Izmir §aharinda 20 mart 2009-cu il tarixinda
Azarbaycan Kiiltiir Markazinin va KIBATEK Kiiltiir Markazinin
ta$abbiisii ila kegirilan Novruz festivalinm ikinci proqrami
olan “Azarbaycan $eir Gecasi” va ttirk diinyasinin bdyiik §airi
Baxtiyar Vahabzadanin yaradigiligina hasr olunmu§ tadbir kegi-
rildi. Tadbirda taninmi? diaspor niimayandalari va Izmir §aharinin
elm adamlanda i$tirak edirdilar.

Tadbiri giri§ sozii ila Azarbaycan Kultur Markazinin ba§-
qam Carnal Mehmetxanoglu agaraq ttirk dunyasmin boytik $airi
Baxtiyar Vahabzadanin ttirk diinyasinin adabiyyati iigiin gordii-
yii i?lari haqqinda qisa olaraq dani§araq bundan sonrada galacak
nasillar onun vazdigi asarlordan bahralanacaklar.

KIBATEK faxri Ba§qani 9 Eylul tiniversitesi Egitim Fakul-
tasi ogretim niimayandasi Feyyaz Saglam Baxtiyar Vahabzadanin
ttirk diinyasinin adabiyyatinda yeni era a9digmi xiisusi ila ttirk
diinyasinin birliyi iigiin boytik i§lar gordiiyiinii qeyd etdi.

Sonra isa izmirda tahsil alan Farid Muradovun hazirladigi,
Baxtiyar Vahabzadanin, hayatim gostaran sinevizyon yayunlan-

Tiirkiye ve Tiirk diinyasinda da tanman Vahabzade, edebiyat

^evrelerinde “Tiirkye’nin va$ayan en biiyiik $airi” olarak da am-
liyordu. JAzerbaycanTn §eki kentinde, 16 Agustos 1925 tarihinde do-
gan Vahabzade, ilk, orta ve yiiksek ogrenimini ailesiyle ta$indigi
Bakii’de tamamladi ve 1947’de Bakii Devlet Universitesi Dilbi-
lim boHimiinde ogretim gorevlisi olarak 9ah§maya ba§ladi.

AzerbaycanTn bagimsizligmi kazanmasindan sonraki do-
nemde Turkiye’ye bir9ok kez gelerek edebiyat 9evreleriyle yakin
ili^kiler kuran Vahabzade’nin 9ali§malari arasinda Almanya’daki
Tiirklerle ilgili ara§tirma ve incelemeler de bulunuyor.

SSCB doneminde 1960’larda ozellikle edebiyat alamnda
kendini gosteren ozgiir dii§unce akimmin iilkesindeki onciilerin-
den biri olan Vahabzade, bu donemde Azeri halkmin Iran ve Rus-
ya arasinda payla§ilmasi ve halkmin bu yiizden 9ektigi sorunlari
dile getirdigi "Giilistan” §iiri nedeniyle ge^itli baskilara maruz
kaldi. Ulkesinde 1990’da bagimsizhk faaliyetlerini destekleyen
Vahabzade, daha sonraki donemde de 5 kez milletvekili segildi.

Vahabzademin Tiirkiye Tiirkgesi’ne uygunla§tirilarak ba-
silan eserleri arasinda Omurden Sayfalar, Vatan Millet Anadili,
Soru I?areti de yer aliyor. $air'in bugune kadar bir kismi ge^itli
dillere de gevrilen eserlerini 40T a§kin §iir kitabi, 11 bilimsel eser,
tiyatro oyunlan ve yuzlerce makale olu§turuyor.

F

di.
Izmir tiniversitetlarinin tamnmi§ elm adamlan Yrd.Dog.

Dr.Hiiseyin Tuncer, $air Prof. Dr. Yusuf Alper, §air Dr. Co§kun
$im§akliya soz verilarak Baxtiyar Vahabzada haqqinda va onun
yazdigi asarlarindan §eirlari tadbir i^tirakgilarmin nazarina gat-
dirdilar.

KIBATEK Darnayinin iizvlari ?airlar va Azarbaycan Kiil-
ttir Markazinin gan9lari Fatih Akici, Giihpin Rahimova, §aziya

(31 D
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*Giiraca, Cem Mehmetxanoglu, Irem Giirece, Farid Muradov
Baxtiyar Vahabzadanin §eirlerini oxudular.

Azarbaycan Mashati Gancavi adma Qadmlar Birli-
yi tarafindan KIBATEK idara Heyyatinin 119 qadm iizvuna
Azarbaycan adabiyyatinda xidmatlarinda gordiiklari i§lara gora
diplomlarlar verildi.

Sonda Azarbaycandan galmi§ Azarbaycan Akademik Opera
Baletin Solisti Miitallim Damirovun onun mugam qrupu Baxtiyar
Vahabzadanin qazallarindan bastalanmi§ mahnilar oxuyuraq in-
sanlann konliina ox§ayan yarim saatliq mahnilar ifa etdilar.

TURKiYODO B0XTIYAR VAHABZAD0Y0 H0SR
OLUNMU§ S0N0DLi FILM HAZIRLANIR

Film martin 6-dan ba?layaraq 119 hafta arzinda TRT-INT
va TRT-TURK kanallari ila niimayi§ olunacaq. Turkiya Radio-
Televiziya Qurumunun (TRT) Baki tamsi^iliyi Azarbaycan va
ttirk diinyasimn gorkamli ?airi, marhum Baxtiyar Vahabzadanin
hayati, yaradiciligi va elmi faaliyyatina hasr olunrnu? ii^hissali
sanadli film hazirlayib. Bu film martin 6-dan ba§layaraq 119 hafta
arzinda Baki vaxti ila saat 21.20-da TRT-INT, 12.30-da va 17.30-
da TRT-TURK kanallari ila niimayi? olunacaq.

Elnur Eltiirk,
Tiirkiyanin Izmir §dhsri

23 mar 2009, http://www.presspost.az 6 mart 2009, ANS PRESS
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edib. Baxtiyar Vahabzadanin bu 91x151 ayaqiista alqi§larla qar§i-
lanib.“OZUMUZU K0S0N QILINC”IN

TURKiY0T0NT0N0SI Akademik Milli Dram Teatrmin direktoru Maqbet Biinyadov
bu $afar zamam mahz Baxtiyar Vahabzada yaradicihgma miiraciat
etmalarinin va soziigedan asarin tiirkiyali tama^afilara taqdim
olunmasinin sabablari barada dani^arkan deyib: “Biz repertua-
rimizda olan 30 tama^adan 5-ni tiirkdilli respublikalara va dov-
latlara disk §aklinda gondarmi^dik. Yani sefimi onlarin ohdasina
buraxmi^diq. Hansi tama§ani se^salar, biza malumat veracakdilar
va biz da bu davatlari qabul edacakdik. internetda bela bir malumat
oxuduq ki, Kayserinin boyiik §ahar baladiyyasi ba?kam Mehmet
baydan soru^ublar, bu ili neca ba§lamaq istayirsiniz? O da bela
cavab verib: “Arzumuz budur ki, Baxtiyar Vahabzadanin “Ozii-
miizii kasan qilinc’' tama?asi ila oz yeni madeniyyat i?larimizi
quraq”. Biz da buna asaslanaraq oraya faks gondardik ki, bizim
repertuarimizda Baxtiyar Vahabzadanin “Oziimiizii kasan qilinc”
va “Faryad” tama§alari var. Tiirkiya tarafi “Oztimiizii kasan qi-
linc” asarini se^diyini bildirdi”.

M.Biinyadov deyib ki, Tiirkiyaya getmami^dan avval
Baxtiyar Vahabzadanin evinda olublar va onun asarini qarda§
olkada ni\mayi§ etdiracaklarini bildiriblar: “Hamin gorii§ zamam
soyladiyi fikirlar lenta ahnan Baxtiyar miiallim turkiyali tama-
§a?tlara ona gostardiklari sevgi va saygilara gora minnatdarlgim
bildirdi. §air qeyd etdi ki, bu asarla man da sizin yanmizdayam
va bu asarin arxasinda man dayaniram, teatrin kollektivi daya-
nir. Bu miiraciati orada, ozti da har tama§adan qabaq saslandirdik
va Baxtiyar muallimin 91x151 har dafa alqi§larla qar§ilandi. Man
bir daha amin oldum ki, Baxtiyar Vahabzada tiirk dunyasimn
avazedilmaz ustad §airidir’\

Teatr direktorunun sozlarina gora, turkiyali tama^afilar
B.Vahabzadanin poeziyasina boyiik maraq gostardiklari ti9iin

(315)

Turkiyali tamafa^ilar Baxtiyar Vahabzada yaradicihgma bo-
yiik ragbatla yana$iblar

Xabar verildiyi kimi, Azarbaycan Akademik Milli Dram Te-
atri bu giinlarda Tiirkiyada qastrol safarinda olub. Teatr tiirk diin-
yasinin boyiik §airi Baxtiyar Vahabzadanin “Oztimiizu kasan qi-
hnc” tama§asi ila orada boyiik co§qu yaradib. Qurulu§9u rejissoru
xalq artisti Agaki§i Kazimov, bastakari Cavan^ir Quliyev olan bu
ugurlu sahna asari tiirklarin qadim Goytiirk dovlatinin yaranma-
sindan va faaliyyatindan bahs edir. Ustad Baxtiyar Vahabzada
asarinda bir daha siibut edir: na qadar ki, oz qilincimiz dii^mani
deyil, dziimiizti kasacak, tiirk boyiik ola bilmayacak. Tiirkiin
giicii, tiirkiin boyiikliiyii onun birliyindadir! Budur asarin ba§hca
dayari va milli mahiyyati . Bu 9agiri5, tabii ki, Tiirkiyada boyiik
ragbatla qar§ilanmah idi va bela da olub.

Akademik Milli Dram Teatrmin aktyor heyati tama§anin

sahnaya qoyulu§unun ohdasindan layiqinca galib va Tiirkiyanin
Kayseri, Ankara $aharlarinda boyiik tama5a9t auditoriyasi qar$i-
sinda maharatini, eyni zamanda Baxtiyar Vahabzadanin soz-sanat
giiciinii gostarib.

Diqqati 9akan ham da budur ki, har tama§adan qabaq ustad
Baxtiyar Vahabzadanin 91x151 yazilmi5 videolent tama5a9ilara
taqdim olunub. Bu lentda ustad 5air onu dinlayan tiirk tama5a9i-
larina birba5a miiraciat edib. $air miiraciatinda sahhati ila bagli
Tiirkiyaya geda bilmadiyini, lakin qalban, ruhan onlarla birga ol-
dugunu soylayib, biittin tiirklara sevgilerinin 9atdirilmasim xahi5
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onlarin xahi§ila aktyorlar Nuraddin Mehdixanli, Lalazar Mus-
tafayeva, irada Agasibayli, Haci Ismayilov va ba^qalari $airin
§eirlarini soylayiblar. Marasim aslinda Baxtiyar Vahabzada po-
eziyasinm tantanasina 9evrilib: “Tadbirin i§tirak9ilari olan Kay-
seri baladiyyasinin ba§qam, madaniyyat mu§aviri va digarlari
darin heyrat ve sevinc i9indaydilar. Bir sozla, budafaki safarimiz
Baxtiyar Vahabzada qalaminin qiidratinin daha bir niimayi§i,
onun zangin yaradiciligmin novbati zafari oldu”.

“OZUMUZU KOSON QILINC”
TURKIY0D0 §OK YARATDI

Xabar verdiyimiz kimi Akademik Milli Dram Teatri bu giinlarda
Tiirkiyada qastrol safarinda olub. Teatr Turk diinyasinin bOyiik $ai-
ri Baxtiyar Vahabzadanin “Oziimttzii kasan qilinc” tama$asi ila ttirk
seyrcilarinda bOyuk co$qu yaradib.

E.Mammadli Baxtiyar Vahabzadanin Tiirkiyada §ok effekti yaratmi§“Ozu-
miizu kasan qilinc” tama§asi barada Akademik Milli Dram Teat-
nmn direktoru Maqbet Biinyatovla olan sohbatimizi qazetimizin
son iki sayinda 9ap etmi§ik. Bu sohbatimizin sababkan isa §airin
ozii idi . Teatr Turkiyadan qastrol safarindan qayidan kimi redak-
siyaya zang edib Maqbet miiallimin va aktyorlarin taassuratlarmi
dare etmayimizi istami§di. Bu istak yerina yetirildi. Maqbet
muallimla sohbatin birinci hissasi dare olunandan sonra zang edib
ta§akkuriinii bildirdi... Ancaq kimin aglina gala bilardi ki, yazinin
ikinci hissasi dare olunan gun Baxtiyar miiallim aramizda olma-
yacaq. Yazinin 2-ci hissasini, sanki ozii haqqinda matbuatda ilk
dafa yazi gedirmi? havasi ila gozlayirdi. Va 90X-90X taassiiflar ki,
ozii xahi§ etdivi yazinin ardini oxuya bilmadi.

Bu sayimizda qarara galmi§dik ki, aktyorlarla sohbati sai-
rin nazarina 9atdiraq... Ancaq biz ustad §airimizin hala sag ikan
oliimsiizlitk qazandigim nazara alsaq, onda gorkamli aktyorlari-
mizin sohbatini taqdim etmakda problem gormiiriik. Ustad ?ai-
rimizin ruhu $ad olsun deya, saghginda teatr truppasimn miidiri
Elnur Mammadovla “Oziimiizii kasan qilinc” tama§asinda oyun-
lan ila tiirk seyrcilarinda boyiik heyrat yaratmi§ xalq artisti Rafiq
0zimov, Nuraddin Mehdixanli, amakdar artistlar 01i Nur va El-

525-ci qdzet , 16 fevral 2009
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s* Axan Quliyevla olan sohbati diqqatiniza taqdim edirik.
- Bdxtiyar Vahabzadd vd tiirk tama$aqisi: bunlarin vdhdotini

need gorursunuz?
Truppa miidiri Elnur Mammadov:
- Tiirkiyada oldugumuz miiddatda Baxtiyar Vahabzadaya

bdyiik bir sevgi gordiik. Gostardiyimiz tama§a tiirk tarixindan
yazildigi iifiin Baxtiyar muallimi ela, tiirk yazan kimi qabul
edirlar. “Oziimiizii kasan qihnc” tama^asi Azarbaycanda balka da
Tiirkiyadaki qadar 90§qu ila qar§ilanmayib. Tama§a gostardiyimiz
Kayseri, Ankara §aharlarinda biitiin §ahar rasmiiari tama§aya bax-
maga galirdilar. Tama?a9ilar Baxtiyar miiallimin fixi^ma baxan-
dan sonra, har dafa soru§urdular ki, bas ozii na vaxt galacak? Biz
onu sevirik, gormak istayirik.

Tiirk tama^a^isi Baxtiyar Vahabzadaya sevgilarini bax bela
niimayi? etdirirdilar/’Ozumiizii kasan qihnc” tama§asi isa bu sev-
gini ikiqat artirdi. Bir §eyi da deyim ki, tiirk tama^afisi bir te-
atra baxmaq ii^iin 1 saatdan artiq otura bilmir. Ancaq Baxtiyar
miiallimin asarina diiz U9 saat oturub baxdilar. Ozii da ela bela
baxmadilar, tez-tez ayaga dumb B.Vahabzadani va aktyorlari al-
qi§layirdilar.

- Bdxtiyar Vcihabzadd “Oziimiizii kdSdn qihnc” tama.$asi

ild tiirk seyreihrini heyrdtldndirmi§dir. istdrdik bildk, Tiirkiyddd
sdhndddki aktyorla tama^aqi arasinda olan tdmas bizimkilordon
fdrqbnirmi?

Mubi Tarxan rolunun ifa^isi, xalq artisti Rafiq Ozimov:
- Har dafa Tiirkiya safarina boyiik masuliyyatla gedirik.

Biz Baxtiyar Vahabzadanin “Oziimiizii kasan qihnc” tama§asi-
m ikinci dafa idi ki, tiirk tama§a9ilarina gostarirdik. Birinci dafa
oldugu kimi indi da tama§anin ugurlu alinmasi ii9iin alimdan
galani asirgamadim. Bunun da naticasinda Kayserida va Anka-
ra §aharlarinda tama§a bdyiik miivaffaqiyyatla ke9di. Tama§ada

Baxtiyar miiallim tiirklarin tarixini ela ustaliqla qalama alib ki,
tiirklarin buna laqeyd qalmasi mumkiin deyildi. Ham da Haci Is-
mayilov, Nuraddin Mehdixanli, Oli Nur, Elxan Quliyev, Lalazar
Mustafayeva kimi sanatkarlar, o ciimladan ganclar 0 qadar iirakla
oynayirdilar ki , baxanlar heyrata galirdilar. Ovvaldan axira qadar
tiirk tama?a9ilari har aktyorun gali^ini alqi§larla qar§ilayirdi-
lar. Baxtiyar miiallimin tama§adan avval etdiyi 91x15 isa salonu
larzaya gatirirdi.

Baxtiyar miiallim otan il Tiirkiyada gostardiyimiz tama-
§alarda ozii i§tirak edirdi, amma 90X taassiif ki, bu dafa i§tirak
eda bilmirdi. Amma onun 91x151 bizi tama5aya bir az da artiq
koklayirdi. Hormatli sanatkarimiz Nuraddin Mehdixanli hala
Baxtiyar miiallimin 9ixi5indan qabaq sahna arxasindan onun
yazih 91x151m oxuyurdu. Zalda ela bir siikut var idi ki, mihpak
ii9sa sasi galacakdi. Hami heyranhqla Baxtiyar miiallimin 91x1-
51m dinlayirdi . Tiirkiyada biz takca tama5a gostarmadik, ham da
Baxtiyar Vahabzadanin 5eirlarindan ibarat geca da ke9irdik. Biz
sanki orada tama5a vox, Baxtiyar giinlari ke9irirdik. Tama5alar
haqqinda reklamlar ham Kayserida, ham da Ankarada 5ahari bii-
riimi^dii. Televiziyalar, qazetlar bu tama5adan bahs edirdilar. Bir
sozla, Baxtiyar Vahabzada tiirk dtinyasmin sevilan 5airina 9evri-
lib. Biz da istardik ki, bu asari biitiin tiirk dovlatlarinda gostarak.
Osardaki Mubi Tarxan rolu mana azizdir. Bunlara gora “Qi-
zil darvi5” miikafatina layiq goriilmi^am. Man faxr ediram ki,
Baxtiyar Vahabzada kimi boyiik bir sanatkarin yazdigi tama5ada
rol almi5am.

Gur $ad rolunun ifa^isi, Xalq artisti Nuraddin Mehdi-
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xanli:
- Biz ilk novbada Azarbaycan va biitiin tiirk diinyasmin bo-

yiik oglu Baxtiyar Vahabzadaya ta5akkiir edirik ki, tiirkiin tarixi
ila bagli bela bir asar yazib. Tiirkiin tarixi hami5a qapali saxla-
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*ildsn sonra getmi§ik, yens da tiirkiin tarixina tamarzi kimi bizi
seyr edib, 90$qu ila qar§ilayiblar. Man boyiik tiirk rejissoru Kili-
cin soziinii misal gatirmak istayiram. O bela dedi: “Bu tama§am
biz da qoymu?uq, Kazaxistanda da hazirlayib, gostariblar. Lakin
har dafa Azari tiirklari bizlari qahr ediyorlar, Biza turkluk va tUrk-
?uliik darsi ke9irlar. Bizim tariximizi har dafa goziimiiziin oniina

i gatirirlar. Biz bununla faxr edirik, ham da iiziiliiruk ki, bu tama§a-
ft m sizin kimi ortaya 9ixarda bilmadik.”

Bu ham da onu gostarir ki, min illar onca mahz bizim torpaq-
dan turk9ultik Anadoluya, Uyqurustan, Orta Asiyaya yayilib va

B biz hami§a ocaq olmu§uq.
Azarbaycan tiirk dtinyasinin ata yurdudur. Bizim da borcu-

muz babalarimizm missiyasim davam etdirmakdir. Azarbaycan
B yena turk9uluyun markazi, ideya mafkura da§iyicisi kimi markaz
B rolunu oynayir va bunu davam etdirmalidir. Onu da nazardan

qa9irmayaq ki, Akademik Milli Dram Teatrmin Avropaya 91x151B Turkiyadan ke9ir.
B 75 milyonluq bir tama^i kiitlasi var Tiirkiyada. Azarbaycan
B tama§a9isi ila tiirk tama§a9ismm arasmda yegana farq bizimkilara
B nisbatan onlarin bizi az-az gormasidir. Onlar biza deyirlar ki,
B tez-tez galin. inaniram ki, Maqbet miiallim Turkiyaya bela

^B safarlarimizi tez-tez ta§kil edacak. Bizim aktyorlanmizin oz po-
B tensiahm gostarmasi U9iin Tiirkiya boyiik meydandir. Turk tama-
H ?a9isi Rafiq Ozimov kimi boyiik sanatkan gormali va yadda$ina

yazmalidir, Elaca da Lalazar Mustafayevam, Ramiz Maliki, Oli
Nuri, Elxan Quliyevi, Sanubar Isgandarlini, Maleyka Osadovam

^B va digar sanatkarlanmizi yadda§lanna yazmalidirlar. Bela olduq-B da biz bir-birimiza daha six baglanacagiq. Tiirk tama^isi bizim

^B tama^ilar qadar Baxtiyar Vahabzadani tammahdir. Biitiin bun-

^B lar tiirkiin birliyina xidmat edir. Tiirkiin bdyiikliiyu bu birlikdan
H kegir.

mllb, yazilmaga imkan vermayiblar. Bu, tarixi mahz Baxtiyar
Vahabzada yazdi.

Teatrimizin direktoru Maqbet muallima da ta§akkiir edi-
rik ki. “Oziimiizti kasan qilinc” tama§asi ila bizi yenidan tiirk
tama§a9isi ila tamasda olmagimizi ta§kil eladi. Sonra Kayseri
§ahar baladiyyasinin ba§kam Mehmet baya, Ankarada Koqoran
baladiyyasinin ba§kam Turqut baya ta^akkur edirik ki, bizlari
tama§ada Azarbaycanm, Baxtiyar miiallimin, ham da teatrimi-
zin adma layiq qar§iladilar. Bu qar§ilanma, gostarilan miinasibat
o qadar isti, dogma idi ki, biz ba§qa mamlakatda oldugumuzu
hiss elamadik. Bizim bu isti, dogma goru§larimiz marhum pre-
zident Heydar Oliyevin “bir millat, iki dovlat” sozlarinin bir
daha tasdiqi idi. Min illar onca biz bir kokdan yaranmi$iq. Indi
diinyaya $axalanmi§ tiirkiin qol-budaqlarmdan biri da, biz azari
tiirklariyik. Bu manada “Ozumuzii kasan qilinc” tama§asim

Azarbaycan tama^aqisi neca hararatla qar§ilayirsa, turk tama§a-
91S1 da eyni miinasibatlari gostarir. Axi biz eyni tarixa, eyni koka
malikik. Bu, Qafqaz, Orta Asiya, Uygur, Osmanli turklarinin ta-
rixidir. Diinyada 18 imperatorluq qurmu? biitiin turk diinyasinin
tarixidir bu tama§a. Ona gora da sualimza bir az heyratla, bir az
da adi formada cavab vermak istayiram ki, biz turk tama§a9isi ila
Azarbaycan tama^isimn sahnadaki aktyorla tamasinda ela bir
farq gormadik.

Man ham9inin tama§anm rejissoru Agaki§i Kazimova da
ta?akkur ediram ki, bela aktyor heyati se9ib. Se9ilan har bir akt-
yorun i9inda bir tiirk ruhu var deya, tama§a bela ugurlu alimb.
1998-ci ildan bari 11-ildir, bu tama?a Akademik Milli Dram Te-
atrmin sahnasinda oynanihr. Amma har dafa da ela bil birinci ta-
ma§ani oynayirlar kimi, har kas bacangini asirgamayib. 1998-ci
ilda da biz bu tama§a ila Turkiyada olmu§uq, o zaman da 800-
900 nafarlik zalda tama§a9ilar bizi ayaqiista alqi§layiblar. 11
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& ifa9ihq bacarigi, istedadi ila tama§a9ini afsunlayib, oz sehrinin
caziba qiivvasina salmalidir. Aktyor sahnada bir 90X pe§alarda
oldugu kimi, virtouz sanatkar olmahdir. Bu baximdan biz da
Tiirkiyada boyiik §air Baxtiyar Vahabzadanin “Oztimiizii kasan
qihnc” tama§asinda virtouzluq etdik. Ela oyun gostardik ki, turk
tama§a9isi buna laqeyd qala bilmazdi. Ona gora da tiirk tama§a-
9isinin sahnada aktyora olan miinasibati, hissi Azarbaycan tama-
5a9isindan farqlanirdi. Axi tama^ada sohbat tiirklin ke9mi§indan,
tarixindan, yaram$indan gedirdi. Diizdiir, bizda da tama§a9ilar
90X intelektual, 90X savadli, emosional olur. Ancaq oradaki ta-
ma§a9ilar emosionalhgina gora bizim tama§a9ilardan farqlanirlar.
Bizda taina§a9i tutaq ki, hansisa aktyorun dediyi yax?i bir sozii, ya
da, axirda aktyoru alqi$layir. Turkiyada isa har aktyorun gali§ini
va ya 91x151m ayaq iista alqi§layirlar. Tiirk diinyasimn boyiik 5a-
iri Baxtiyar Vahabzadanin tama§a qabagi soyladiyi 91x15m har
ciimlasini siirakli alqi§Iarla qar5ilayirdilar. Tiirk tama5a9isi ila bi-
zim tama5a9inin yegana farqi onlarin haddindan artiq emosional
olmasidir.

Gur Sad rolunun ifayisi Nuraddin Mehdixanhya riz tu-
turuq:

- Nuraddin bay, oynadigimz Gur §ad rolu tarixda qinlibri
daim dzib, qiran igid bir xaqan oglu olub. Sonra tale eh gztirib
ki. osir dii§iibhr va az bir qiivvo ib osirlikdon qurtarmaq itqim
boyiik va aglagalmoz igidlik numunasi gostariblar. Bela bir igid
tiirk obrazini yaradanda hansi hisslar keqirmisiniz?

- Siza bir ntaqami deyim. Gur §ad tiirkiin qurtulu5 simvolu-
dur. Hadisalar 1-ci Goytiirk imperiyasi 9okandan sonraki dovrii
ahata edir. Giir §ad 40 nafar silahda5i ila 9in imperatorlugunun
diiz iirayinin ba5inda tisyan edir. 40 nafarin hamisi sona qadar
amansiz miibariza apanrlar va hamisi 5ahid olur. Har biri olanda
isa son sozlari bu olur: “yurd va 5araf ii9iin”. 40 nafarin hamisi
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Nuraddin Mehdixanh: “Bizim ovladimizin da, navalarimi-
zin da va butiin tiirk diinyasinm da i9inda qahraman bir Gur §ad
obrazi ya5amahdir ki, mustaqil dovlat U9iin he9 bir tahliika ya-
ranmasin.”

01i Nuri: “Baxtiyar miiallim Qara Xaqan obrazi ila gostarib
ki, qihnc oziimiizu yox, dii5mani kasmalidir.”

Dulu xan rolunun ifa9isi amakdar artist Elxan Quliyev:
- Artiq na lazim idisa Rafiq miiallimla Nuraddin miiallim

soyladilar. Bir onu alava eda bilaram ki, qastrol safarinin ilk giinii
20 yanvar gtinuna tasadiif etdi. Ona gora da yolumuzun iistiinda
olan Yevlax 5aharindaki $ahidlar xiyabanini ziyarat edib, 5ahid
qabirlarinin iistiina giil dastalari diizdiik. Qaldi Tiirkiyadaki tama-
5a9ilarla bizim tama5a9ilarm farqina, onu deya bilaram ki, orada
daha boyiik co5qu var idi . Tama5a qutarandan sonra 15-20 daqiqa
alqi5layirdilar va bizi sahnadan buraxmaq istamirdilar. Bu da tiirk
tama5a9ilannin biza olan istaklarinin gostaricisidir. Nuraddin
miiallim 90X diizgiin qeyd etdi ki, tiirk rejissoru dah5ata galmi5di.
Deyirdi ki, bu, bir xariqadir-xariqa. G^nki hamin asari o da
sahnaya qoyub. Amma bela ugur qazana bilmayib. Tama5a ba5a

9atandan sonra teatnn binasi qar5isindan getmak istamirdilar, ya-
xinla5ib bizimla tani5 olur, 5akil 9akdirirdilar. Bu da onu gostarir
ki, biz Baxtiyar miiallimin adina layiq 91x15 elam^ik va turk ta-
ma5a9ilan olduqca razi qaliblar.

Qara Xaqan rolunun ifa9isi, amakdar artist 01i Nuri:
- Umumiyyatla, aktyor sanatinda bela qanun var ki, aktyorla

tama5a9i arasinda 4-cii parda olur. Bu, orta asrlardan, Aristoteldan
galan ananadir. Ancaq 20-ci asrin ikinci yansinda, 21-ci
avvalarinda da beladir. Ancaq tadrican bu anana aradan qaldin-
lacaq. Prinsipca bu, bela da olmahdir. Aktyorla tama5a9i arasinda
he9 bir baryer olmamalidir. ()iinki aktyor sahnada oynadigi, ya5a-
digi obrazi tam5a9imn gozii qar5isinda yaratmalidir. Yani ozuniin

asrin
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Aft
mibllimin bbyiikliiyiidiir ki, bu obrazi beb yarada bilib. Bu ob-
razda bogazdan yuxari soz yoxdur. Har §ey olduqca tabiidir va
real faktlara soykanir. Inamn mans, bu rolu oynayarkan
oziim bbyiiyiiram, ela bil mana bir ruh galir. Axi har bir rolda
insan daxilan bela zanginb§mir. iimumiyyatb, “ozumuzii kasan
qilmc” tama^asinda biitiin rollar gozaldir, manalidir va hamim
dii§iinmaya vadar edir.

Erkin rolunun ifa?isi Elxan Quliyev:
- Elxan muallim, Siz Erkin rolunda dzuniizu need tapdimz?
- Erkin miisbat qahramanlardan biridir. O iki qarda§olan Gur

§ad va Dulu xanla dostdur. Hami§a da ?ah§ib ki, bunlarm arasmda
korpii olsun, dostluq, samimiyyat qurulsun. Erkin Dulu Xaqana
hami§a talqin edir ki, xalqt sevmak birb§mak lazimdir. Azadliq,
qalaba yalniz birlikdadir. Man §axsan Erkin obrazmi gabcayin
Mubi Tarxani kimi gbriiram. Yani tiirkbr hami§a agilli, miidrik
yetkin bir xalq olub va hami§a da olacaq.

Qara Xaqan rolunun ifa?isi 01i Nur:
- 01i muallim, bilmak istardik, dli Nur dziinii Qara Xaqan

obrazina neca sigi$dirib va xarakterca hansisa yaxinliginiz

oliir va he? kas boyiik bir ?in ordusunun qabagindan ?akilmir. Gur
$adin ba§?ihgi ila bu 40 nafar bila-bila oliima gedir va onlarin
qohramanhgi, onlarin ruhlan 2-ci Goytiirk dbvlatinin yaranmasi-
nin asasini qoyur. Mahz bundan sonra 1ltari$in ba§?ihgi altinda 2-ci
Goyturk imperatorlugu yaranir. Gur §ad soziinun manasi bebdir.
Gur - yani ktir, dali, qorxmaz, §ad isa sarkarda, ba§?i demakdir.
indiki dilla desak, general adi da§iyir. Man hami§a deyiram ki,
aktyor tarixi obrazi oynayarkan hamin obrazm ruhu ila aktyorun
ruhu dil tapsa, o rol alinacaq. Yox, agar ruhlar bir-birini qabul
etmasa, onda o aktyorun oyunu soz oynamaqdan ba$qa bir §ey
olmayacaq. Man Gur §adi ruhumla qabul etdiyim ii?iin onun da
ruhu mani taniyib, qabul edir. Biz bir-birimizi qabul etdiyimiza
gora Giir $ad rolu hami tarafindan sevilir. Gur $adin timsalinda
tiirkiin qurtulu§ simvolunu sevirlar. Gur §adin an boyiik arzusu,
boyiik tiirk dovlatini gbrmak idi. Bizim da har birimizin i?inda bir
Gur §ad ya§ayir. Bizim ovladimizin da, navabrimizin da va bu-
tiin tiirk dtinyasmin da i?inda bir Gur§ad ya$amalidir ki, miistaqil
dovlat ugun he? bir tahliika yaranmasm.

Mubi Tarxan rolunun ifa?isi Rafiq Ozimova miiraciat

man

1*

var-
mi?edirik:

- Rafiq muallim, asardaki Mubi Tarxan obrazi ila oz xarak-
terinizin arasmda na kimi ox$arliq gordiinuz ki, bu rolu oynadi-

- Man xarakterca haqqi-nahaqqa vermayan, hami§a dtiz sozii
deyan adamam. Yalan?iliq, xayanatkarhq mana yaddir. Xalqimi,
milbtimi hadsiz daracada seviram. Qara Xaqan obrazinda da bu
xiisusiyyatbr var deya, onu yarada bilmi§am. Bir nov obrazin
ruhu mana yaxin oldugundan rol da ugurlu alimb. Qara Xaqan
olkasi ii?iin edilan xayanata, qarda§in qarda§a dii§man olmasina,

| bir-biri ila didi§masina dozmiir. Buna etiraz olaraq tama§anm so-
L nunda qihnci ila oz ba§im kasir. Osarin ela kulminasiya noqtasi
I da buradir. Qara Xaqan bununla demak istayir ki, tiirkiin tiirkdan
I ba§qa dostu-qarda§i yoxdur, onlar bir-birina xayanat etmamali,
ft aksina, birla§malidirlar. Tiirkiin boyiikliiyii onun birliyindan ke-

mz?
- Mubi Tarxan siilh tarafdari olan bir obrazdir. Hami§a

oliim-itima qar§i dayanir. Bu obrazda man sanki Dada Qorqudu
goriiram va ?ox nikbin, hadisabra diizgiin miinasibatini ?atdira
bilan, geni§ diinyagbrii§lii, tarixi bir §axsiyyatdir. Hayatda, tiirk
diinyasinda onun qoydugu iz, siyasat, xeyirxah amalbri tama§a-
nin ruhunda boyiik rol oynayir. Onun Qara Xaqanin oliimii zaman
soybdiyi sozbr bir Rafiq Ozimov kimi mani neca tasirbndirirsa,
neca qaharbndirirsa, tiirk tama§a?ilarma da ela tasir edir. Baxtiyar
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A& - Qox gozal, 90X yiiksak saviyyada qar§ilandi. 01i Nur, Ramiz
Malik, Nuraddin Mehdixanli, Lalazar Mustafayevanm soyladiyi
§eirlar, Baxtiyar Vahabzadani ela bil §air kimi yenidan tiirklara
tanitdi. Kayseri $ahar baladiyyasi ba§qam Mehmet bay bildirdi
ki, onlar aynca olaraq Vahabzadanin §eir gecasini kegiracaklar.
Odabiyyatimizm son mogikanlanndan birini - Vahabzadani turk
qarda$lartmiza geni§ $akilda taqdim etdiyimiza gora faxr edirik.
Kayseridaki tama§adan sonra ekspromt alinan ?eir gecasinin sora-
gi bir 90X §aharlara, o ciimladan novbati tama§am gostaracayimiz
Ankara §aharina gedib gatmi§di. Ona gora da Ankarada boyiik
ugurla, gurultulu alqi§larla kegan tama^adan sonra Tiirkiyadaki
boyiik e^imiz Zakir Hajimov Ankara §ahar rasmilarinin xahi§ini
biza gatdirdi ki, orada da Vahabzadanin §eirlarini soylayak. Bir da
$am yemayi zamani yena qeyd etdiyim aktyorlarimizin ifasinda
ustad §airimizin §eirlari saslandi. Ankaranin “Kogoran” baladiyya
ba§kam, madaniyyat mii§aviri va digar rasmilar Vahabzadanin
§eirlarindan heyrata galmi§dilar. Orada Baxtiyar miiallima bir
nega qiymatli hadiyyalar verdilar ki, galan kimi, onlan §airin
oziina gitdirdim.

- Bas safer?) Bakidcm neca hazirlayib qixdiniz? Axi siz safera
qixan giin " 20 Ycmvar " faciasi guniina tasadiif edirdi...

-Tabii ki, bela qastrol safarimizin ba§ tutmasinda Madaniyyat
va Turizni naziri Obiilfaz Qarayevin xiisusi rolu var idi. Ona gora
da qayidandan sonra galib bizimla gorii^dii, hamimizi tabrik
edarak bildirdi ki, bela ugurlu qastrol safari olmami§di.

Bali , safarimizin ilk giinii 20 yanvar guniina tasadiif etdi.
Ovvalca, kollektiv istayirdi ki, $ahidlar Xiyabamna gedib,
§ahidlari yad edarak, qabirlarina giillar diizak. Ancaq taklif et-
dim ki, onsuz da hamin gun §ahidlar Xiyabamna goxsayh in-
san galacak. Galin biz getdiyimiz yol boyu rayonlarin birinda
olan §ahidlar Xiyabamna ba§ 9akak va oradakt §ahidlari yad
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gir. Prinsipca man da nainki tiirkiin, biitiin miisalmanlarin qarda§
olmasim, birla§masini istayiram. Miisalman olan kas, garak bir-
birina xayanat etmasin. Man xayanata dozmayan va bunu ba-
gi§lamayan adamam. Goriiniir, bu amil da Qara Xaqan rolunun
yax§i alinmasinda komayima gatib. Baxtiyar miiallim bu obrazla
gostarib ki, qilmc oziimiizii yox, dii§mani kasmalidir. Osarin asas
qayasi da bundan ibaratdir. Harmmn sozii bir noqtaya daymalidir.
Yani tiirk millati bir olmali, qudratli olmahdir ki, diinyada soz
sahibina gevrila bilsin. Bizim bir aktyor kimi missiyamiz da bu
idi ki, onun da odasindan layiqinca galdik. Ona gora da biitiin
aktyorlar tiirk tama§a9ilan tarafindan iirakdan sevildilar, alqi§lan-
dilar. giinki rejissor aktyorlan ela se9ib ki, har kasin xarakteri oy-
nadigi rola gox vaxindir. Bu baximdan da Qara Xaqan rolu mana
90X yaxin va aziz obrazdir.

- Baxtiyar Vahabzadanin “dzumiizii kasan qilmc" tamaqa-
simn Tiirkiyada ugur qazanmasinda pay sahibi oldugunuza va
bu barada oxucularimiza geni§ malumat verdiyiniza gora sizlara,
eyni zamanda Azarbaycam qardaq olkada layiqinca tamsil edan
teatnn biitiin aktyorlarina darin iayakkiirumiizu bildiririk.

P.S. Xatirladiriq ki, sevimii aktyorlariimzia tama$a barscta
sflhbat. Baxtiyar mUallimin ozxahiji ila vafatmdan t'19 gUn avval
olub.

Maqbet Bunyatov: “Baxtiyar Vahabzadanin videolentaya-
zilmi$ qixip tiirklarin ntilli ruhunu ela co$durmu$du ki, alqi§

sadalarmdan za! titrayirdi”

- Detnali, Baxtiyar Vahabzadanin $eir gecasini da ekspromt
olaraq taqdim etmisiniz. Bas bu §eir gecasi Kayseri va Ankara
§ahar rasmilari tarafindan neca qarplandi?



ifc 5^edak. Bela da eladik. Yevlax §aharinda olan §ahidlar xiyabanini
ziyarat elayib, qabirlarin iistiina tar giil dastalari diizdiik. Rayon
rahbarliyi, xiisusi ila icra ba§9isi Elman muallim biza 90X qaygi

ila yana§dilar. Ziyaratdan sonra <?ay siifrasi ta§kil olundu. Bundan
sonra biz avtobusla yena yolumuza davam eladik.

- Maqbet muallim, istardik bihk ki, tiirk teatrlari ila bizim
teatrlari arasinda na kimi farq var?

- Biz oz teatrlarimizi hami?a pislami§ik. Amma Sovet
dovriinda, galin etiraf edak ki, teatrlarimiz 90X inki§af etmi§di.
Bu gun isa miistaqil dovlatik. indi biz harasa qastrola gedanda,
ittifaqdan astli bir respublika kimi yox, miistaqil dovlatin teatri
kimi gedirik. Bu isa bizim masuliyyatimizi bira-be§ artinr. So-
vet dovrundaki teatrlarda olan giiclli nizam-intizam, talabkarhq
bu giln da qorunub saxlamhb. Mahz bu faktorlari nazara alsaq,
bizim teatrlar 90X yiiksak saviyyadadir va bu cahatdan turk te-
atrlanndan farqlidir. Ancaq Tiirkiyada bolgalar var va onlarm
i^arisinda yax§i teatrlar faaliyyat gostarir. Masalan, Trabzon te-
atri 90X yax§i teatrdir. Bu da ola bilsin, orada tez-tez beynalxalq
teatr festivallari ke9irmakla alaqadardir. Yani bu festivallar yerli
ahalida teatra mahabbat yaradir. Bu isa Trabzon teatr kollekti-
vinin masuliyyatini, talabkarhgim artinr. Naticada samballi ta-
ma$alar sahnaya qoyurlar. Amma bizim teatrlari, tama?alarimizi
gorandan sonra dah§ata galdilar ki, aktyorlar hamisi rollarmi bo-
yuk maharatla oynayirlar. Masalan, Ankara Baladiyya ba$kanmm
2-ci adami, genel sekretari deyirdi ki, man hala 60 illik omriimda
bela yiiksak saviyyali teatr gormami§am.

- Maqbet muallim, bizim teatrlarirnizda asasan hiss va emo-
siyalara iistiinliik verilir. Yani aktyor oz hiss va emosiyalarim oy-
nadigi obrazin iqina otiira bilir va naticada aktyorun rolu qox tabii
alinir. Bazi teatrlarda isa harakata, plastikaya iistunluk verirlar.
Bas turk teatrlari asasan naya iistunluk verir?

- Bizim teatrlarm aktyorlannda olan tabiilik, turk teatrlannda
o qadar da yoxdur. Yoxsa bizim ala goziimiiza, qara qa§imiza a$iq
olub tez-tez festivallara,ayn-ayn §aharlarda tama?alar gostarmaya
davat edirlar? Ela galdiyimiz bir ne9a giindiir, artiq novbati fes-
tival davat almi§iq va bu davata getmaya artiq Madaniyyat va
Turizm Nazirliyi da icaza verib. 0gar bizim teatr onlardan iistiin
olmasa, tez-tez bizi ora davat elamazdilar.

Man siza bir ahvalat dam§im. Trabzonda Sayavu? Aslanm
i§tiraki ila “Ka$ araba a§mayaydi” tama§asim gostardik. Tama-
§adan avval biza miinasibat Rusiyadan, Yunamstandan, Makedo-
niyadan galanlardan farqlanmirdi. Amma tama§adan sonra biitiin
festival i§tirak9ilan galib Sayavu§ Aslanm alindan opiirdiilar.
Sahari gun otelda biza olan adi miinasibat boyiik hormata 9evril-
di. Bizi goranda hami ayaga qalxirdi. Teatrimiza bela miinasibati
gormak tabii ki, bizi sevindirirdi. Biza ilk gtinlarda fikir vermayan
§aharin valisi isa yammiza galib bir-bir aktyorlan tabrik eladi.

- “Oziimiizu kasan qilinc” tamaqasi naya gora Tiirkiyada bu
qadar $ok yaradib?

- Osar turk xalqinm soy kokiindan bahs edir. Bu asara
Baxtiyar muallim demak olar nayi varsa qoyub va demak olar he9
nayi asirgamayib. 9iinki sohbat qadim tiirk torpaqlanndan, tay-
falarmdan, Goytiirklardan, turkiin yaranmasindan gedir. 0sarda
tiirklarin bazan smmasi, ruhdan dii§masi, bazan da giiclanib
qiidratli olmasi 90X gozal tasvir olunub. Orada bela sozlar var:
“Biitiin tiirklar birla$malidir”. Bu sozlari e§idan tama§a9ilar gu-
rultulu alqi§larla ayaga qalxirdilar. Hamisi bir agizdan “Tiirkiya,
Tiirkiya” deya hayqmrdilar. Bunlan goranda adamm tiiklari biz-
biz olurdu. Biz emosiyam sahnada gostarirdik, onlar isa zaldan.
Orada alqi§la barabar fit 9almaq da bir adatdir. Man birca dafa
dedim ki, fit 9almaga ehtiyac yoxdur. Ondan sonra birca nafar da
olsun fit 9almadi.
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- Har faharda neqa dafa tamcifa gostarirdiniz?
-Kaysericb iki dafa tama§a gostardik, bir dafa da B.Vahabzada-

nin §eir gecasini ta§kil eladik. Ankarada da bir dafa tama§a
gostardik, bir dafa da ?eir gecasi keqirdik.

- Maqbet miiallim, tamafalar ugurla keqib bunu bildik. Bas
bu qadar aktyor heyatinin, avadanhqlarin yerlafdirilmasi, orila-
rin istirahati da vocib iflar sirasmdadir. Biitiin bu kimi tafkilati
if larin ohdasindan neca galdiniz?

- Man direktoramsa, bu da manim i§imdir. Bunu soylamak

Tetari ila Marzilida, Novruzluda olmu§uq. Biz Marzilida olarkan
dedilar ki, Xudu miiallim da bir neqa giindiir buradadir. Biz da
maktablilara gostardiyimiz tama§adan sonra, uzun bir talvarin al-
tinda qay siifrasinda oturub dincalirdik. Ela bu vaxt Xudu miiallim
kandin bir neqa sayilib-se9ilan adamlan ila yaninnza galdi. Ha-
mimizla bir-bir goriisiib, “xo§ galdiniz” eladi. Bizi oz kandinda
gormakdan qox xo§ oldugunu bildirarak dedi: ”Na kimi proble-
miniz var? Siza na qulluq gostarak. O boyda yolu galib, bizim
maktab u§aqlarina tama§a gostarirsiniz. Bu, 90X yax§i haldir. Bela
tama§alar u§aqlari sevindirmakla yana§i, diinyag6rii§iiniin forma-
la§masinda boyiik rol oynayir va kand u§aqlarim sevindirdiyiniza
gora hammiza ta$akkiir ediram”. Bu sohbat hardasa 1965, ya da
66-ci ilda olub. Xudu miiallim e$idanda ki, buradan 91x1b Nov-
ruzlu kandina gedacayik, tez dillandi ki, bu saat kolxoz sadrina
xabar gondararik, Sizi neca lazimdisa qar§ilayarlar. Man da hami-
nin adindan bu boyiik alima ta?akkiir etdim ki, Bakidan tap§iriblar,
he9 bir problem yoxdur, siz alava aziyyat 9akmayin. Qabaqcadan
har §eyi dam§mi§iq, neca deyarlar biz qagrilmayan qonaq deyilik.
Bu soz Xudu miiallima lazzat eladi va dedi ki, siz har zaman bu
yerlarda qagrilmi? da, qagnlmami^ da aziz qonaqsimz, ela bilin
oz evinizdasiniz. Bunlar Xudu miiallimin sozlari idi.

Marzilida dincalandan sonra ax?am tarafi Novruzluya get-
dik . Yadimdadir. getdiyimiz yolun atrafindaki boyiik agaclan
koklii-komacli 9ixanrdilar ki, yerinda pambiq aksinlar. Bu kok-
lii qadim agaclann bela mahv edilmasi biza yaman tasir etmi§-
di. Na isa kandin madaniyyat klubunda hazirhqlara ba$ladiq.
Gordiik biza komak edan yerli adamlarm kefi yoxdur. Malum
oldu ki, ela hamin giin kandin elektrik montyorunu, dirakda i§
gorarkan, ehtiyatsizliq iiziindan tok vurub va diinyasini dayi§ib.
Biz bu xabardan donub qaldiq. Tama§amn rahbari kimi qarara
galdim ki, tama$a gostarilmasin. Klub miidiri, digar yolda§lar

bir az diizgiin olmaz. 9gar biitiin tama$alar ugurla keqibsa, tama-
^aqilar ayaqiista alqi§layiblarsa, tama§adan sonra har yerda biza
saygi ila yana$iblarsa, demali, ta§kilati i§lar qaydasinda olub. Bir
da, Baxtiyar miiallimin adi olan yerda biza nasa elamaya ehtiyac
yoxdur. Har yerda qapilar iiziimtiza a9iq idi va hormatla qar§ila-
nirdiq.

Biitiin bunlar tabii ki, Baxtiyar Vahabzadanin ugurlandir va
biz da bu ugurlarda sadaca, ki9ik bir pay sahibi olmu§uq. Akade-
mik Milli Dram Teatn olaraq 9ah§mi§iq ki, Baxtiyar miiallimin
adma layiq qixi^lar edak va buna da Tiirkiyada nail olduq.

- Maqbet miiallim, teatrimzin qazandigi bu boyiik ugura gora
qoxsayli oxucularimiz adindan sizlari tabrik edirik. Istardim bir az
da matlabdan kanara qixaq. Siz uzun miiddat teatrda ifhmisiniz va
Sovet dovrunda rayonlanmizi qarif -qarif gazmisiniz. Aldigimiz
malumata gora, Agdamin Marzili, Novruzlu kandlarinda da olmu-

Heq ola bilmaz ki, diinya fohratli alimXudu Mammadovun
doguldugu Marzili kandinda olasimz, amma Xudu muallimla

\

sunuz.

igorufmayasiniz.. .
- Diiz deyirsiniz, nainki Azarbaycamn rayonlannda, hatta

ela bir kandi yoxdur ki, man orada olmayim. Elaca da Naxqiva-
mn rayon va kandlarini bir-bir gazmi$ik. Dvvalda qeyd etdim ki,

faaliyyatima Kukla Teatnndan ba$lami§am. Bali, biz Kukla
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takid etdilar ki, bas Bakidan bura galmisiniz, xeyirla §ar qarda§-
dir, siz i^inizdan qalmayin. Dedim bu ola bilmaz. Kandda yas ola-
ola tama§a gostara bilmarik. Biz oradan yigi§ib Agdama galdik.
Mehmanxanada yerla§dik. Sahari giinii gordiim Novruzlunun
klub miidiri galib. Soru§dum xeyir ola, na masaladir? Dedi ki, bas
tama§anin biletlarini gotiirmii§duk, tama§a da gostara bilmadiniz.
Biz da biletlarin pulunu gatirmi§ik. Qayitdim ki, biletlari qoyun
bura, pulu isa aparin bizim adimizdan yas sahibina verin. Allah
ona rahmat elasin! Bela yaddaqalan hadisalarla 90X rastla$mi§iq.
Sonralar Xudu muallimla “Azdrama”da 90X gbrii§mu§iik. Man
orada sarancamqi direktor i§layirdim. 80-ci illarin awali idi.
Baxtiyar Vahabzadanin “Faryad” asarinin miizakirasinda Xudu
Mammadov, Qulu Xalilov, Nuraddin Rzayev, Abbas Zamanov
hami§a i$tirak edirdilar, 90X maraqli fikir miibadilasi apanrdi-
lar. Bu sohbatlardan doymaq olmurdu. Xudu muallim dogrudan
da boyiik §axsiyyat, boyiik alim idi. Allah ona qani-qani rahmat
elasin. Man hiss edirdim ki, Xudu muallim da, o biri alimlar da
Baxtiyar muallimla sohbatlardan ela bil manavi qida ahrdilar.

- Maqbet muallim, ham Baxtiyar Vahabzadanin “bziimii-
zii kasan qilinc” tama§asmm Tiirkiyada qazandigi ugur, ham da
diinya §ohratli alim Xudu Mammadov haqqinda verdiyiniz geni§
malumatlara gora siza ta^akkurumuzti bildiririk.

ADANADAKI LISEY0
B0XTiYAR VAHABZADONiN ADI VERiLDi

Turkiyanin Adana §aharinda a9ilan Sosial Elmlar Liseyina
turk dtinyasmin boyiik §airi Baxtiyar Vahabzadanin adi verilib.

Turkiyanin “Zaman” qazetinin yazdigi malumata gora, bu barada
Turkiyanin tahsil naziri Hiiseyn Celik malumat verib.

Ttirkiya Tahsil Nazirliyinin Ictimaiyyatla Blaqalar De-
partamentindan verilan a9iqlamalara gora, Hiiseyn Celik §airin
oliimii ila bagli yaydigi bayanatda B.Vahabzadanin tiirk diinyasi-
nm an boyiik §airlarindan biri oldugunu bildirib:

“Ba§da azarbaycanh dostlarimiz olmaqla tiirk diinyasina,
ailasina va sevdiklarina ba§sagligi veriram va marhum Baxtiyar
Vahabzadanin aziz xatirasi ii9un Adanada a9digirmz va 2009-
2010-cu tahsil ilinda faaliyyata ba§layacaq Sosial Elmlar Liseyina
onun adim verdik”.

Olaylar ” tA. 29 fevral 2009

El^in Mammadli %

“Tdzadlar ” qszeti, 16-19 fevral 2009
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“TURK EDEBiYYATI”NIN MART 2009 SAYISINDA

BAHTIYAR VAHABZADE'NIN SON RESiMLERi VE
$iiRLERI DE YAYINLANACAQ

YMEP
BAXTHRP BAEAB3AAE

IlepecTa/io 6iiTbca cepaue EaxTimpa Bara63aae - napo,inoro
no3Ta A3ep6aHa>K-ana, oaHoro H3 Bbiaaiouuixca nncaTejiefi coBpeMeHHofi
a3ep6aflii5KaHCKott H coBeTCKoit juiTepaTypbi. yiueji rio3T, icoTopbin
pacumpn.1 rpaHMUbi naunoHajibHoro anTepaTypHoro Hihika H npnaa.i
ewy HOBoe 3ByManne,paipvmiui B CBOHX npoiuBciemiHx HaeoaorHHecKHe
paiviKH, pa3pa6aTbiBan 3anpeTHbie B coBeTCKoe BpeMH TeMbi, OTCTaHBa.i
HauHOHajibiibifi ayx, uaiuiona.ibHbie iwrepecbi .

Turk Edebiyati'nin son sayisinda (mart 2009) Tiirk Musikisine yeni
bakiylar irdelenirken, Bahtiyar Vahapzade'nin son resimleri ve §iirleri de
yaymlanarak, ?aire vefa borcu odeniyor.

Bu sayida ikinci ozel bolumii, §ubat ortalarinda kaybettigi-
miz Azerbaycanli biiyuk §wair Bahtiyar Vahabzade’ye ayirdik.
Turkiye’de ismini 1970’lerden itibaren dergimize gonderdigi
yazi ve §iirlerle duyuran Vahabzade, Azerbaycan’in en etkili ?air-
lerinden biriydi . Turkiye’de onunla yapilmi? ilk roportaji da ben
gerQekle§tirmi$tim. 1989 yilinda Terctiman'da yayimlanan bu
roportaji ve Turkiye’de ilk defa 1987’de dergimizde yayimlanan
“Iki Korku” adli onemli §iirini de sayfalanmizda bulacaksmiz.
Kafkas Universitesi ogretim iiyelerinden Dr. Erdal Karaman’m
yakindan tamdigi ve hatiralarini derledigi §air Vahabzade hakkin-
daki yazisinm de ilginizi fekeceginden eminim. Bu bolumde yer
alan onemli bir yazi da Ramazan Kafarli imzasmi ta§iyor. Kafarli,
Vahabzade’nin butiin eserlerini on iki cilt halinde yayina hazir-
layan, bu gali§mayi yaparken §airle son zamanlarmda sik sik bir
araya gelmi§ Azerbaycanli bir yazar. Vahabade’nin son §iirlerini
de ihtiva eden yazisini Turkiye Ttirki^esine aktaracak vaktimiz
yoktu. Yaziyi, sadece q ve x harflerini degi$tirerek sunuyoruz.

BaxTHap Bara63azte pouHaca 16 aBrycTa 1925 roaa B ropoae
LUeKH A3ep6AHA>KaHCKOH Pecny6auKH. TBopnecKHU nyTb nooTa
Hanajica co Bpe.MeH Beanicon OTenecTBeHHOH BOHHBI. B 1945
roay CTaa HueHOM Coi03a nucaTeaeH A3ep6aua>KaHa.

H3-noa nepa EaxTuapa Barao3aae Bbiman 6ojiee 70
CTHXOTBOpHbIX cGopHHKOB H 20 n03M, B TOM HHCJie H TaKHe
KHHTH, KaK “Moil Hpy3bH”, “BeHHblH naMHTHHK”, “B OUHOM
cepaue - neTbipe BpeMemr roaa”, “Bee npocTpaHCTBO ayuiu”,
“Tiopora K cy66oTHeit HOHH , ^OCTOHHCTBO , “3apaBCTByft,
3apa”, “TBKeupaH”, “HeuoBeK H BpeMa”, “KopHH... BeTBir”,
“MeTaMop(})03bi”, “Mbi HaoanoM xopaGae”,“He3aKpbiBaft OKHO ,
“noroBopriM oTKpoBeHHo”, “Ha 3ape”, “Beauuue npocxoTbi”,
“OceHHHe pa3MbmnieHHfl”, “Pyxa B pyice”, CBCT B nnySoKue
naacTbi”, “Beceaa c coGou”, “Beat. 3eMua BepTHTca”, “nouepK
Moen Hamm”, “C Ka>i<aoro UBeiKa no aenecTKy” n ap.

B.Bara63aae H3BecTeH Taioxe xax aBTop 3aMenaTeabHbix

apaMaTHuecKiix npoii3BeaeHHH. Ero nbecw “CoBecTb”, “BTopon
roaoc‘\ “nocjieao>Kaa”,“KpHK”,“KyaaaBHraeTCH 3TOTMHp”,“He
HaKa3aHHbin rpex”, “Men, peacyiunn Hac CEMUX , “Bnceanua” H

' ' Tiirk edebiyyati " dergisi, fevral 2009
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*jiHpnHecKoro repoa, KoropoMy HHHTO 3eMHoe He nyxcAO. “...y
Eaxraapa Bara63azie HeT, MO>KHO cKa3aTb, noHHTHa “ayxcaa
6OJII> , - nHcaaa pyccxaa noaTecca PnMMa Ka3aKOBa, - Ka>KAaa
6oJib -- cro BHHiiaa. ...Ha MHp OH CMOTPHT nna3aMH OTiia, H MHe
Ka>KeTC», HTO 3TOT HejIOBeK, npOHfHBUIHH SojIbUiyK) XCH3Hb,
aeHCTBHTe.ibHO neAaror, H 6bui HM C Maabix jieT”.

ripoH3BeaeHHa 3Toro 3aMeHaTejibHoro noaxa GMJIH ne-
peBe^eHbi Ha MHorne a3biKH MHpa, B TOM HHCJie H Ha pyccKHH
H3bIK.

Ap. 3aHHMaiOT npoHHoe MecTO B penepiyape A3ep6aHA>KancKoro
nauHOHajibHoro reaTpa.

BeaHHaHiueH 3acayroH B.Bara63ajie aBJiaeTca nepeBOA-
Mecxaa AeHTejibnocTb, SjiaroAapa KOTOPOH npoH3BeAeHHa
BaftpoHa, nyuiKHna, JlepMOHTOBa, HexpacoBa 3aroBopH;in c
a3ep6aftA>KaHCKHM HHTaTejieM Ha ero POAHOM a3biKe.

OH - aaypeaT FocyAapcTBeiiHOH npeMHH CCCP, Harpaxc-
AeH BbicoKoft rocyAapcTBeHHOH HarpaAOH - OPACHOM He3a-
BHCHMOCTH .

Eaxrnap Bara63aAe ycneuiHO 3aHHManca H neAarorHHecKoft,
HaynHOH ACHTejibHOCTbio. Bojiee 40 JieT npenoAaBan B BaKHHCKOM
rbcyAapcTBeHHOM yHHBepcHTeTe. Hanwcaji KanAHAaTCKyio H

AOKTopcKyio AHCcepTaiiHH, nocBameHHbie TBOpHecxoMy nyTH C.
BypryHa. ripo(J)eccop EaxTHap Bara63aAe 6bur AeHCTBHTeabHbiM
HJieHOM AxaAeMHH navK A3ep6aHA>xaHa.

FlaTb pa3 OH H36npanca AenyTaTOM B BepxoBHbiH COBCT

pecnyOaHKH .
BaxTHap Bara63aAe BcerAa ocTpo omymaji CBOK) npn-nacT

HOCTb K HCTopnH, JiHHHyio0TBeTCTBeHH0CTb3a Bee nponcxoAamee
y Hero aa poAHHe H BO BCCM MHpe, ilpKHH npHMep TOMy ero
noaMa ‘TKDJiHCTaH”. B BTOH noaMe BnepBbie 03ByaeHbi TpareAHA
HacHAbCTBeHHoro pa3AeAeHHa A3ep6a«A>KaHa H ero HapoAa Ha

ABe nacTH -IO>KHbiH H CeBepHbiH A3ep6aHA*aH, H cnpaBeAJiHBaa
6opb6a HapoAa 3a ocBo6oxcAeHHe H o6beAHHeHHe.

llo3T BcerAa npoaBJiaa 6oabmoH HHTepec K KOHKpeTHOMy
HenoBeKy, B3aTOMyHeBKOHTeKCTerxio6ajibHoro,coBOKynHOAeaoro

HeBOBenecTBa, a Rax caMOAOBJieiomeH UCHHOCTH, B xoTopon,

MO>Ker 6biTb, H cocpeAOTOHeH STOT caMbin Map H cnneTeHbi B

HEPAAPBIBUBIH y3ea Bee cjio>XHbie nepnneTHH HejiOBeaecxHX

OTHOLUeHHH . Ho3T C GoJIbXHHM MaCTepCTBOM HaXOAHJl TOHHbie

o6pa3bi, eMKHe MeTa <|)opbi asm BbipaxceHHa 3aAymeBHbix nyBCTB

!

Taxcejio oco3HaTb, HTO 3axoHHHJica nyTb 6ojibiuoro noaTa,
HanojiHeHHbiii paAOCTaMH JiHTepaTypHbix no6eA H ropecTaMH
HeyAaa, nyTb, npuHecuiHH nonyaapnocTb, H3BecTHOCTb H jiio6oBb
y ce6a Ha PoAHHe H Aaaexo 3a ee npeAejiaMH.

Aliah Rohmot Ebsin!

AHap,
ripedcedamejib CoK)3a nucameneu A3ep6audjKaHa

To(j)HK MeJIHKAH,
ripedcedamejib MOCKOBCKOCO omdenenun Cfl

A3ep6audjicaHa

I
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BAKy nPOCTHJIHCb C HAPO^HBIM I103T0M

BAXTHflPOM BAFAB3A/I,E
HA 84-OM FO^y 2KM3HH

yMEP HAPO^HBIH I103T
A3EPEAH£>KAHA BAXTHHP BAIAE3A/JE

BAKY, 14 (JjeBpanfl. HepeMOHHa npomaHna co CKOH-
HaBiiiHMca HaKaHyHe HapojjHbiM noaxoM AaepGaiwKaHa Eax-
THapoM Bara63azie npomaa B EaKHHCKOM rocyAapCTBeHHOM
yHHBepcHTeTe. B uepeMOHHH npHHHJi ynacrae npeaHaeHT
A3ep6an^>KaHa H.mbxaM AJIHCB.

B uepeMOHHH ynacxByiOT TaK)Ke ^eaTejiH KyjibTypbi H

npe^CTaBHTejiH oSmecTBeHHOCTH. Y 3H3HHH By3a coGpajiHCb COT

HH jnozieH, cooGmaeT Day.Az.
BaxTHSfp Barao3ajie GyneT noxopoHeH Ha Axuiee noneTHoro

3axopoHeHH5i.
rio3T CKOHnajica BHepa Ha 84-M roay >KH3HH riocae npoa

OJDKHTejIbHOH 60Jie3HH.

BaxTHap Bara63a^e — ztOKiop (JmjioJiorHnecKHX HayK, npo
(|)eccop, aeHCTBHTejibHbiH HaeH AH AaepGaiizpKaHa, Hapo^HbiH

noaT A3ep6afiH>KaHa, jiaypeaT rocyaapcTBeHHOH npeMHH CCCP.
Ero npoH3BeH£HHa nepeBezieHbi Ha MHorne H3biKH MHpa.

13(j)eBpajw B Eaxy CKOHnajica HapOflHbift noaTA3ep6an,zi>KaHa
BaxTHHp MaxMyn orabi BaraGaa/ie. Kan nepe^aeT KoppecnoH/ieHT
HA REGNUM. npomaHHe c noaTOM, ymeaiuHM H3 >KH3HH Ha 84-M
ro/iy. COCTOHTCH B EaKHHCKOM rocyflapcTBeHHOM yHHBepcHTeTe
14 (jjeBpaHH. npe3H^eHTOM A3ep6aH^>i<aHa HxibxaMOM AiineBbiM
ctj)opMHpoBaHa KOMHCCHJI, KOTopaa 3aHMeTca opraHH3auHeH no
xopoH Bara63a^e.

OGnaponoBan HeKponor, noa KOTopbiM CTOHT no^nncH niaBbi
rocy^apcTBa, .npyrnx pyKOBoaHTeiieft pecnyojiHKH. HapoOTbift
noaT A3ep6aniOKaHa, aeHCTBHTeiibHbm HJICH HaunoHajibHOH
AKaneMHH HayK Aaepoafi/PKaHa BaraGsane po^HJica B 1925
rony B ropone IIIeKH. ElBjiaexca aBxopoM HecKOJibKHX no3M H
MHOTOHHCJIEHHBLX COOpHHKOB CTHXOB. B 1984-M TOfly n03Ty 6bIJia

npHCBoeHa rocyaapcTBeHHaa npeMna. EIpoH3BeaeHHa noaTa,
apaMbi H nyGnHHHCTHKa6biJiH nepeBeAHbi Ha MHorae JBHKH, B TOM
HHCJIE aHTJlHHCKHH, (J)paHUy3CKHH, HeMeitfCHH, (j)apCH, nOJIbCKHH,
HcnaHCKHH, BeHrepcKHH, a xaKace Ha »3biKH HapoaoB Gbramero
CCCP. B 1951-MToay no3T3aujHTHJiKaHAHAaTCKyK)AHCcepTapHio
Ha Tewy “JlnpHKa C.BypryHa”, B 1964-M - .aoKTopcKypo j\HC

cepTanHK) na TeMy “>KH3Hb H TBopnecTBO C.BypryHa” H

nojiyHHJi yneHYK) CTeneHb /jOKTopa (})HnoJiorHH. C 1940 ro^a
Bara63aae nperionaeT B A3ep6aHA>i<aHCKOM rocyaapcxBeHHOM
yHHBepcHTeTe. B 1945 ro/jy OH cTaji HJICHOM Conrn nHcaTeaeft.
B 1980-M no3Ta H36pann mieHOM-KoppecnoHAeHTOM AKa^eMHH
HayK A3ep6ana>KaHa. BaraG3a^e 4 pa3a H36Hpancji B BepxoBHbiH
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http://news.liveinternet.ru. topic=60813
http://www.rosbalt.ru/2009/02/14/618435.html
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* ACoBeT A3ep6aHa>KaHCK0H CCP(1980-1995), O^HH pa3 - B MHJI
Me/i>KJiHC A3ep6aH â<aHCKOH Pecny6jiHKH (1995-2000).

JlHTepaTypHo-HayHHaa H oGmecTBeHHarr ziearejibHOCTh Baxraspa
Bara63aae nonyHHJia BLicoxyio oueHKy. OH 6BIJI yqocToeH pâ a

Meaajiefi, B TOM nncne Bbicmen rocyziapcTBeHHOH

JIH

B0XTIYAR VAHABZAD0NIN
XATiROSI ANILACAQ

Op^eHOB H

Harpanw A3ep6aHii>KaHCKOH PecnyOjiHKH - op̂ ena “Hcrarjiaji”. TURKSOY-un t3§kilat9iligi ila bu giindan etibaran aprelin
5-na kimi Istanbulun Maltapa Universitetinda “Turk lahcalari ara-
sinda tercuma 9al]$malarinm durumu va problemlar” movzusun-
da simpozium ke9irilecak. Azerbaycan Milli Elmlar Akademiya-
simn

xalq ?airi Baxtiyar Vahabzadanin xatirasina ithaf olunan simpo-
ziumda ta§kilata iizv olkalarin har birindan 5 alim va tarciima9i
i§tirak edocak. 30-a yaxin alimin maruza ila 91x1$ edacayi simpo-
ziumda olkamizi Yazicilar Birliyinin sadri Anar, professor Kamil
Vali Narimanoglu, yazi9i Faxri Ugurlu, tarcuma9i Ramiz Osgar
temsil edecak.

Malumatda o da qeyd olunur ki, simpoziumun a9ih§
marasiminda TURKSOY-un ba§ direktorii Dyusen Kaseinov,
Tiirkiyanin madaniyyat ve turizm naziri Ortogrul Giinay, Mal-
tapa Universitetinin rektoru Kemal Koymen, Tiirk Dil Qurumu-
nun sadri §ukrii Haluk Akalin i§tirak edacak.

PMA HOBOCTH,
http://www.regnum.ru/news/1125076.html

(AMEA) matbuat xidmatinin yaydigi xabara gora, marhum

1

“Yeni Azarbaycan’’ qazeti, 18 mart 2009
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Tiirkiyada 90X-90X sevilan bir §airdir. Baxtiyar Vahabzada daha
90X ?airliyi ila tanimr. Amma onun ba§qa taraflari da var. Manca
onun teatr yazarhgi da 90X ahamiyyatlidir. B.Vahabzada profes-
sordur. Biz filmda onun miiallimliyindan da bahs etmi§ik”.

Rejissorun sozlarina gora, Baxtiyar Vahabzada sovet dovriinda
fikir miibarizasi aparib. VOnunla bagli har kas bir soz deya bilar.
Kii9aya 91x1b kima mikrofon uzatsaq, Baxtiyar Vahabzada ila
bagli har kasin sozii ola bilar. Galacakda bu formada bir film da
hazirlamaq olar. Amma biz indi onun farqli taraflarini aks etdiran
va onun daha 90X dunyaya baxdigi pancarani ka?f etmaya 9ah§an
bir film yaratmi§iq. Tabii ki, filmin asas hissasi onun TRT-ya ver-
diyi miisahibalardir. Baxtiyar Vahabzada fikir adami, sevgi adami.
bir manada ideoloq idi. Turk dunyasinda bu gun mtistaqil neqa
respublika varsa, bunlann hamisim bir araya gatiracak, bir alaqa
yarada bilacak insan idi. Baxtiyar Vahabzadanin fikirlarindan
istifada edarak bu olkalar daha bir korpii yaradiblar -Baxtiyar
Vahabzada korpiisii. £iinki onun biitiin Ttirk dovlatlari ila alaqasi
var idi, tamdiqlan vardi, gedi?-gali§i vardi. Baxtiyar Vahabzadani
itirmakla biz Turk diinyasmin boyiik bir adibini, fikir adamim itir-
dik”.

TURK DUNYASININ
B0XTIYAR VAHABZAD0SI

TRT-nin gorkamli Azarbaycan $airi Baxtiyar Vahabzada
barasinda hazirladigi film bela adlanir

Tiirkiya Radio-Televiziya Qurumu (TRT) Baki temsilgiliyi
tarafindan vafatindan sonra Azarbaycamn gorkamli §airi
Baxtiyar Vahabzada haqqinda hazirlanan “Tiirk Diinyasi-
nm Baxtiyar Vahabzadasi” adh filmda $airin TRT-ya verdiyi
miisahibalardan istifada edilib. Bu barada filmin rejissoru Ra-
fid Demirda§ ANSPRESS-a malumat verib. Onun sozlarina
gora, TRT uzun miiddat §airla bagli verili§ hazirlamaq istasa da
$airitt saliliatindaki problemlar buna imkan vermayib. Filmda
B.Vahabzadanin $air dostlarindan Mammad Aslan, adabiyyatgi
Azar Turan, Baxtiyar Vahabzadanin 12 cildlik kulliyyatinin son
cildinin redaktoru Esmira Fuad, §air Sabir Riistamxanh va Ya-
ziqilar Birliyinin sadri Anarin fikirlarina yer verilib.

R.Demirda§in sozlarina gora, Baxtiyar Vahabzada TRT-ya
verdiyi mtisahibalarinda u§aqhgindan etibaran oz hayatindan
bahs edib. “§air u§aq vaxti ya?adigi hadisalar, Tiirkiya ila bag-
li xatiralari. Tiirkiya sevgisi, yani hayatimn biitun dovrlarini
aks etdiran xatiralarindan dani§ib. Sovet dovriinda ya§adiqlari,
yazdiqlari, simvollarla anlatdiqlan, sevgilari va s. Biz Baxtiyar
Vahabzadani bu yondan dayarlandirarak 3 hissali sanadli film ha-
zirladiq'’.

Rejissor filmda Baxtiyar Vahabzada ila bagli du§iindiiklarinin
bir hissasini ictimaiyyata 9atdirmaga qali^diqlanm deyib:
“Baxtiyar Vahabzada Turk diinyasmin har tarafinda sevilan,
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Qeyd edak ki, Tiirkiya Radio-Televiziya Qurumunun (TRT)
Baki tamsi^iliyi tarafindan hazirlannn$ 3 hissali sanadli film
Baxtiyar Vahabzadanin hayati, yaradicihgi va elmi faaliyyatina
hasr olunub. Filmin ilk seriyasi diinan niimayi§ etdirilib. Film
daha iki hafta arzinda ciima giinlari Baki vaxti ila saat 21.20-da
TRT-INT, 12.30-da va 17.30-da (takrar) TRT-TURK kanallan ila
niimayi§ olunacaq.

Xatirladaq ki, Azarbaycanm xalq ?airi Baxtiyar Vahabzada
bu il fevralin 13-da 84 ya?inda vafat edib. §air, dramaturq, alim,
publisist, ictimai xadim Baxtiyar Mahmud oglu Vahabzada 1925-
ci ilda §aki §aharinda anadan olub. §airin asarlari - §er kitab-
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lari, dramlan va publisistik yazilari diinyanm bir 90X dillarina,
o ciimbdan ingilis, fransiz, alman, fars, polyak, ispan, macar,
ke^mi^ Sovetbr Birliyi xalqlarmm dillarina tarciima edilib. O,
70-dan artiq $eir kitabinm, 2 monoqrafiyanin, 11 elmi publisist
kitabin va yiizbrb maqalanin miiallifidir. Baki Akademik Dbvlat
Dram Teatrinin sahnasinda onun “Vicdan”, “ikinci sas”, “Yagt§-
dan sonra”, “Yollara iz du§ur”, “Faryad”, “Hara gedir bu diinya?”,
“Ozumiizii kasan qilinc”, “Cazasiz giinah”, “Dar agaci” pyeslari
tama$aya qoyulub. O, tarixi va miiasir movzuda 20-dan artiq iri
hacmli poemanin miiallifidir.

TURKIY0 M9TBUATINDA
§AIRL0RIN H0YATI V0 OLUMU

“Divan §airbri” yaramaz biza,
Yoxdur uyarligi zamanamiza.
Fikratin oglu da vaz ke^di dindan,
Getdi oz yurdundan, 5z vatanindan.
Hamid asarlari bati taqlidi,
Akif da, Fazil da bir dindar idi.

07 mart 2009 $anba 17:40,
Turkiya Radio-Televiziya Qurumu (TRT)

Bu par?am 84 ya§mda hayatla vidalajan Azarbaycamn milli
§airi Baxtiyar Vahabzadanin “Ocdada borcumuz” adli §erindan
gdturmu§uk. Ya§adigi dovrda Azarbaycamn mustaqillik qazan-
masi va Turkiya ila har baximdan miinasibat qura bilmasi iifiin
boyiik qeyrat gostaran va bu yolda hamidan artiq amak sarf edan
bir §airin oliimti har iki olkada boyiik yangi ila qar§ilandi. Bu
matama Turkiya tarafindan da qatilanlar 90X oldu.

Baxtiyar Vahabzadanin 1959-cu ilda yazdigi “Giiltistan” adli
poemasi Azarbaycamn bugunku miistaqilliyina xidmat edirdi. 011i
ildan bari dayarli §eirlari, yazilari va fixi^lari ila Azarbaycamn
istiqlahna xidmat gostaran, bu mamlakatin Turkiya ila manavi,
maddi baglantilarim giiclandirmasini biitiin varligi ila istayan §air
har iki olkanin qiidratli soz sanatkarlari sirasindadir.

Onun 9ixi§larinda iki xalqin bir va qarda? oldugu, “Bir
millat, iki dovlat” oldugumuz tez-tez vurgulanmi§dir. Baxtiyar
Vahabzada 1961-ci ilda ilk dafa Tiirkiyaya galdikdan sonra bu iki
6lka arasindaki adabi-madani alaqalarin ilk korpusuna 9evrilmi§-
dir. Indi hamin alaqalarin bu §air tarafindan akilan “agaclarmin”
meyvabri ortada...

“Ocdada borcumuz” adli §erinda milli madaniyyatimiz va §e-

Elvin Rasul

/ANSPRESS/
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rimizin ananovi dayarlari diqqati fakir. Qirgiz £ingiz Aytmatov,
qazax Muxtar §axanovun yanmda azari yazarlardan Anar va El-
fin kimi onun da sovetlar donaminda yetifan bir fox fair va yazi-
fliar arasinda tiirkliik fiiuruyla asar yaratdigim bilirik.

Dini duygularla yafanan hayat baximindan onun islamdan
uzaq gancliyi olmufdur. Bunun sabablari ham asarlarinda, ham
da f ixiflarinda aydin ifada olunmufdur.

Osmanli varislarinin boyiik dovlat qurmaq ftiurunu bir tarix va
madaniyyat mirasi oldugunu tez-tez diqqata fatdiran Vahabzada
Azari turklarinin Rusiya va Iran tarafindan istiqlaldan mahrum
edildiyini da soylamakdan fakinmamifdir. Azari turklarinin baf -
qalanndan yardirn gozlamak va yad himayasina siginma alifqan-
liginin da zaif bir cahat oldugunu vurgulamifdir.

Bali, millatin onciil fairlari yalmz bela edar. Onlarin hayatmin
va blumiiniin manasi var, fiinki bu hayat va oliim yalmz ozlari
tiffin deyil, millatinin varligi, manimsayacayi ffiur va icra edacayi
missiyam da tamsil etmakdadir.

Baxtiyar Vahabzadaya qadar onun yazib-soyladiklarini
soylayan bafqa fair va yazarlar fixsaydi, albatta, Azarbaycan
bu giin daha yaxfi bir vaziyyatda olardi, Qarabag iizfindan
Azarbaycanin bafina galan falakat va qatliam yafanmazdi.

Gorfindfiyfi kimi, feir diliyla Mehmet Akifa banzayan, millat
Ufun sart soylamalari ila da Nacib fazili xatirladan Baxtiyar
Vahabzada millatina bagliligi vaaldigi mfikafatlari ila Azarbaycan
fiffin haqiqatan milli bir simvoldur. Haqqinda soz afdigimiz va
sozundan bir qismini iqtibas etdiyimiz ferindaki ifadalari ila Akif
va Nacib fazila da heyran olan Baxtiyar Vahabzada Azari turklari
arasinda fox garakli olan duygu va dfiffincalari oz poeziyasina
gatirmifdir.

Baxtiyar Vahabzada yalmz xalqimn dardlarina yox, onun
madani miraslanna da sahib fixmifdir. Samad Vurgun kimi

dziindan avval yafamif bir azari fairinin hayat va yaradiciligi
haqqinda yazdigi monoqrafiya ila filologiya elmlari doktoru elmi
daracasini almifdir. Dovlat tarafindan verilan xalq §airi faxri adim
va bir fox miikafatlan qazanmifdir. Iranh azari fair §ahriyar ila
birlikda Tiirkiyada an fox tamnan azari fair Vahabzada olmufdur.
O, Tiirkiyani sevmif , turk ziyahlan da onu sevmifdir. Qirxa qadar
feir kitabindan bir qismi va tifcildlik xatiralari da Tiirkiyada ya-
yinlanmifdir.

1980-ci iIda Azarbaycan MEA-mn miixbir iizvii sefilan
Vahabzada biitiin omrii boyu mazunu oldugu Baki Dovlat
Universitetinda dars vermifdir. 1980-2000-ci illar arasinda be?
dafa millat vakili sefilmifdir. Ona rahmat, azarbaycanli dostlara
da bafsagligi dilayirik. §airlarin hayati qadar dltimuniin da dars
verdiyi bilinmalidir.

f

¥

"Vakit”, 23 yubat 2009

Azari turkcasina uygunlafdiram: Adil Camil

“Sddbiyycit ” qazeti, 31 aprel 2009
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Tiirkiye’de basilmi§, Omurden Sayfalar, Vatan, Millet, Ana Dili,
Soru I?areti gibi eserleri de bulunuyor. Eserleri 8’den fazla dile
9evrilen §airin yayinlanmi? 40’i a§kin §iir kitabi, 11 ilmi eseri, 2
monografisi, 9e$itli piyesleri ve yiizlerce makalesi var. Vahabza-de, eserlerinde genellikle ozgiirliik, yurt sevgisi, din gibi temalari
i§Iemi§ti.

AZERBAYCAN’IN VE TURK DUNYASININ
BUYUK §AIRi BAHTIYAR VAHABZADE

HAYATA VEDA ETTI

Turk diinyasimn biiyiik §airi Bahtiyar Vahabzade Bakii’deki
evinde 84 ya§inda vefat eden Vahapzade uzun siiredir hastaydi.
Kendi ifadesiyle “riiyadan hakikate” kanat 9irpti diinyaca iinlii
§air Bahtiyar Vahapzade. Hayati boyunca Tiirk-islam diinyasimn
ya^adigi magduriyetleri ve mazlumiyetleri derinlemesine hisset-
mi§ ve halkimn hurriyeti i^in miicadele vermi§ti. 84 yajindaki
biiyiik §air ve tefekkiir insam yorgun ve hastaydi. Ancak hem til-
kesinde hem de diinyamn dort bir yamndaki egitim faaliyetlerini
gordiik9e Turk diinyasi adina mutlu oluyordu. Vahapzade’nin en
biiyiik iimidi i$te bu ‘Tiirk Okullari’ydi. §air, bu okullann Tiirk-
9eyi bir diinya dili haline getireccgine inamyordu 9iinkii. Vahap-
zade iki yil onceki bir gazete roportajinda bu dii§iincelerini ifade
ediyor ve “artik gonliim rahat” diyordu.

Azerbaycan ile Tiirkiye arasinda koprii vazifesi goren Bah-
tiyar Vahabzade, 1960’larda ba§layan ozgiirliik hareketlerinin
onciilerinden biri oldu. 1959’da yazdigi Giilistan isimli §iirinde,
iran ve Rusya arasinda ikiye boliinen Azeri halkimn ya§adigi fe-
laketleri anlatti. Bu §iirinden dolayi 2 yilhgma iiniversitedeki go-
revinden uzakla§tirildi. Azeri halkimn sikintilarmi konu ettigi pek
90k eserini, yurtdi§ina ka9irarak yayinlatabildi. Eserlerinde Azeri
Tiirk9esi’ni yetkin bir $ekilde kullanan ve halkimn duygularma
terciiman olan Vahabzade, Azerbaycan’da ‘halk §airi’ unvamyla
amliyordu. 1995 yilinda Azeri ozgiirliik miicadelesindeki hizmet-
lerinden dolayi istiklal ni§am ile odiillendirildi. 1980-2000 yillari
arasinda da 5 kez milletvekili se9ildi.

Azerbaycan edebiyatinin diinyaca tinlii §airi Vahabzade’nin

/4.02.2009 17:54:04
http://www.samanyoluhaber. com/ShowNews, aspx?

NewsId=222073& AspxAutoDetectCookieSupport=/
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Benim biitiin ^ocuklugum gbziimiin oniine geldi . O zaman ezan
sesi beni 9oeukluguma gotiirdii. Babami, dedemi hatirladim. Sa-
bah ezamydi. Sonrasinda uyuyamadim. Ve “Allahu Ekber” isimli
?iiri yazdim. Siz de biliyorsunuz orada soylenen esas soz “Allahu
Hkber" dir. Minareden duydugum “Allahu Ekber” sesi beni bii-
yiiledi . Biitiin bir giin bu sesin etkisinden kurtulamadim. Bu sesin
sihrinden “Allahu Ekber” $iiri meydana geldi.

ISYAN §AiRl:
BAHTIYAR VAHAPZADE

“Baskiya, duygusuz!a§maya, sun’ile§meye, vefasizliga, yal-
mzhga, geri birakilmiyhga, ezansizhga, maneviyatsizhga isyani
vardi,. “

1Biiyiik §air ve miitefekkir Vahapzade, miitevazi evinde, to-
runu ve kiymetli e$i He kar$iladi bizi ve “beni bu isyan §airyapti”
diye ba$ladi sohbete. Baskiya, duygusuzla§maya, sun’Ue§meye,
vefasizliga, yalnizhga, geri birakilmtfiga, ezansizhga, mane-
viyatsizhga isyani vardi.. Sohbet sirasmda bir fikir ve aksiyon
insanimn heyecanina §ahit oiduk. O’nu yazniak yerine 84 ya-
$inda fani diinyaya veda edip beka alemine kanat qirpan bu
Turk-islam aydimn sohbetinden seQtigim bazi paragraflarim
payla$mayi tercih ediyorum.

*Odesa”dan gemi ile fiktik, lstanbul’a(1960) geldik. Yani
ben biitiin omriim boyunca Tiirkiye’yi gorme arzusu ile yasadim.
Ve o korfeze girince bogazin her iki tarafindaki i?iklar geliyor-
du. Otomobiller ge^yordu. Ilk defa ben Turkiye'yi goriiyordum.
Bir ?apkam vardi . Turk ?apkasi. (^lktim geminin giivertesine ki
beni gorenler hissedebilecekler mi Turk oldugumu. Kimse an-
lamadi. Geldik, indik. Baktim bir bahk9i kadin balik satiyor.
Yakla?tim selam verdim. Selanu aldi ve “nereden geldin”? dedi.
Dedim;Bakii'den.Anlamadi. Ekledim ben de Tiirkiim, Azeri tiir-
kiiyum. Azerbaycan’dan geldim. “Ho? geldin”, dedi. Oturdum
yamna sohbet ettik.

*Ankara’da. sabah Erkenden Ezan sesi duydum. Ezam 90-
cuklugumda §eki’de duymu?tum. §imdi ikinci defa duyuyorum.

ALLAHU EKBER

Allaha yiikselen ulu bir ?iirin ilk basamagidir
Allahu Ekber,

Hakki inkar edenlerin yuziine degmi? hakkin sillesidir
Allahu Ekber

Golderin nidasi yukselip yerden daim halas eder
hayri §erden

Kudreti kamilin minareden gelen nagmesidir
Allahu Ekber

*Ilmin, teknigin inki?afmi alki?lamak lazimdir. Amma dii-
?iiniin, uzaniyorum orada televizyona bakiyorum. Televizyonun
kanalmi degi?mek istiyorum. Ben tembellik ediyorum kalkmi-
yorum, oradan kumandaya basiyorum degi?tiriyorum. Bak ben
hareketten ettim kendimi. Sunile?tim. Evimde sunile?iyorum.
Kalkip onu degi?tirmiyorum. O eziyet oluyor bana. Uzandigim
yerden kanali degi?tiriyorum. Nedir bu? Biz §imdi yarattiklarimi-
zin kuluna 9evrilmi?iz. Yarattiklarimizin kuluyuz biz. O teknigi
yaratmi?iz ki, donmii?iiz 0 teknigin kuluna. Ve bu tek bizde degil,
biitiin diinya boyledir. Diinya o yola dii?mii?

1*.
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*Oglum, goziimu a9tim gordiim, babam dedem nenem,

calarim namaz kihyor. Agizlarinda “Allahu Eber”dir, “kelime-i
§ehadet”dir. Ben bunari gordiim. Namaz kiliyordu annem. Baki-
yordum ben. Tesir eder bunlarin hepsi bunlar benim yiiregimde

zamanda evimde bu giizelligi goriiyorum. Ama di§anda,

am- altinda vatan topragi var. Oradan gida aliyor.
*Ben olmedim bu giinii gordiim ki Azerbaycan’in ba§ka iil-

kelerde elfilikleri var. Bu biiyiik bir mutluluktur. Siz Tiirkler bunu
hissedemezsiniz. Hayatimz boyunca, tarih boyunca siz her zaman
hakim millet olmu§sunuz. Diliniz ezilmemi§, topragmiz 9ignen-
memi?. Kendi topragimzin kendi sahibisiniz. Bu biiyiik mutlu-
luktur. Ona gore ben ne kadar konu$sam benim i9imdekileri ben
size tarn manada diyemem. Qtinkii ben o esareti gdrmii§iim. Ona
gore de bu giinkii mustakilligimiz benim i9in en biiyiik nimettir.
En biiyiik nimettir.

*Namik Kemal de var Yahya Kemal de var. Bunlar da bii-
yiik §airdir. Benim en 90k sevdigim siz de biliyorsunuz Mehmet
Akif'tir. Perestij ettigim. (^anakkale §ehitleri muhte§em §iirdir.
Muhte§em. Yahut sizin milli mar§iniz biiyiik eserdir. ()ok biiyiik
eserdir.

ayni
okulda bana diyorlar Allah yoktur. Ben de goriiyorum evimde ba-
bam diyor “Allahu Ekber” nasil olur. Diyordum benim babam
haklidir. Dedem hakhdir. Nenem hakhdir. Ogretmenler yalan
sdyliiyordu.

*Ben okula sinava gitmek istedigimde annem Kur’ani ahr
kapinin iistiine koyardi, ben Kur’amn altindan ge9ip giderdim.

Giderdim ve imtihani ge9ip gelirdim. Ve ben derdim bana Kur’an
yardim etti, Allah yardim etti. Bunlar bana tesir ediyordu. Buna
gore ben 90cuklugumda her zaman gogsiimde kuran oldu. Ku9iik
kuran. Inandim. Ve o inamci da bedenden 9ikartmak miimkiin de-
gil - *Mesela ben goriiyorum bir Rus pocugu Tiirk9e konu§uyor.

Bunun neresi kotii. Bu kolejlerin sesi 90k giizel. Bu kolejler 90k
biiyiik i$ goriiyor. Ben oyle samyorum ki gelecekte biz daha 90k
anlayacagiz 0 meseleyi. Hayrim faydasim gorecegiz. ^ok mii-
him meseledir. Ben 90k gururla baktim ona .Almanya’da da var
Amerika'da da var. Amerikan evladi Tiirk9e §iir okuyor ne giizel.
Bak bu globalle?meye vanm. Giizel globalle§medir. Yani iki taraf-
li olsun. Ben sana saygi duyayim sen de bana saygi duy. Olmaz ki
oyle her zaman ben sana saygi duyayim. Yok, kar§ilikli olmali.

*0 (Fethullah Giilen) adam biiyiik adamdir. Bir giin evin-
de kaldnn. Sabaha kadar sohbet ettik. Yanh§ hatirlamiyorsam
Izmir’de. Evinde kaldirn. Ben sandim ki peygamberimizi goriiyo-
rum. giinkii eserleri ile taninn§tim. Elini optiim. Ama ya§ itibari
ile ben ondan ya§hyim. Benim ona 90k biiyiik hiirmetim var. §im-

*Biz gittik9e sahtele§iyoruz. Sun’i §eylere daha 90k meyil
ediyoruz. Robotlar yaratiyoruz. Adam tabii insani koymu§ bir ta-
rafa, robot yapiyor. Bu ilim teknigin yiikseli§idir §iiphesiz. Ama
ayni zamanda maneviyatimiz oliiyor. O topraga baglihgimiz olii-
yor. Tabiiligimiz dliiyor. Anhyor musunuz?

*Oglumun evinde bir akvaryum var orada kti9iik bahklar yii-
ziiyor. Dedi “anhyor musun tabiati, Allahm yarattigi ormanlari
koyduk bir tarafa, o artik bizi meraklandirmiyor. Evimizde saksi
bulunduruyoruz. Evimizde akvaryum bulunduruyoruz. Halbuki
git denize bak. Denizden ka9iyoruz. Allahin yarattigina muhab-
bet gostermiyoruz. Evimizde suni deniz yaratiyoruz. Yani sunili-
ge meyil ediyoruz hepimiz. Sunile§iyoruz. Toprak adami ile §ehir
adami ayni degil. Toprakta biiyiiyen adam gii9lii olur onun ayagin
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di kitaplari bendedir. O yagmur dergisinde makalesini okudum.

Ey! muhterem §air ve du§tlnce adami, ruhun §ad, mekanm
cennet olsun. Allahim Azerbaycan’h karde§lerimizin acismi ha-
fifletsin, ba§ka keder gostermesin. Ba§imiz sagolsun.

TURK DUNYASI’NIN UNLU YAZARI
VAHAPZADE, ANNESiNE YAZDIGI

§ilRLE UGURLANDI
Kemal Giilen

SAMANYOLUHABER Geftigimiz hafta Cuma giinii kaybettigimiz Turk diinyasinm
dunyaca iinlii Azerbaycanli §airi Bahtiyar Vahapzade, annesi i9in
yazdigi bir §iirde,16.02. 2009 10:28 http://www.guncel-haber.com

“Ne hiz ellerini uzdtilt diinyadan
Balam tek koyup nereye gittin?” - diyordu.

Turk dunyasindan milyonlarca balasmi tek koyup giden §air,
Bakii’de torenle son yolculuguna ugurlandi. Baku’deki evinde 13
$ubat Cuma giinii ak§am saatlerinde hayatmi kaybeden 84 ya-
§indaki Vahapzade i^in yillarca ders verdigi Azerbaycan Baku
Devlet Universitesi’nde (BDU) veda toreni diizenlendi. §airin
naa§i Tiirkiye ve Azerbaycan bayraklarma sanli §ekilde katafalka
kondu.

iII

Torene Azerbaycan Cumhurba§kani Ilham Aliyev, Egitim
Bakam Misir Merdanov ile bakanlar, milletvekilleri, £e§itli iil-
kelerin biiyiikelfileri, siyasetpiler, edebiyat?ilar ve kalabalik bir
ha!k toplulugu katildi. Ziyaret^iler gruplar halinde salona gelerek
Vahapzade'nin naa§ina 9i9ek birakip saygi duru§unda bulundu.
Azeri lider Aliyev, §airin ailesine taziye dileklerini bildirdi. Toren-
de bir konu§ma yapan Egitim Bakam Merdanov, Vahapzade’nin
hayatmi, onun ogretmen, §air ve bir insan olarak degerini anlatti.
Merdanov, “Halkimiz biiyiik §airi ve oglu Bahtiyar Vahapzade’yi
kaybetmenin iiziinttisiinii ya§iyor. Vahapzade’nin 40 yildan 90k
ogretmenlik yaptigi Bakii Devlet Universitesi’nde onu son yolcu-

r
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luguna ugurluyoruz.” dedi. Daha sonra ?airin iiniversitedeki 9ali§-
arkada^lari hirer konu§ma yapti. Toren sonrasi Vahapzade'nin

cenazesi dualar e$liginde salondan 9ikarilarak defnedilecegi yere
gottiriildii. Vahapzade Bakii’deki Fahri Hiyaban'da topraga ve-
rildi .

landi. Vefatindan ii<^ gun once hasta yataginda Zaman’a konu-
§an Vahapzade, giincel olaylar da dahil olmak iizere bir?ok konu
hakkindaki goriiijlerini dile getirdi. Turk okurunun §iirine a§ina
oldugu usta §air, bir^ok kez ziyaret ettigi Tiirkiye’nin hasretini
duydugunu ve bir kez daha gelmek istedigini soyledi. Tiirk ve
Azeri edebiyatinin ortak degerlere sahip oldugunu vurgulayan
§air, Turk9enin ya§adigi yozla§madan da derin iiziintii duydugunu
ifade etti. Vahapzade’nin en biiyiik umudu ise diinyanm dort bir
yaninda afilan Turk okullanydi. §air, bu okullann Tiirkcjeyi bir
diinya dili haline getirecegine inaniyordu. Bu okullann fikir mi-
man Fethullah Giilen hakkmda yazilip 9izilenlerin de kendisini
90k iiziildiigiinii soyledi. Turkiye’nin son zamanlarda, siyasi,
yal ve uluslararasi arenada adeta §aha kalktigmi belirten biiyiik
§air, gii9lenen Tiirkiye ile hayalindeki diinyanm yeniden §ekillen-
digini anlatti. Rahatsizhgi sirasinda Tiirk halkmin kendisini yal-
mz birakmamasindan duydugu memnuniyeti dile getiren Bahtiyar
Vahapzade, Erzurum'dan istanbul’a kadar bir9ok dostunun aradi-
gim soyledi. Son yillarda Turkiye’nin ger9ekle§tirdigi atihmlar-
dan gii9 aldigmi belirten iinlii §air, “Eski ihti§amli giinlere dogru
yol ahndigim goruyor ve bundan gurur duyuyorum. Hayalimdeki
diinya yeniden §ekil!eniyor. Erdogan’in Davos 9iki§i bana gurur
verdi. Tiirkiye benim hayalim. Kalbim. Nefesimin son anma ka-
dar Tiirkiye’ye olan sevgimi kalbimde ya?atacagim.” dedi. Tiir-
kiye ile Azerbaycan halklan arasindaki karde§ligi ‘tuzlu su’ya
benzeten usta $air, “I9tik9e yanarsin, yandik9a da i9ersin. Tiirki-
ye gii9lii olunca tesiri bize de yansir. Unutmamamiz lazim, gihflii
bir Azerbaycan Tiirkiye’ye, gi^lii bir Turkiye de Azerbaycan’a
her zaman destektir, dayanaktir.” diye konu§tu. Flalklar arasmda
ortak degerlerin oldugunu hatirlatan Vahapzade, dil konusundaki
hassasiyetini de §u sozlerle ifade etti: “Yunus Emre, Tiirkiye’nin
oldugu kadar bizimdir. Fuzuli de o kadar Turkiye’nin. Ama giinii-
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Giil ve Erdogan’dan taziye mesaji
Tiirkiye’den Cumhurba§kam Abdullah Giil. Ba§bakan Recep

Tayyip Erdogan, TBMM Ba§kam Koksal Toptan, bakanlar ve si-
yasi parti ba^kanlari, Tiirk Dil Kurumu Ba§kani Prof. Dr. $iikrii
Haluk Akalin, Bahtiyar Vahapzade’nin vefatiyla ilgili hirer taziye
mesaji yayinladi. Giil, Bahtiyar Vahapzade’nin vefatinin, sadece
Tiirk diinyasi i9in degil, tiim edebiyat diinyasi i9in biiyiik bir kayip
oldugunu belirtti . Ba^bakan Erdogan mesajinda, “Tiirk9enin ya-
§ayan en biiyiik §airlerinden Bahtiyar Vahapzade’nin vefatindan
biiyiik iiziintii duydum. Biiyiik $air ve filozof Vahapzade, eserleri
ve Tiirk diline hizmetleriyle sonsuza kadar ya§ayacaktir.” dedi.

Fethullah Giilen de Vahapzade’nin vefati iizerine bir taziye
mesaji yayinladi. Giilen, mesajinda “Tiirk-islam dtinyasinm tak-
riben son bir asrina, ya§adigi cografyanin iist iiste ya§anan mag-
duriyetleri, mazlumiyetleri; esaret, zaruret, 9agim yakalayamami?
olmaktan kaynaklanan geri kalmi§liklari hissiyatinin enginlikle-
rinde derinlemesine ya§ayarak, miiktesebatmi halkmin hiirriyeti
istikametinde degerlendirmi§, biiyiik §air, miicadele ve tefekkiir

Bahtiyar Vahapzade’nin ahirete irtihalini ogrenmi$ olma-

sos-

! i
1

insani

nin teessiirii i9indeyim.” dedi.

Zaman I§te Vahapzade’nin son roportaji
Tiirk diinyasinin usta §airi Bahtiyar Vahapzade, binlerce

Azerbaycanlinin omuzlan iizerinde ebedi istirahatgahina ugur-
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n.& lemdi.”
miiz Istanbul Tiirk^esi yabanci sozlerle dolu. Artik dil, ‘pardon’lu
ya da ‘okey'li aynk sozlerle kirlendi.”

Medyanin dil geli§imi iizerindeki etkisine deginen §air, dizi-
lerle beraber lisanin da geli§tigini ancak TV programlannin be-
raberinde getirdigi tahribatin online ge^ilmesi gerektigini anlatti.
Azerbaycan’da Tiirk dizilerine getirilen yasaklamayi ele$tiren Va-
hapzade, “iki karde$ ulke arasinda sadece bu konuda degil, hi9-
bir hususta yasak olmamali.” diye konu§tu. Zaman Gazetesi’nin
Azerbaycan’in Latin alfabesine ge«ji§i konusunda onemli katki
sagladiginm altini (jizen filozof §air, sozlerini soyle tamamladi:
“Zaman tarafindan 9ikarilan ve Azerbaycan’da 90cuklara yonelik
yayin yapan tek 9ocuk gazetesi Tomurcuk, bugtin 55 bin tiraja sa-
hip. Ulke genelinde dagitilan gazete, 9ocuklarimizin bu konudaki
eksikligini giderdi.

Enes Cansever, Bakii Bahtiyar Vahapzade kimdir?
Mahmud oglu Bahtiyar Vahabzade, 16 Agustos 1925 tarihin-

de $eki'de dogdu. 9 ya§inda ailesiyle beraber Bakti’ye ta§indi.
Ilk ve orta ogrenimini bu §ehirde tamamladi. 1942 yilmda girdi-
gi Bakii Devlet Universitesi Filoloji Boliimii’nden 1947 yilmda
mezun oldu ve aym boliimde ogretim tiyesi olarak ders vermeye
ba§ladi. 1964 yilmda tamamladigi S.Vurgunun hayat ve yaradi-
ciligi isimli monografisi ile filoloji doktoru unvamm aldi. 1980
yilmda Azerbaycan Ilimler Akademisi iiyeligine se9ilen Vahabza-
de, 1990 yilmda ernekli olana kadar iiniversite de ders vermi§tir.
Vahabzade, 1960'larda ba?layan ozgiirltik hareketlerinin onciile-
rindendir. Bu konuda kaleme aldigi 1959 tarihli Giilistan isimli
§iirinde, ikiye boliinen (iran ve Rusya) Azeri halkimn ya§adigi
felaketleri anlatmi§tir. Adi ge9en eserinde dolayi 1962 yilmda
milliyet9i damgasi vurulan §air 2 yilligma universitede ki gore-
vinden de uzakla§tirilmi§tir. Bu olumsuzluklara ve Sovyet rejimi-
nin baskilarma ragmen ozgiirltik miicadelesinden hi9 yilmami§tir.
Azeri halkimn sikmtilarmi konu ettigi pek 90k eserini yurt di§ina

ka9irarak yayinlanmasmi saglami§tir.
Eserlerinde Azeri Turk9esi’ni en temiz §ekilde kullanmaya

ozen gosteren ve halkimn duygularina terciiman olan Vahabzade
Azerbaycan’da Halk $airi adiyla amlir. 1995 yilmda Azeri oz-
giirliik miicadelesindeki hizmetlerinden dolayi Istiklal ni$ani ile
6diillendirilmi§tir. Ulkesinin ozgiirluk simgelerinden biridir. Va-
habzade 1980 2000 yillan arasinda 5 defa milletvekili se9ilmi§tir
ve hala da gorevine devam etmektedir.

Son arzum Tiirkiye’yi gijrmek
“Turkiye’ye ilk defa 1961 yilmda gemiyle gitmi§tim. Para

bozdurmak i9in girdigim bankaya kimligimi gostermem lazim-
di. Sovyet pasaportunu uzattim. Paralari degi§tirdi ve bir makbuz
verdi. ilk kez Turk9e ve uzerinde de ‘Bahtiyar Vahapzade’ yazan
bir makbuz gbrmii§tiim. Onu hayatim boyunca muhafaza ettim.
§u andaki tek arzum, bliimden once son bir kez daha Tiirkiye’yi
gormek.”

%

Tek hayalim ‘Tiirk diinyasi akademisi’
“Biitiin karde? tilkelerin istifade edecegi ve merkezi

Tiirkiye'de olan bir 'Tiirk diinyasi akademisi’ kurulmali. Benim
hem Azerbaycan hem de Tiirkiye’deki yetkililerimize tavsiyem
ve ricam budur. Merkezde, fen bilimlerinin yam sira tarih9i ve
edebiyat9i da bulunmalidir. Akademi, ortak bir terminoloji mer-
kezi olmalidir. Bu 90k arzu ettigim bir hayaldi, 50 yillik miicade-

Eserleri: Bahtiyar Vahabzade, 40’i a?kin §iir kitabi, 11 ilmi
eser, 2 monografi, 9e§itli piyesler ve yiizlerce makale yayinlami§-
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tir. Eserlerinde genellikle ozgurluk, yurt sevgisi, din gibi temalari
i§lemi§tir. AZERBAYCAN’IN

OZGLIRLtlK §AiRi VAHABZADE,
HAYATA VEDA ETTiBa§lica eserleri:

Yiicelikte Tenhalik (1978)
Menim Dostlarim (1949)
Bahar (1950)
Dostlug Nagmesi (1952)
(jhnar (1956)
Ceyran(1957)
insan ve Zaman (1964)
Tan Yeri (1973)
$ehitler (1990)
Sandiktan Sesler (2002)
Tiirkiye’de Basilan Eserleri
OmUrden Sayfalar (Otiigen, 2000)
Vatan, millet, ana dili (Atatiirk Kiiltiir Ba$kanligi yayinlari,

Azerbaycan' in ve Tiirk diinyasmin usta §airi Bahtiyar Vahab-
zade, Bakifdeki evinde 84 ya?inda hayata veda etti. Tiirk diinya-
sinin ya§ayan en biiyiik §airlerinden biri olarak anilan Vahabzade,
uzun siiredir hastaydi. Vahabzade’nin son misafiri ise Turk egitim
gonulltileri oldu.

Azerbaycan’da faaliyet gosteren Kafkas Universitesi’nin
rektoru Prof. Dr. Ahmet Sample evinde gdrii$en Azeri §air, “Tiirk
halkini ve Tiirkiye’yi ?ok seviyorum.” dedi. Vahabzade i?in bugiin
Bakii Devlet Universitesi’nde bir toren diizenlenecek. 16 Agustos
1925’te Azerbaycan’in $eki kentinde dogan Bahtiyar Vahabza-
de, 9 ya§inda ailesiyle Bakii’ye ta§indi. ilk ve orta ogrenimini
bu §ehirde tamamladi. 1947 yilinda Bakii Devlet Universitesi
Filoloji Boliimii’nden mezun oldu. Aym boliimde ogretim iiyesi
olarak ders vermeye ba§ladi. 1964 yilmda tamamladigi “Samet
Vurgun’un Hayat ve Yaraticihgi” isimli monografisi ile filoloji
doktoru unvanim aldi. 1980 yilinda Azerbaycan ilimler Akademi-
si iiyeligine sefilen Vahabzade, 1990 yilinda emekli olana kadar
iiniversitede ders verdi, bu nasil diinyadir... insanoglunun

hayali goktedir kendi yerdedir... sagken omuzunda hayatin
yiikti olende ceseti ^iyinlerdedir... bu nice diinyadir bu nice diinya
oliim hakikat hayati riiya” Azerbaycan ile Tiirkiye arasmda koprii
vazifesi goren Bahtiyar Vahabzade, 1960’larda ba§layan ozgiirliik
hareketlerinin onciilerinden biri oldu. 1959’da yazdigi Giilistan
isimli $iirinde, Iran ve Rusya arasmda ikiye bolunen Azeri halki-
mn ya§adigi felaketleri anlatti. Bu §iirinden dolayi 2 yilligma iini-
versitedeki gorevinden uzakla§tirildi. Azeri halkmin sikintilarini

2000)
Soru i§areti (Kaynak yayinlari, 2002 )
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konu ettigi pek 90k eserini, yurtdi§ina ka^irarak yayinlatabildi.
Eserlerinde Azeri Turk^esi’ni yetkin bir §ekilde kullanan ve hal-
kinin duygularina terciiman olan Vahabzade, Azerbaycan’da ‘halk
$airi’ unvamyla aniliyordu. 1995 yilinda Azeri ozgurluk mucade-
lesindeki hizmetlerinden dolayi istiklal ni§am ile odiillendirildi.
1980-2000 yillari arasinda da 5 kez milletvekili se?ildi.

Vahabzade’nin Turkiye’de basilmi? Omiirden Sayfalar
(2000), Vatan, Millet, Ana Dili (2000), Soru l§areti (2002) gibi
eserleri bulunuyordu. Eserleri 8’den fazla dile yevrilen §airin ya-
yinlanmi§ 40’i a$kin ?iir kitabi, 11 ilmi eseri, 2 monografisi, ?e-
§itli piyesleri ve yiizlerce makalesi var. Vahabzade, eserlerinde
genellikle ozgurluk, yurt sevgisi, din gibi temalari i§lemi?ti. Bah-
tiyar Vahabzade’nin eserlerinden bazilari §unlar:

$iirler ve manzutn hikayeler: Menim Dostlarim, Bahar,
Dostluk Nagmesi, Ebedi Heykel, Qinar, Sade Adamlar, Cevran,
Ayh Geceler.

Tiyatro eserleri: Vicdan, ikinci Ses, Yagi§tan Sonra, Feryat,
Dar agaci, Artik Adam.

Hatira ve seyahatnameler: Sanatkar ve Zaman, Sadelikte
Buyukliik, Derin Katlara I$ik.

AZERBAYCAN,
VAHABZADE’YI UGURLUYOR

BAHTIYAR VAHABZADE KIMDIR? Bahtiyar Vahabzade,
16 Agustos 1925 tarihinde Azerbaycan'in $eki kentinde dogdu.
9 ya§inda ailesiyle beraber Baku’ye ta§inan Vahabzade, ilk ve
orta ogrenimini bu §ehirde tamamladi. 1947 yilinda Bakii Devlet
Universitesi Filoloji Bolumu’nden mezun olarak aym boliimde
ogretim tiyesi olarak ders vermeye ba$ladi. 1964 yilinda tamam-
ladigi Samet Vurgunun Hayat ve Yaraticiligi isimli monografisi
ile filoloji doktoru unvanini aldi. 1980 yilinda Azerbaycan ilim-
ler Akademisi iiyeligine seipilen Vahabzade, 1990 yilinda emekli
olana kadar iiniversite de ders verdi. £ok sayida ilmi kongrelere
katilan. seyahatler yapan Vahabzade, Almanya’daki Turk i^ileri
iizerinde ara§tirma ve incelemeler yapti. Bir^ok defa Turkiye’ye
geldi. Ttirkiye’den Baku’ye giden pek 90k ilim ve sanat heyetiy-
le goru§tip, gorii§ ah§veri§inde bulundu. Vahabzade, 1960’larda
ba§layan ozgurluk hareketlerinin onculerinden biri oldu. Bu ko-
nuda kaleme aldigi 1959 tarihli Giilistan isimli §iirinde, ikiye bo-
ltinen (Iran ve Rusya) Azeri halkinin ya$adigi felaketleri anlatti.
Adi gegen eserinden dolayi 2 yilligina iiniversitedeki gorevinden
uzakla§tirildi. Azeri halkinin sikintilanni konu ettigi pek 90k ese-
rini yurt di§ina ka9irarak yaymlanmasmi sagladi .

Eserlerinde Azeri Tiirk9esi’ni en temiz §ekilde kullanmaya
ozen gosteren ve halkinin duygularina terciiman olan Vahabza-
de Azerbaycan’da Halk $airi adiyla amlir. 1995 yilinda Azeri
ozgurluk mii-cadelesindeki hizmetlerinden dolayi istiklal ni§am
ile od ti1lend i ri I mi§tir. Vahabzade 1980-2000 yillari arasinda da 5
defa milletvekili se9ildi.

i

Viisal Gozelov
(CiHAN)

k
14 §ubat 2009, Cumartesi
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Vahabzade’nin Tiirkiye’de basilmi$ Omurden Sayfalar

(2000), Vatan, Millet, Ana Dili (2000), Soru i§areti (2002 ) gibi
eserleri bulunuyordu. Eserleri 8’den fazla dile ?evrilen tinlii §airin
yayinlanmi? 40 I a§kin §iir kitabi, 11 ilmi eseri, 2 monografisi, 9e-
§itli piyesler ve ytizlerce makalesi bulunuyor. Vahabzade, eserle-
rinde genellikle ozgiirliik, yurt sevgisi, din gibi temalari i§lemi§ti.
Bahtiyar Vahabzadenin eserlerinden bazilari §unlardir:

§iirler ve manzum hikayeler: Menim Dostlanm, Bahar,
Dostlug Nagmesi, Ebedi Heykel, £inar, Sade Adamlar, Ceyran,
Ayji Geceler, $airin kitaphanasi, Etiraf, §eb-i Hicran, Insan ve Za-
man, Bir Urekde Dort Fesil, Se9ilmi§ Eserler, Kokler-Bugdaylar,
Deniz-Sahil, Bir Baharm Garangusu, Dan Yeri, Payiz Dii$unce-
ler, §ehitler, Ozumle Sohpet, Mugam.

Tiyatro eserleri: Vicdan, ikinci Ses, Yagi§tan Sonra, Feryat,
Daragaci, Artik Adam.

Hatira-Seyahatname eserleri: Sanatkar ve Zaman, Sade-
likte Biiyiikluk, Derin Katlara I?ik.

BE$IR AYVAZOGLU:
BAHTIYAR VAHABZADE IMZASI

Azerbaycan’in ‘aksakallarindan Bahtiyar Vahabzade’nin
uzun siiredir hasta oldugunu biliyorduk. Elazig’da 8 Kasim 2008
tarihinde onun adina yapilan 16. Uluslararasi §iir Ak$amlari’na
da 90k istedigi halde katilamamasi, hastaligmm ciddiyetini gos-
teriyordu.

Nitekim ge9en hafta sonu ajanslar vefat haberini ge9ti. Biiyuk
§air, Sovyetler Birligi doneminde Tiirkiye’deki kiiltiir ve edebiyat
9evreleriyle temas kurmaya cesaret eden ilk Azeri aydimydi. £ok
iyi hatirliyorum: Varlik dergisinin Agustos 1972 tarihli sayisinda
Ismet Zeki Eytiboglu imzasiyla yayimlanan “Olii Edebiyat” ba?-
hkli yazida divan §iirine ve ba§ta Fuzuli olmak iizere biitiin divan
$airlerine acimasizca hiicum edilmi? ve bu yaziya tek cevap on-
dan gelmi§ti . slYel Kayadan Ne Aparir?” ba§ligmi ta§iyan ve aym
derginin $ubat 1973 tarihli sayisinda 9ikan bu cevap 90k giizel ve
susturucuydu.

Bahtiyar Vahabzade imzasmi daha sonra Turk Edebiyati
dergisinde sik sik gormeye ba?lami§tik. H. Ahmet Schmiede adli
Miisliiman olmu§ bir Alman yazar da Turk Edebiyati’na gonder-
digi yazilarla onu Turk kamuoyuna takdim ediyordu. Azerbay-
canli bir yazarin muhafazakar bir dergide yazmasi 90k §a§irti~

ciydi; 9unkii Sovyetler Birligi’ne bagli Tiirk cumhuriyetlerinde,
birakin Turkiye’de muhafazakar diye bilinen kijilerle ili§ki kur-
mayi, Turk kelimesini telaffuz etmek bile son derece tehlikeliydi.
Tiirkiye’ye gelme imkam bulan yazarlarm pe§lerin de iki^er U9er
KGB ajanmin takildigina birka9 defa §ahit olmu?tuk.

Gorba90v doneminde uygulamaya konulan glasnost ve pere-

(CiHAN)
I
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stroika politikalannin sagladigi kismi hiirriyetten yararlanarak
Tiirkiye’ye gelip gitmeye ba$layan aydinlar arasinda Vahabza-
de de vardi. Kendisiyle o giinlerde tam§tik. 1987 yilmda Kiiltiir
Bakanhgi tarafindan diizenlenen II. Yayin Kongresi’nin davetlisi
olarak gelmi§ ve Ataturk Kiiltiir Merkezi’nde giizel bir konu§-
ma yapmi§ti. O tarihte Kiiltiir Bakanhgi muste§ar yardimcisi olan
Aytug izafin Vahabzade §erefine verdigi yemekte ben de vardim.
Rahmetli Fethi Tevetoglu ve Orhan §aik Gokyay’in yarn sira, Ta-
lat Sait Halman, Yavuz Biilent Bakiler, ismail Kara, §ahin Alpay
ve Alev Alath’yi hatirhyorum. O giin anlattigi bir hatirasmi hi?
unutmam: Tiirkiye’ye ilk defa 1961 yilmda, bir Sovyet gemisiyle
gelmi§; limana yana$tiklarmda gemiye ilk ?ikan gorevli bir Turk
doktoru olmu§. Yolculari tek tek muayene eden doktor o kadar
kisa boyluymu§ ki, yolcular giilii§mii§ler. Bundan gururu incinen
Vahabzade, Tiirkiye’de daha sonra tam§tigi bir?ok yetkiliye sitem
etmi§: “Limanda gorevlendirecek boylu boslu, yaki§ikh bir doktor
bulamadmiz mi?” 1989 yilmda ba§ka bir vesileyle istanbul’u zi-
yaret eden merhum, yakin akrabasi olan bir tip profesorii ve musi-
kimizin buyiik ustalarindan Firat Kiziltug’la birlikteTerciiman’a,
ziyaretime gelmi^ti. O giin uzun uzun sohbet etmi§ ve bu soh-
betin onemli kisimlarmi yonettigim sayfada yayimlamak iizere
ro-’portaj haline getirmi§tim. Fakat zavalli §air, bana anlattiklan
uzerinde biraz dii§ununce tela§lanmi§; o giin ge? bir vakitte beni
telefonla buldu ve heyecanh bir sesle soylediklerinden bazilarimn
kullamlmamasim rica etti. Aslinda 9ikarilmasim istedigi sozler
bizim a?imizdan hi? de tehlikeli goriinmiiyordu. Ne var ki omiir-
leri, nefes ah§larmi bile kontrol eden bir rejimin demir yumrugu
altinda ge?enler, ihtiyatli olmak gerektigini ve hangi sozlerinin
kendileri i?in tehlikeli sonu?lar dogurabilecegini elbette bizden
daha iyi biliyorlardi. Tabii, roportaji onun istedigi §ekilde yaytm-
lami§tim.

Dostlugumuz zamanla ?ok ilerledi; ne zaman Tiirkiye’ye
gelse gorii§iiyorduk. Kendisi de bu dostlugu ve Terciiman’da ya-
yimlanan roportaji onemsedigi i?in, bu roportaj sirasinda ?ekilen
bir fotografa Azerbaycan’da Kiril harfleriyle yayimlanan “Bahti
yar Vahabzade Albiimii”nde yer vermi§ti, “iki Korku” adh §iiri
uzerine Aksiyon dergisinde yazdigim yazinin da onu son dere-
ce memnun ettigini biliyordum; Azerbaycan’da kendisini ziyaret
eden bazi mu§terek dostlanmiza soylemi§ti. Vahabzade’nin, bir
zamanlar Sovyetler Birligi’nde korkunun nasil kol gezdigini, in-
sanlarin en yakinlarma bile nasil §upheyle baktiklarmi, kisaca-
si, totaliter rejimlerde insan haysiyetinin nasil acimasizca ayak-
lar altina alindigini anlattigi “iki Korku”, i? yakici bir §iirdir.
Tiirkiye’de ilk defa 1984 yilmda Tiirk Edebiyatimda yayimlanan
bu uzun §iir ve soziinii ettigim roportaj aym derginin Mart sayi-
sinda yeniden yayimlanacak. Biiyiik §aire Allah’tan rahmet, Turk
diinyasina ba^sagligi diliyorum.

I

I
(CIHAN)

14 §ubat 2009, Cumartesi
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ISTANBULDA T0RCUM0 IL0 BAGLI

SIMPOZIUM KEGiRIL0C0K
DERKENAR

Mehmet Eyiiboglu ve Gazanfer Ozcan Mehmet Hamdi
Eyiiboglu, ressam ve §air Bedri Rahrni Eyiiboglu’nun ogluydu.
Ressam Eren Eyiiboglu annesi, iinlu yazar Sabahattin Eyiiboglu
amcasi, mimarve restoratorMualla Anhegger Eyiiboglu ise hala-
siydi.

BEYN0LXALQ T8DBIR BOYUK §AlR
B0XTIYAR VAHABZAD0NIN XATiR0SlN0 H0SR EDILlB

Martin 31-da Istanbulda ‘Tiirk dillari arasindaki tarciima
i§larinin bugiinkii durumu va rast galinan problemlar” movzu-
sunda elmi simpozium oz i§ina ba$layacaq. Simpozium TURK-
SOY, Tiirkiya Ctimhuriyyatinin Madaniyyat va Turizm Na-
zirliyi, Avroasiya Yazarlar Birliyi, TIKA, Maltapa va Qazi
iiniversitetlarinin ta§kilati dastayila kegirilir. Simpoziumun asas
maqsadi haqqinda qazetimiza malumat veran Yedditapa Uni-
versitetinin professoru Kamil Vali Narimanoglu tadbirda sohbat
a9ilacaq masalalar barada bunlan dedi: “Ballidir ki, tarciima
adabiyyatin aynlmaz hissasidir. Azarbaycan adabiyyatinda bu
sahada kifayat qadar tacriiba var. Bela ki, dilimiza ham orijinal-
dan, ham da rus dilindan diinya adabiyyati korifeylarinin asarlari
tarciima olunaraq Azarbaycan oxucularma taqdim edilib. Lakin
bu saha problemlardan da xali deyil. Bu baximdan tiirk diinya-
si adabiyyat numunalarini ayri-ayri tiirk dillarina (lah9alara)
9evirmak olduqca maraqli masalalardandir. Bir tarafdan ortaq
iinsiyyat dili va burada Tiirkiya tiirkcasinin agirliq kasb etmasi, o
biri tarafdan da ba§qa dillarin Tiirkiya tiirkcasina tasiri, olmayan
va ya xarici dilda olan mafhumlarm ba§qa tiirk dillarinda se9ilib
verilmasi miihiim ahamiyyat da§iyir”.

Son 10-15 ilda bu sahada boyiik tacriibanin oldugunu qeyd
edan Kamil Vali Narimanoglu, xiisusan, Anar, 01i Yavuz Akpi-
nar, Mammad ismayil, Sabir Rustamxanli va ba§qa yazarlarin

Mehmet Eyiiboglu, belki de babasmin halk kiiltiiriine dii§-
kiinliigiinden etkilenerek biitiin estetik ve entelektiiel 9abasmi
yazmacilik iizerine teksif etmi§ti; Tokat yazmalan iiretiyor ve
isteyene yazmacilik ogretiyordu. Kalami^’ta, Bedri Rahrni Eyii-
boglu Sokagfndaki baba evinde... Mehmet Eyiiboglu’nun biitiin
kitaplanmi severek okudugunu ve beni mutlaka tammak istedigi-
ni, kendisiyle yakindan ilgilenen Omer Faruk §erifoglu soylemi§-
ti. Sonunda firsat bulup bir ay kadar once Omer’le birlikte ziya-
retine gittik . £ok §i§man oldugu i9in bir yigin hastaligi vardi ve
yatiyordu; aldigi ila9lar yiiziinden yari uyur, yari uyanik olmasina
ragmen beni goriince ne§elendi. Son derece zeki, sevimli ve 90k
kiiltiirlii bir adam oldugu o halinde bile anla§ihyordu. Uzun uzun
sohbet ettik; tekrar gelecegimi soyleyerek ayrildim. Ne yazik ki,
onceki giin Omer den oliim haberini aldim. Yazmalar yetim kal-
di. Ona ve aym giin vefat eden biiyiik tiyatro sanat9isi Gazanfer
Ozcan’a Allah’tan rahmet, yakinlarina ve dostlanna ba?sagligi

1

!
i

{

!

I
f

diliyorum.

(CiHAN)

I 9 $ubat 2009, Per$embe
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tacriibasimn olduqca maraqh tasir bagi§ladigmi nazara ^atdirdi.
Professorun bildirdiyina gora, simpozium ttirk dunyasinin boyiik
fairi Bdxtiyar Vahabzadanin xatirasina ithaf olunur. “Konf-
ransin ilk guniinda marhum §airimiz Bextiyar Vahabzada amla-
caq, onunla bagli xatiralar soylanilacak va gorkamli §aira hasr
olunmu$ film numayi§ etdirilacak.

Simpoziumda K.V.Narimanoglu “Ortaq dars kitablannin dili
va elmi terminoloji problemlari” movzusunda maruza ila ?ixi§
edacak. Simpoziumun gedi§atinda professorlar Fatih Kiri§9ioglu,
01i Yavuz Akpmar, Ohma 0rcilasun, Ziihel Yuksel va ba§qala-
nmn da terciima sahasinin aktual masalalarina bagli maruzalari
olacaq. Azarbaycandan diger bir alimin - Baki Slavyan Univer-
sitetinin amakda$i Nurida Novruzovanm “Oguz qrupu (Qaqa-
uz, tiirkmen, azari va Tiirkiya tiirkcasi) lah^alari ila digar tiirk
lah9alari arasindaki mansur adabi asarlarin tarciimasi va rast
galinan problemlar” adli maruzasi da aktual movzuya hasr edi-
lib.

Simpoziumun gedi§inda Tiirkiya Madaniyyat va Turizm
Nazirliyi Istanbul Dovlat Modem Folk Miizik toplulugunun kon-
sertlari da nazarda tutulub. Tadbira aprelin 5-da yekun vurula-
caq.

f

Sevinc Miirvatqizi
. «5Sasii" '

"525-ci q9zet, 20 mart 2009

BA§IN SAG OLSUN,

B0XTiYARSIZ
QALAN V0T0N!
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* * *

Qarışıb dünyanın yaxşı-yamanı,
Ozabı, tezzati, sevinci, qami.
Göründüyü kimi gördüm dünyanı,
Çox vaxt görammadim oldu ğu kimi.

“QAFQAZ+” JURNALINA

Ramazan Bey, Büyük ustad Bahtiyar Vahapzade’nin vefatını
derin bir üzüntü ile öğrendim. Büyük Türk Milletinin ve Azer-
baycan Halkının başı sağ olsun. Bu gün bunu çok derinden hisse-
demesekte İsmail Gaspirali Bey’in bundan 100 yıl once önümüze
bir düstur olarak koyduğu “dilde, fikirde, işte birlik” idealinin en
büyük hizmetkarlarından biri de Muallim Vahapzade’dir. Tek mil-
let iki devletin tek devlete dönüşmesi sürecinde muallimin emeği
büyük, gayreti çoktur. Yaydığı ışık ve rehberliği gene nesillere
ışık tutacaktır.

Mekanı cennet, sevenlerinin başı sağ olsun. Hürmetlerimle,

Sayın Dilara Vahapzade!
Türk dünyasının ustad şairi Bahtiyar Vahapzade’nin vefatını

büyük bir üzüntü ila öğrenmiş bulunmaktayım. Henüz birkaç haf-
ta önce şehrimize gelen Azerbaycan Devlet Tiyatrosu’nun sahne-
lediği oyununu ve bizlere gönderdiği kıymetli mektubunu hala
gönlümüzün en kıymetli yerinde saklıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, siz değerli yakınlarına başsağlı-
ğı dilerim, mekanı cennet olsun.

Sayqilanmla
Aslan Yaman.

/ 4 fevral 2009, Ankara
Mehmet Öznaseki

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkam
* * *

14 fevral 2009, Kayseri
“Aziz kardaşiım merhaba...
Bahtiyar müellimin vefatını öğrendim ve çok üzüldüm. Al-

lah rahmet eylesin ve hepimizin başı sağ olsun... Görüşmek dile-
ğiyle... Selam ve saygılarımı sunarım.

Bünyamin Özgür,
Türkiyd Cümhuriyyatinin Bakıdaki

Bö yükelçiliyinda maliyya atteşesi vazifasinda çalışmış

14 fevral 2009, Ankara
J(376) %^ (377) fy*
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Qarışıb dünyanın yaxşı-yamam,
dzabı, lazzati, sevinci, qami.
Göründüyü kimi gördüm dünyanı,
Çox vaxt görammadim olduğ u kimi.

“QAFQAZ+” JURNALINA

Ramazan Bey, Büyük ustad Bahtiyar Vahapzade’nin vefatını
derin bir üzüntü ile öğrendim. Büyük Türk Milletinin ve Azer-
baycan Halkının başı sağ olsun. Bu gün bunu çok derinden hisse-
demesekte İsmail Gaspirali Bey’in bundan 100 yıl once önümüze
bir düstur olarak koyduğu “dilde, fikirde, işte birlik” idealinin en
büyük hizmetkarlarından biri de Muallim Vahapzade’dir. Tek mil-
let iki devletin tek devlete dönüşmesi sürecinde muallimin emeği
büyük, gayreti çoktur. Yaydığı ışık ve rehberliği gene nesillere
ışık tutacaktır.

Mekanı cennet, sevenlerinin başı sağ olsun. Hürmetlerimle,

Sayın Dilara Vahapzade!
Türk dünyasının ustad şairi Bahtiyar Vahapzade’nin vefatını

büyük bir üzüntü ila öğrenmiş bulunmaktayım. Henüz birkaç haf-
ta önce şehrimize gelen Azerbaycan Devlet Tiyatrosu’nun sahne-
lediği oyununu ve bizlere gönderdiği kıymetli mektubunu hala
gönlümüzün en kıymetli yerinde saklıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, siz değerli yakınlarına başsağlı-
ğı dilerim, mekanı cennet olsun.

Sayqilarimla
Aslan Yaman.

14 fevral 2009, Ankara
Mehmet Öznaseki

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
* * *

14 fevral 2009, Kayseri
“Aziz kardaşiım merhaba...
Bahtiyar müellimin vefatını öğrendim ve çok üzüldüm. Al-

lah rahmet eylesin ye hepimizin başı sağ olsun... Görüşmek dile-
ğiyle... Selam ve saygılarımı sunarım.

Bünyamin Özgür,
Türkiyd Cümhuriyydtinin Bakıdaki

Böyükelç iliyindd maliyyd atteşesi vazifdsinds ç alışmış

14 fevral 2009, Ankara
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FETHULLAH GÜLEN’DEN TAZİYE MESAJI
FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ, BAHTİYAR

VAHABZADE’NİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE BİR TAZİYE
MESAJI YAYINLADI

T8NZİL0 RÜSTOMXANLI
DAHİ ŞAİR ÜÇÜN BAŞSAĞLIĞI VERDİ

O, bir ruh adamıydı.- O, bir casarat abidasi idi. O, inca qalbi
bir şaxsiyyat idi. Xalq şairi Baxtiyar Vahabzada bütün xoş sözlara
layiq insan idi. Onun ölümü ürayinda Türklük sevdası olan har
kasi darindan yaraladı. Çünki Baxtiyar müallim, 7-dan 70-a har
kasin Şairi idi .

Odabiyyatımızın an parlaq simalarından olan Baxtiyar
Vahabzada öz banzarsiz yaradıcılığı ila takça badii fikrimizin
zanginlaşmasinda mühüm rol oynamadı, onun şeirlari bu ölkanin
insanının ürayindaki Azadliq eşqini sönmaya qoymadi va xalqi-
mız onun şeirlarindan aldiqlan manavi ruhla müstaqilliyimizi qa-
zandılar.

GÜLEN’İN TAZİYE MESAJI ŞÖYLE:

“Türk-îslam dünyasının takriben son bir asrına, yaşadığı coğ-
rafyanın üst-üste yaşanan mağduriyetleri, mazlumiyetleri; esaret,
zaruret, çağını yakalayamamış olmaktan kaynaklanan geri kal-
mışl ıkları hissiyatının enginliklerinde derinlemesine yaşayarak,
müktesebatını halkının hürriyeti istikametinde değerlendirmiş,
büyük şair, mücadele ve tefekkür insanı Bahtiyar Vahapzade’nin
ahirete irtihalini öğrenmiş olmanın teessürü içindeyim.Ailesi, ya-
kınları sayın İlham Aliyev,Azerbaycan meclisindeki kıymetli ça-
lışma arkadaşları veAzeri halkı başta olmak üzere tüm Türk-îslam
dünyasına Cenab-ı Hakk’dan sabr-ı cemil niyaz ediyorum.”

Bali, bu gün Azarbaycan xalqi onun simasında öz agsaqqa-
lını itirdi .

Azarbaycan xalqi onun simasında bir İNSANI itirdi...
Ruhun şad olsun, Baxtiyar müallim!..
Darin saygı va ehtiramla

ı
Fetullah Gülen

)14 fevral 2009
Tanzila Rüstamxanlı,

Azdri-Türk Qadinlar Biriiyinin Sddrik

f
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ALLAH (C.C) RAHMET EYLESİN
Türk-İslam dünyasının önemli bir ismidi Bahtiyar Vahab-

zade. Rahmetlik Türkeçin yakın arkadaçlarındandı. Allah (C. C)
yahdığı yerde onu utandırmasın. Mezarı nurla dolsun.

ANKARADAN “TOZADLAR”A
BAŞSAĞLIĞI G0LDİ

Böy ük şair BoxtiyarVahabzadsnin görüşündo iştirak etmiş türk
zabitbrindon biri, Hüseyn Akış dünon Ankaradan redaksiyanıza
zong vurub Türk dünyasının böyük şairi Baxtiyar Vahabzadanin
vafatından üzüldüyünü söyladi. 0n böyük tasalli kimi isa sağlı-
ğında ustad şairin allarindan öpma şansını qazandigim bildirdi.
Bu ağır itki münasibatila Hüseyn bay şairin ailasina, redak-

siyamızın kollektivina va bütün Azarbaycan xalqina başsağlığı
verdi.

Ülkücü Burak
14.02.2009 22:59:36

* * *
ALLAH RAHMET ETSİN, AMİN

Söyle hocam, anlat hocam, anlat ki, pas tutmuşlar sagirliga
yönelsinler, kulaklarda duysunlar doğruyu, gerçegi, Hak yoluna
kadem bassınlar. Allahdan Bahtiyar Vahabzadeye Rahmetler Di-
leyelim.

I

i

"Tazadlar" cpzeti, 21-24 fevral
Muharem

14.02.2009 22:59:01
* * *

ALLAH RAHMET ETSİN ...
Başımız sağ olsun...

Master
14.02.2009 22:58: 16

* * *
ALLAH (C.C) RAHMET ETSİN

Bizim üçün böyük itkidir. Allah(C. C)dan her kese sabr arzu
edirem ve fexr edirem bizim de kentten bele insanlara türk dun-
yasina yararli insanlar var.

Yaqub
15.02.2009 13:56:26

(380) ^ dE> V*1



A
“XALQ HAKİMİYY9Tİ” Q0ZETIND0N

Baş redaktör Dayanat Salimxanh, redaktör Mehram Riz-
van qizi Azarbaycan xalqina görkamli içtimai xadim, dövrümü-
zün böyük klassik xalq şairi Baxtiyar Vahabzadanin vafatından
kadarlandiklarini bildirir va darin hüznla başsağl ığı verirlar. i

!
“Xalq hakimiyyıt ı " qdzeti, 27 fevral 2009

* * *
REDAKTORDAN

14-21 fevral 2009-cu il tarixhrindd Pespublika Prezidentina,
Nazirhr Kabinetind, Milli Mdclisd , xalq şairi B.Vahabzadanin ailasina,
Azdrbaycan Yazıçılar Birliyim, matbuat orqanlarina, Bakı Dövlat
Universitetina, Azdrbaycan Milli Elmhr Akademiyasına dünyanın har
yerindan - Rusiya, Türkiya, İran, Orta Asiya respublikaları, Avropa
va Amerika ölkalarindan, elaca da Azarbaycanm bütün bölgalarindan
yüzlarla başsağlığı teleqramlari galmişdir. Azarbaycanm Rusiyada-
kı fovqalada va salahiyyatli safiri Polad Bülbüloğlu hadsiz kadarini
bildirarak dahi söz ustasının, elm xadiminin va el ağsaqqalının itkisinin
takç a respublikamazda yaşayan insanları deyil, dünyanın har yerinda
poeziya sevarlari üzdüyünü yazmışdı. Bu cür teleqramlarin axini usta-
din ölümünün 40-cı gününadak davam etmişdir

VİDA
Ş3RQİL9Rİ
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GÜN0Ş D0 AĞLAYIRMIŞ MOZARINLA

GÖRÜŞDÜN
Mansur şeir

özaldan böyladir hökmü taleyin,
Yaranmış başara ölüm yar olur.
Güvanma dünyanın çox calalına,
Axirat maskanin bir diyar olur.
Man da bu alamin Baxtiyariydim,
Bilmazdim son günüm boyla xar olur.
İstar şah olasan aqibat sanin,
Sığınacaq yerin bir mazar olur.

Qaflatan bir qara xabar haqladi mani. O
r getdi... sıramızdan... Saralmamış bir yarpaq
y kimi düşdü payıza sanatin şah budağından.

Çevrilib baxdimGünaşa sarı, Şafaqlari saral-
mışdı, qafiyasi yarımçıq qalan misralar tâki
dastalanib düşmüşdü insan kimi qam çakan
dağların çiynina. Sinasina dağlar boyda dağ
çakildi dostların... Qaranhq düşdü. Şeir yol-
larındamı, yoxsa onun nafasila isinan oba-
sının yollarındamı?! Bilmiıam, bilmiram...
Tabiatin asrarangiz şafaqlari ila dünyanı
afsunlayan Günaş başımın üstünda idi! Yolu-
ma davam etmak istayirdim ki, şıdırğı yağış
haqladi mani. Bir da gördüm ki Günaş yox-
dur, o, buludların içarisinda gizlanib. Hansı
bir nağıldasa oxumuşdum, ixtiyar Zardüşt
Günaşi qürub edan yerda ağlayan görübmüş.
San deme, yoxluğuna Günaş da ağlayırmış.

te,
M;r*

i

0mina Abbasova,
Falsafa elmhr namizadi

“Xural ” qdzeti, 22-28 fevral 2009

!

0mina Abbasova,
Fdlsafd elmhr namizsdi

"Xural" gazeli, 22-28 fevral 2009
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“Gülüstan” sülhünii pozub yenidan;
Baxtiyar hökmünü yazan ar yatır.“ddabiyyat” qazetina maktub :

Ocağa atdılar, oda yeridi,
üstüna qam galdi, qada yeridi.
Tanklar yeriyanda, o da yeridi,
o vaxtdan yaralı bir asgar yatır.

"Hormatlı Ayaz müdllim!
Sizd söz vermişdim ki, galib yeni şeirlarimi oxuyacagam. Uzun

müdd?>tdir mana doğmaolan qazetin sahifalarinda çıxış etrmiram. İş ela
gatirdi ki, olumundan bir hafta qabaq azizimiz Baxtiyar müallima zang
edib, ona hasr etdiyim şeiri oxudum. Oxuculan soruşurdular ki, şairin
sahhati necadir?

Ruzihq eladi. Dedi, oxuculara salamımı ç aldır.
Şeiri siza taqdim ediram, salamını da qazetiniz vasilasila

mamnuniyyatla oxucularina ç atdırıram. Ağır itkidir.

Olinda qalam var, gözünda eynak,
qalami qilincdi. eynayi - şimşak.
Otağı - sangardi, çölü - qar, külak,
o oyaq qalanda, bir şahar yatır.1

Köç dü o dünyaya
bu dünya oğlu,
Yer altı yer üstdan
qiymatli oldu.

Döyüşür, vuruşur insan haqq üçün,
bir kibrit bas eylar bir ocaq üçün.
Yera da yatmışıq - biz qalxmaq üçün,
dözmür, zalzaladan bazan yer yatır.

?

s

Şeiri ç ap edası olsanız, xahiş ediram, qoy ela özüna müraciat
şaklinda getsin. Sağlığında olduğu kimi. Gecikmişam. Deyirlar, höyük
şairlarin birca doğum tarixi olur. Ölmürlar. Man inanmam.

1953-cü ilda ilk dafa Bakıya galanda, mani onun evina aparıb tanış
ediblar. O vaxtdan yaxiniq. Har halda bu kiç ik şeiri Baxtiyar Vahabzada
oxuyacaq (Baba yox, nava)

“Latin alifbası”, ya “Ana dili”,
sahilsiz ummanın umman sahili.
Yolunu gözlayir Şuşa, Fuzuli,
safardan qayidib. - safarbar yatır.

Siza hörmatla
S9F0RB0R YATIR

Nariman Hasanzada,
xalq şairi

Xalq şari Baxtiyar Vahabzadaya y
Mandan soruşurlar, - necadir şair?
Oyaqdir, - qalbinda şeirlar yatır.

‘‘ddabiyyat ” qazeti, 20 fevral 2009
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*i* Yoluna gül sapildi...
Baxtiyar şerimiza
Bir gün ağ atlı galdi.
Atlandı son safara
Yena ağ atl ı getdi,
Canından çox sevdiyi
Xalqi ağlatdı getdi.
Ustadlar meydanında
Bir at oynatdı getdi,
Mürgülü şeirimizi
Yena oyatdı getdi.

AĞBİRÇ0K ŞEİRİMİZİN
B0XTIYAR OĞLUNA

Baxtiyar şerimiza
A ğ atlı oğlan galdi,
Sükuta üsyan galdi;
Gözü qorxmuş zamana
Qafil burulğan galdi.
Döndü sahrada yela -
Beladan-bela çapdı;
Na itirdi, na tapdı -
Farqina varmadı o.
Heç vaxt qürralanmadi,
Heç vaxt qabarmadi o.
Dedi: na siyasatçi,
Na da alim deyilem;
Man şair doğulmuşam,
Man an zangin bir dilam, -
Arzu, hasrat, nisğilam.
Özüm başdan-ayağa

Fikrat Qoca
14 fevral 2009

"ddzbiyyat ” qdzeti, 20 fevral 2009

Taledan bir yazıyam;
“Birca ondan razıyam ki,
Özümdan narazıyam”.
Har xabarin önünda
01i maşalli galdi;
Xalqi ila ağladı,
Xalqi gülenda güldü.
Dalınca şar atıldı ...

'
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Bu gün qamli Bakımız Nacaf, Karbala olub-

Qlvida, Baxtiyanm!
OLVİDA,

B0XTİYARIM! Düşünca alaminda fikrin barı azaldı,
üraklarin sirdaşı könül tan azaldı,
Ata-ana ruhunun' intizarı azaldı-

Qlvida, Baxtiyanm!
Xaiq şairi B.Vahabzadanin

ruhuna hormat va ehtiramla

Gen açdı qapimizi ölümün dard külayi,
Qaraldi anaların, bacıların örpayi!
Bu acı xabar kasdi milyon-milyon ürayi-

01vida, Baxtiyanm!

Qismatin kitab-kitab ömür olub, yaş olub,
Ellara mahabbatin el gözünda yaş olub!
“Öldü” - deya bilmiram, dodaqlanm daş olub -

01vida, Baxtiyanm!

Har elda, har obada qam sükutu görünür,
Sanin söz mataminda Şahmar, Xudu görünür!..
İzdiham dalğalanır, yas buludu görünür-

01vida, Baxtiyanm!

A ğ saçın gün düşmayan yala-yamaca dönüb,
Arzu dolu ürayin yanmış ağaca dönüb!..
“Payız düşüncalari” sahihsiz taca dönüb-

Glvida, Baxtiyanm!

Nafasinin atrini nağmandan alanın var,
“Atılmışlara” baxib gözlari dolanın var,
Doğma ayaq sasina tamarzı qalanm var-

01vida, Baxtiyanm!

Bilmazdim gül üstünü qar alar birca anda,
Yada düşar Vurgunlar, Qaralar birca anda!
Bilmazdim ki, gen dünyan daralar birca anda-

01vida, Baxtiyanm!

Ruhunu yaşadacaq Qorqudun çaldığı saz!
Tikanlı sözlarindan diksinmaz ağlıdayaz!
Sanin Vatan dardini Vatan oğlu unutmaz-

01vida, Baxtiyanm!

“Bir ürakda dörd fasil” susur, çağlaya bilmir,
Gözlarinin yaşını “Bahar” saxlaya bilmir,
“Faryad” faryad qoparnur, “Ceyran” ağlaya bilmir-

01vida, Baxtiyanm! It
Qulagima galmayir, uzaqdir bu gün sasi,
Deyir gözümün yaşı, deyir könlümün sasi:

Xalqm azizladiyi mazarın qala olub!
Bugünkü dağ yükümüz bu dard, bu bala olub!
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ölvida, dilimizin fatehi, sarkardasi-

ölvida, Baxtiyarim!
01vida, Baxtiyarim! PARLAQ BİR ULDUZU

SÖNDÜ DÜNYANIN
Nuraddin Mirzaxanli

Xalq şairi Baxtiyar
Vahabzadanin aziz xatirasina"ddabiyyat" qazeti, 20 fevral 2009

Ömrünün sarayı uçub töküldü,
Şairdanmi üzü döndü dünyanın?
Çiskina, dumana, çana büküldü,
Parlaq bir ulduzu söndü dünyanın.

I Yaxşmı, yamanı seçdi dünyadan,
A ğı da, şarbat da içdi dünyadan.
Dedilar Baxtiyar köçdü dünyadan,
0cal köhlanina mindi dünyanın.

Taledi zavvarın karvam getdi,
Beşikdan mazara bir yol qat etdi.
Ömür kitabının son fasli bitdi,
Oldu müqaddasi indi dünyanın.

Milyonlar vidana galib yığışdı,
Axan göz yaşları sanki yağışdı.
Cahana sığmayan qabra sığışdı,
Sızladı başari dindi dünyanın.i,

Zaman dayirmandı üyüdür bir-bir,
Vurğuna, Hüseyna bir salam yetir.
Galanlar sel kimi axışıb gedir,
Kasilmir barasi, bandi dünyanın
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*Vatanin, millatin simsarı idi,
Yurdumun günaşli baharı idi.
Xalqimin ayilmaz viiqari idi,
Sevirdi şahari, kandi dünyanın. M0Ş0L0

ÇEVRİL0N ŞAİR
Xiyabana sığmır insan daryası,
Kacavandi onun Üzan qavvasi.
Tarixin güzgüsü, hayat aynası,
Toxundu daşına sındı dünyanın.

B.Vahabzadamn Dövtet mükafatı
laureatı adı alması münasibatih

Hikmat alamina dalan şairin,
Yurdumuza şöla olan şairim.
Dövlat Mükafatı alan şairim,
Yaz, yarat yoluna uğurlar olsun,
Hikmatli sözlarin bir şüar olsun.

Sanat dünyasında Şah dağı oldun,
Vatanin bir ovuc torpağı oldun.
Azadhqsevarlar bayrağı oldun,
Har yanı qırğındı, qandi dünyanın.

i

Yanar bir şam idin, döndün maşala,
Şahriyar eşida, tabrika gala.
Çevrila ilhamın ümmana, sela,
Özgadir-özgadir sanin alamin,
Kömür yox, poladdan ola qalamin

Xiyabanmi sana son ünvan oldu?
Mazann bazanib gülüstan oldu.
Omalin tarixi bir dastan oldu,
Garayi şöhratdi, şandı dünyanın.

t

Doğma Qarabağdan getdin intizar,
İnşallah ordumuz güdüdür, alar.
Köçkün da şad xabar gatiran olar,
Sabri tükanmazdi, gendi dünyanın.

Ulular hikmatin demamiş hadar,
Su galan o arxdan bir daha galar.
Ucal yurdumuzda Füzuli qadar,
Söylayin Füzuli ah-nalasini,
Şerinda dinlayak bu gün sasini.İbrahim Köçkün

Ozaldan çil-çıraq yarandın biza,
Şölalan şafaqin çatsın Tabriza.
Firdovsi yurdunu döndar gündüza,
Yarat kalamların daim car olsun,
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Qardaşdan qardaşa yadigar olsun.

Nizami bağının yetkin bansan,
Odlar yurdumuzun nağmakarısan.
Son söz mülkümüzün xiridansan,
Nadir ilhamına maftun olmuşam,
Hor kiçik şeyrino mon vurulmuşam.

VİDA Ş0RQİSİ

Atıb çiyinlorino ulu şair pencoyini.
Üz tutdu axiroto, görsün ölüm gerçoyini.

İbrahim Köçkün
Yero salmadı onun Allah özü sözlorini,
Göndorib Ozrayı l ı, yumdu gözol gözlorini.

A çdı qoynunu Voton, görüb Böyük Boxtiyari,
özündon narazım, yorğun-arğın ixtiyan.

Hor şey oslino dönür, fani ömür sona çatır,
Obodi bir sofordo İlahinin sirri yatır.

Neço il xostoliklo töküldü har bir xotasi,
Oldu connoti-mokan şeirimizin pak atası.

Oridi şam kimi hey, misralarda yana-yana,
Yurd-yuva gerçoyini noqş elodi “Gülüstan”a.

Baxtiyar kimi golib, getdi Baxtiyar olaraq,
Onu Allah qoruyur ruhunu şadlandıraraq.

Onu dark eylomodi olduğu tak aksoriyyat,
Qmamlmaz tabii, nankör olan cahiliyyat.

No apardı axı O, mirasları minbir asar,
Baxtiyar Vahabzada, Rabbi sevan onu sezar.
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Ns qadar millatimiz, var dilimiz, dövlatimiz,
Yaradandan dilarik şaira rahmatlari biz! YAŞADI, GETDİ

Nizami Mammadov
Xalq şairi Bzxtiyar Vahabzadznin

diiz xatirasina“Tdzadlar " qzzeti, 17 fevral 2009

Şeirin bayraqdari öncülü getdi,
Soldu çamanlari, tar gülü getdi.
Vsfaşız hayatda zaman ixtiyar,
Şeirimizin şahı Ebxtiyar getdi.

Yadımıza düşür har satirlarin,
Baxtiyar düşünak biz darin-darin,
Sanat dünyasında incaliklarin,
Ol şahı yaradan Ebxtiyar getdi .

Dedin özümüzü doğradı qilinc,
Nicatı milbtin yalnız birlikda,

Ozrayı l alinda sıy ırma qilinc,
Bir şair ömrünü taladi, getdi.

Dedin Gülüstandı sinamizda dağ.
Dedin qan ağlayır dardli Qarabağ,
Dedin göz yaşıdı Arazın suyu,
Baxtiyar dardlari yaşadı, getdi.

Hayat falsafasi san başdan-başa,
Har ömrün sonluğu çevrilir daşa,
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ft ABir ana batnindan doğulan şair,
Milistin qalbinda abadi yaşa!

YAŞADIR S0NİMaarif Muradov,
Ağdam rayonu 33 saylı orta maktabin muallimi

Bu na xabar, bu na ündü dedilar,
Şeyrin günaşi söndü dedilar.
0cal köhlanina mindi dedilar.
Ölüm şarbatini içdi Baxtiyar,
Dünyadan dünyaya köçdü baxtiyar.

“Tdzadlar ” qdzeti, 17 fevral 2009

t Cahanda manavi bir dünya idin,
Sevimli, şehirli sirr dünya idin.
Xalqm müqaddasi, pir dünya idin,
Sığışmı r cahana ad-sanın sanin,
Beyhiştdi, cannatdi makanın sanin.

i
Kamal daryasında üzardin har an,
Parlaq incilari gazardin har an.
Şeyr misrasma düşardin har an,
İlahi vahyidi har bir kalamin,
Sönmaz vulkan idi coşqun ilhamın.

İv

;

!

Xalqinm har dardi olardı dardin,
Vatanin namina hey allaşardi.
Sağ ikan hayatda heykallaşardin,
Söz Allahı idin bizim diyarın,
Ziyaratgah olub indi mazarın.

Milyonlar axışıb galir yasına,
A ğır itki oldu Türk dünyasına,
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Gamimiz qarq oldu qam daryasina,
Axi, dünyamızın mayağı san idin,
Elinin, xalqmin dayağı san idin. B3XTIYAR

ÖLDÜMÜ?
Sevilib, seçilib, duyulub getdin,
Elin gözyaşıyla yuyulub getdin.
Ustadlar üstadı sayılıb getdin,
Dünyaya baxş etdin söz xazinasi,
Suyunun qüdrati yaşadır sani.

“Anam öldümü” şeirinda Baxtiyar Vahabzads yazirdi:

“Na tez sihrini üzdün dünyadan,
Batanı tak qoyub hara getdin san?
Neca yox olurmuş bir anda insan,
Ela bil dünyada heç yox imişsan

Manavi dünyamız olan Baxtiyar,
Köçüb üraklarda qalan Baxtiyar.
Könül rübabını çalan Baxtiyar,
Çakib sıramızdan qopardi sani,
Ölüm ölmazliya apardı sani.

Bu şeir başqa bir mazmunda uzun Ulardır dost olduğum va
manim dünyamda xiisusi yeri olan, Türk dünyasının höyük şairi,
Baxtiyar Vahabzadanin aziz xatirasina hasr olunur.

Na tez allarini üzdün dünyadan,
Mani oda salıb hara getdin san?
Ela bil bir anda boşalıb cahan,
Ela bil dünyaya heç galmamisan.

İbrahim Köçkün ı

Bu gün yola saldı çiyinlarinda,
Xalqin övladını, xalq şairini.
Hansısa bir oğul, günün birinda
Doldura bilarmi sanin yerini?

I

j

Har şeyi bir anda yoxa çevirdi,
Ölümün amansız hökmü gör, neca.
Mena bir ömürlük iztirab verdi,
Dünan üçün oldu, üç gün. üç geca...

i

San, manim xatrimi çox istayirdin,
Bir Millatin iki övladıydıq biz.
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*Garak bu taleya man boyun ayim,
Dağlasın sinami bu narın kadar.
Hökmü veran Allah, kima na deyim?
Na galir ki eldan? Bu isa qadar...

Mana: “Ana yurdun oğlu'’ - deyirdin.
İki can Vatana sevdaliydiq biz.

Dünan eşitdiyim sanin sasindi,
Bu gün şakillara zillanir gözüm.
Sani harda tapım, de, harda indi?
Sani axtariram, sellenir gözüm.

“Bu gün yeddin oldu...”, sandan danışdı,
Qohum-aqrabalar, dostlar, tanışlar.
Hamı saninçün yandı, alışdı,
Oraklara axdı, gözdaki yaşlar.San deme, sonuncu zangidi ömrün,

Sonuncu telefon, sonuncu söhbat.
İndi yada salıb man sani har gün,
O otan günlara çakiram hasrat.

...Qirxin tamam oldu, demali qırx gün.
Sanin yoxluğunla fırlandı dünya.
Heyif haqiqata, heyif, gördüyüın
Kaş olaydı yuxu, olaydı röya...Neca ağlaşmışdıq biz telefonda,

Neca yanıql ıymış üraklarimiz?
Halalliq istadin mandan, an sonda,
Allaha üz tutdu dilaklarimiz.

...Derkan aylar ötüb, köçacak illar,
Yoxluğun günbagün tabiilaşacak.
Araya giracak otan fasillar,
Bizimçün hayat davam edacak.Deyirdin: “Bakıda gözlayiram, gal!”

Deyirdin: “...son dafa,
bir da görüşak”.
Mani qabaqladi sassizca, acal,
İndi soyla, sanla harda görüşak?

Üraya dağ çakmak budur, deyasan,
Görüşa çağırıb, mazara girmek.
Taleyin hökmüna na eylayasan?
Qismat deyilimiş bir da görüşmak.
Dsrlik zirvaya çatmadı yaşın,
Nola, saksan beşin tamam olaydı.
Yetim qalmaz idi onda qardaşın,
Son dafa görüşa zaman olaydı.

Ne qadar yaşasaq sonu mazardı,
Na vaxtsa növbasi biza gelacak.
Na qadar hayat var, ölüm da vardı,
O galanda, heç kas eşitmayacak...
Zirvada çatılmaz diyar olmusan,
Har dardin fikrina hamyar olmusan,
Axı san qamda Baxtiyar olmusan.
“Bu nasildan o nasla” telsan san,
Kim deyir ki, Baxtiyar deyilsan san?!i

(
Abdulkadir İnaltekin

28.03.2009, Berlin, “525-ci qszet, 5 mart 2009
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San intizar çakdikca,
Gecalar hey uzandı.
Sinan altda ürayin,
Yandı, şam kimi yandı.
Xayallarin ruhunu,
Har geca çakdi dara.
Sancıldı baxışların
Sayrışan ulduzlara.
Bilmadin yatmaq nadir,
Yuxu hara, san hara!
Hasad apardın, şair,
Gecalar yatanlara.

HAQDAN YARANDIN,
ŞAİR!

I
Xalq şairi Baxtivar Vahabzada dünyaya gözlarini yum-

du. Heyhat! Yaşamaq eşqi İh ç arpan şair ürayi abadi olaraq
susdu.

Dostlarım - Akif Bayram va Şamil KörpüHi ila birlikdd
böyiik şairimizi ehtiramla andiq. Şamil Körpiilü ustad şairin
mahşur “Dardsizliyi dardedardim öziima’ 1 misrasım xatirladi.
Baxtivar Vahabzadanin azamatli poeziya dünyası mani mandan
alıb şairin könül dünyasına apardı...

Haqdan yarandın, şair,
San Allahın bir payı.
Bir istayin olmad ı,
Ancaq haqdan savay ı.
Kükradin geca-gündüz,
Susdurdun coşğun çayı.
Yazdın, yaratdın har an,
Yatmadın ömrün boyu.
Sayyaralari yorub,
Yuxuya verdin Ayı.
Könlünü qama verib,
Kadara sirdaş oldun.
Yandın aşiqlar kimi
Hasrata qardaş oldun.
Çakdin dünyanın dardin,
Dostun intizar oldu.
Baban Fiizuli kimi
İşin ahu zar oldu.

(406) fy*

Hamişa dard sanardın,
Dardsizliyi özüna.
Dard çakib dava kimi,
Güc verardin dizina.
Kozdan köynak biçardin,
Şeirinin sözüna.
Qorxu nadir bilmazdin,
Sandaki bu qüdrat na?!
Aslantak dik baxardin,
Haqiqatin gözüna.
Qan saçdı imperiya,
San göza aldın qan ı.
Al ıb söza, qalama
Yazdın şah “Gülüstan’h.
Hayqirib var gücünla
Zamanı çakdin dara.
Aradın adalati
Zülmati yara-yara!
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*Bilmadin yatmaq nadir,
Yuxu hara, san hara.
Hasad apardın, şair,
Gecalar yatanlara!

Sipar oldun millata,
Qorudun qalxan kimi.
Haqsizhga dözmadin,
Püskürdün vulkan kimi.
Bilmadin dinçlik nadir,
Sükut, sakitlik nadir.
Kadara maskan oldu,
Har an odlanan qalbin.
Millatin dardi ila
Maşaltak yanan qalbin.
Bilmadin yatmaq nadir,
Yuxu hara, san hara.
Hasad apardın şair,
Gecalar yatanlara.

Şöhht 0fşar

"525-ci gazel, 5 mart 2009
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SON MÜSAHİB0L0Rİ
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& - Tazyiqa dözmak ç atindir... Bunu Baxtiyardan eşitmak bir az
taaccüblüdür. Baxtiyar Vahabzada... Tazyiqlara dözmak.. . Sizin
bütün ömrünüz tazyiqa dözmakla keç ib.

- Bütün ömrüm boyu, albatta ki, tazyiq olub. Amma indi can
dözmür daha. İnsan poladdan olsa bela, çatindir. Çox çatindir.

- Samimi deyin, Baxtiyar müallim. Bilirdinizmi ki, şair ola-

0B0DI
B0XTİYAR

2005-ci il. Baxtiyar Vahabzada onda Şakida idi.
Ağır xasta olduğ undan, heç kimi qabul etmirdi.
Mir Şahin şairdan müsahibaya razdiq alır. Amma
xalq şairi şart qoyur: “Müsahiba man dünyadan
koçandan sonra efira getmalidir”, - deyir. Müsahiba
xalq şairi dünyadan koçandan sonra efira getdi.
Demak olar ki, vasiyyatlardan ibarat müsahiba
alınmışdı...

caqsimz?
- Vallah, Mir Şahin, qadan alım, man onu dark elamiram.

Düzdür, man indi bu yubileyb alaqadar maqabbr oxuyuram,
hamisi yüksak sözlar deyir. Çox sağ olsun o müallifbr. Amma
man özümda böyüklük hiss elamiram. Man çox adi bir şairam.
Olbatta ki, o dahibri ki man oxumuşam, Füzulidan, Nizamidan,
Nasimidan tutmuş Sabira kimi, onlar haqqinda yazmışam da, on-
ların qarşısında biz çox cüziyik.

- Siz ruhla, ürakla, yoxsa beyinla yazırsımz?
- Vallah, onu insan özü bib bilmir. Amma man bela hesab

ediram ki, ruhla, hayacanla, hissb... Odabiyyat, sanat hissin öv-
ladıdır, elm İsa beynin. Olbatta, bunun xirdahqlarini bir psixo-
loq kimi deya bilmaram. Ancaq onu biliram, hayacanlı anlarım-
da alima qabm alan kimi, bunu yazanda, yazı prosesinda hiss
ediram ki, bu, hayacanlı oldu. Gözal oldu, hissli oldu. Onu da
başa düşüram ki, bu hissdir.

- Onda ruh nadir sizin üçün?..
- Ruh masabsi çox mürakkab masabdir, amma onun varlığı-

na zarra qadar şiibham yoxdur. Amma onu dark elamak çox çatin
masabdir. Bu barada Qurani-Karimda da var. Ruh Rabbimin
amrindadir. “Ixlas” surasindadir, onu O bibr. Onun ixtiyari
Ondadır. Yer insanı onu dark eda bilmaz. Man hala bilmiram,
peyğambarbr - İsa, Musa,Mahammad tam manada bunu dark eda
bilibbrmi? Bilmak olmaz, amma har halda hiss edilir ki, onlar-
da qığılcımlar var. Çox mürakkab masalalardir bunlar. Uzun illar

- Özünüzü indi neca hiss edirsiniz?
- Çox sağ olun, albatta, avvalkilara nisbatan

xeyli iralibyiş var. Başda professor Olişir Musa-
yev olmaqla, manim hakimbrimin hamisi deyir
ki, yavaş-yavaş, tadrican har şey yerina düşacak.
Man da onu gözlayiram.

- Şaharda özünüzü yaxşı hiss edirsiniz, yox-
sa kandda?

- Olbatta ki, şahar bir az çatindir. Bağda
qaldim bir qadar, nisbatan bağ tasir eladi. İndi
da bir haftadir Şakidayam. Amma bir masala
var, Şakinin yeri daniz saviyyasindan yuxan-
dır. Daniz saviyyasindan yuxari olanda tazyiq
çoxalır. Ona göra da Şakinin yuxari hissabrina
geda bilmiram. Yuxari hissalara getmak çatindir.
Daniz saviyyasi qalxdiqca tazyiq qalxir, tazyiqa
dözmak çatindir.
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Calaladdin Rumi ila maşğul oldum. Türkca onun “Masnavi”si
haqqinda yazılanları oxudum. Olbatta, bu çox çatin masabdir.
Man bilmiram, başa düşmüram ki, bizim ali maktablarda, xiisusib
falsafa fakültalarinda niya Calaladdin Rumi keçilmir. Niya biz
har şeyda üzdan gedirik? Materializmi da üzdan getdik, idealizmi
da üzdan gedirik.

- Sufilikda ilk növbada sizi na calb edir?
- İ lk növbada manavi takamül Maddiyyat yox, har şey

manaviyyata bağlanır. İzninizla man bir şeir oxuyardim. Man
istayiram başa düşdüyüm tarzda tasavvüfün manasını açım.
Tasavvüfda birinci pilla şariatdir, yani şariatin bütün qayda-
qanununu hayata keçirmakdir. İkinci tariqat galir. Tariqat yoldur,
san düşürsan bir çığıra. O zaman sanin mürşidin, yani müallimin
olmalıdır. San olursan mürid, bu olur tariqat. Üçüncü, marifatdir.
Yani marifata, müayyan bir pillaya çatırsan. Dördüncü, haqiqatdir,
san mütbq haqiqati, yani Allahı dark edirsan. Bu bir takamüldür,
pilblarb. Ona göra deyiram:

Garak önca aşasan nafs adlı dağları.
Şarlat bir ağaçsa, tariqat budaqlari.
Marifat yarpaqlari, haqiqat meyvasidir.
Tasavvuf haqq sasidir.

Tasavvüf bizi Haqqi dark etmaya aparır. Hamı bu dördpilbli
yolu geda bilmaz. Çox böyük dahilar olub ki, keçibbr, amma ya-
rıda dayanıblar. On böyük dahilar isa axira qadar keçibbr. Va bu
adamlar öz basirat gözbri ila Allahı görüblar. Yani bunun qisaca
manası budur ki, özünü dark ela, özünü öyran. Özünü dark etsan,
san Allahı dark etmiş olarsan. Burada qarışıq masabbr çoxdur.

- Bu dörd marhala ki deyirsiniz, bu dörd marhalani kimlar ki
axira kimi keç ir, dahi olurlar. Siz özünüz hansı marhalaya galib-
çıxmısmız, hamisini keç misiniz?

- Yox. Keça bilmamişam... Keça bilmamişam... Marifat ad-
lanmasına qadar galmişam. Yani müayyan qadar dark elamişam.
Olbatta ki, bu dahilari - Calaladdin Rumini, Füzulini oxuya-oxuya
galmişam. Füzuliya tam tariqat şairi, yani tam sufi şair demak ol-
maz. Amma o, yaradıcılığının qüvvasi ila onun astanasına galdi.
Xeyli galdi. Ona göra da adabiyyat tarixinda çox zaman bir qism
deyir, o, tariqat şairidir. Bir qism isa onu tam tariqat şairi saymır,
o cümladan man da saymiram.

- Baxtiyar müallim, marhalalara bolsak, azarbaycanlı olmaq
ç atindir, yoxsa müsalman va insan olmaq?

- Birinci insandır. Tam manada insan.Öz şaxsi manafeyindan
yuxari qalxan insan tapmaq lazımdır. İnsan olmaq uğrunda
mübariza aparmaq lazımdır. Hamımızda nafsin alamatbri var;
birimizda bir az çox, birimizda az. Nafs insanı daxilan manavi
inkişafa qoymur. Nafsini öldüra bibn an böyük adamdır. Bir ata-
lar masali var: “On güçlü pahbvan özünü yixandir. İnsan garak
bütün ömrü boyu özü ila mübariza aparsın. İnsan ikilaşir; bir ad-

Har kasitı ürayindan Allaha bir yol gedir,
Bu yola biganalar özüna biganadir:
Özünü aşmaq üçün, haqqa ulaşmaq üçün
Garak önca aşasan nafs adlı dağları.

Özünü aşmaq, yani özündan yuxari qalxmaqdir,öz cismindan
yuxari qalxmaq, ruha qalxmaqdir, falsafada bebdir. Bu işda insa-
na birinci mane olan nafsdir. Böyük adamlardan biri deyib: “Al-
lahım, san mani nafsimb baş-başa buraxma, mani nafsima qul
elama”. Bu çox mühüm masabdir. İnsanın başına na qadar bala
galirsa, nafsdan galir. İnsan nafsini öldüra bilsa, manan ucalır.
Manaviyyatı ucalır, qalban ucalır, yüksalir.
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dim atmaq istayanda miitbq fikirlaşirik, edim, ya etmayim. Kim
nafsini öldüra bilirsa, özünü yıxa bilirsa, o, hamin marhalani ke-
çir va olur insan. Vs o, marifata çatır. Marifat va haqiqati dark
edir. Haqiqati dark elayan çox az olar. Bizim tariximizda olub ela
adamlar.

- Bilmiram... O, şair-filan dark ebımirdi. Bildiyi namaz va
dua idi, oruç tutardı, bütün ayinlari yerina yetirardi.

Va bir da insanlığı... Çox böyük insan idi; man ona baxanda
taaccüb edirdim. Sonuncu qapiyini bela, yoxsula verardi.

- Bdxtiyar muallim, hamişa bela fikirlaşmişam, insan, ilk
növbada, şair va yazıcıların övladıdır. Yani ata-anamızdan
daha ç ox sizin asarlarinizla tarbiya almışıq. Bizim hansısa bir
harakatimiz sizi narahat etmir ki, düşünürsünüzmü ki, kiminsa
harakatina göra Baxtiyar Vahabzada da masuliyyat daşıyır?

- Şübhasiz.Man hamişa onu deyiram ki, burda bizim da güna-
hımız var. Camiyyatda bir ayinti varsa, bunda hamin camiyyatda
az-çox üzda olan adamların günahı var, içinda da man. Çox bö-
yük masuliyyatli hissdir. Manavi yüksaliş masabsina aid bir şey
da deyim. Qarb falsafasi daha çox materialist falsafadir. Şarq
falsafasi isa daha çox manaviyyat falsafasidir. İndi bela bölgü da
aparırlar ki, hiss şeytandır, ağıl Allahdır. Hiss çox gözaldir, xoş-
dur; adam hissinin dalınca getmak isbyir...

Ağlının önünda sacda qıl, ayil,
Ağıl düşüncanin mötabar şahı.
Ağlını eşidan heç kasi deyil,
Allahı eşidir, yalnız Allahı.

- Man gözümü aç andan sizi görmüşam. Çoxdandır bu dün-
yadasız. Neca tanıdız bu dünyanı? Bu dünya sizdan nayi aldı va
na verdi?

- Çox ağır sualdir - nayi verdim, nayi aldım... Ömrü ver-
dim, yaş qazandim (imam Qazalinin şaklini göstarir - müallif).
Bu, İmam Qazalidir, çox böyük İslam alimidir. Amma bu yaş
müddatinda, görasan, man bu kişilarin dark eladiyinin yarısını
dark eda bildinmi? “Dark elamişam” demak asandır. Boş sözdür.
Çox çatindir.

- Yuxu tez-tez görürsüz?
- Çox tez-tez...
- Son zamanlarda gördüyünüz yuxulardan sizi an ç ox

heyratlandiran hansı olub?
- Atamla söhbat elamişam yuxuda. Özü da tez-tez görüram

t

i
İ

atamı.
- Razıdır sizdan? Har halda, hiss edardizyuxuda...
- Man hiss ediram ki, yox. Deyir, man sani ayrı cür görmak

istayirdim. O hamişa deyardi ki, insan olmaq lazımdır. İnstitutu
bitirib, diplomu göstarib öyünmak ona çatmırdı. Onun asas meya-
n, ölçüsü insanliq idi. Kasıb dolanıb va bizi kasıbçılıqla böyüdüb.
Amma böyük insan idi. Evda bir xüsusi xörak bişirilanda yeya
bilmazdi. Mütlaq hayata düşüb gözlamaliydi ki, küçadan bir xo-
şuna galan adam keçsin va bizimla çorak yemaya davat etmaliydi.
Qariba bir insan idi.

- O sizi neca görmak istayirdi? İstamirdi ki, siz şair olası-

A ğlını eşidani ancaq Allah eşidir. Allahı eşidan adam ağlını
eşidandir. Daha doğrusu, ağlını eşidan Allahı eşidir. Amma neca
etmak olar ki, o şirin hissin dalınca getmayasan va şirin hiss sani
aldatmasın? Siz indi cavanhq prosesindasiz. Hiss siza gözallik,
şirinlik, hayatın bzzatini gatirir. Amma ağıl sona deyir ki, bu ol-
maz. Bu mübariza har kasin öz içindo gedir. Lap yaşlı adamlar-
da da bu var - hiss ona güc galanda deyir, eyibdir, dayan. Ömrü
boyu insanın qalbinda vuruş gedir - edim, ya etmayim... İnsan
üçün an çatin şey özü-özü ila gülaşmasidir. Amma bu çox va-nız?
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cibdir. İndi, görasan, ruh hansındadır? Maraqlidir... Desak, ruh
hissin arxasin-dadir, günah etmiş olariq. Bayaq dediyimiz kimi o,
Allahın amrindadir.

- Baxtiyar muallim, adınızı kim qoyub?
- Atam. Vahab isa ulu babamdır. Bİz Şakinin yuxari

hissasindanik. Orda hamı dağcı olur; meşadan odun gatirirlar.
Manim babam da, amilarim da o işla maşğul olublar. Odunu
hayatdaki kömür quyusunda yandırır, şahara gatirib satıb va bu-
nunla dolanıblar. Amma manim ulu babam dağçı olmayıb. De-
yilana göra, ulu babam şalvarın lifasini tikan usta olub. Çox dine,
mülayim, fağır adam olub.

- Hansı övladınızı daha ç ox istayirsiz?
-Bunudemakçoxçatindir,farq yoxdur.Üçüiladadardlaşiram,

amma ayn-ayrılıqda. Çünki birinda hiss artiqdir, birinda ağıl. Qı-
zımda ağıl artiqdir. Kiçik oğlum Azarda mühakima çox güçlüdür,
özü da o dindardır. Azar da, Gülzar da dini kitabları çox oxuyur-
lar, İsfandiyar İsa yox. Amma o, daha çox hiss adamıdır. Ona göra
da qalam ahli oldu.

- Bdxtiyar muallim, kiminla ünsiyyatda daha ç ox açıq olur-
suz? Yani ela şeylar var, yalnız onunla bölüşürsüz?

- Vaxtila biz dost olmuşuq - Xudu Mammadov, Nuraddin
Rzayev, man va bir da rahmatlik Şahmar Okbarzada. Ela onlarla
bölüşardim. İndi da yena Nuraddinla bölüşüram. Heç kasa deya
bilmadiyimi ona deyiram.

- Sirr saxlamagi bacarırsız?
- Sirri hanııya açmaq olmaz, çox çatindir. Amma başqa yol

- Bas düşünmamisiz ki, na vaxtsa peşman ola bilarsiz ki,
garak o vaxt Azarbaycan xalqina aç ardım o sirri...

- Sovet dövrünün qihncinin dalı da, qabağı da kasan vaxtlar-
da sözümü demaya çalışmışam. Olbatta, açıq demamişam. Onun
da yolları var idi - hadisalar barada ya xarici dövlatlara demak, ya
da tarixa keçinnak. O yolla özümü pardalamişam. Masalan, sovet
dövründa mana bir nafar zang etdi va dedi ki, gümanımız sana
idi, san da Lenindan yazdın? Utanmadın? Lenin bizi hansı güna
çıxarıb? Tanımadığım adam idi va çox arkla bunları mana tele-
fonda dedi.Ancaq ona dedim ki, xahiş ediram sizdan, dastayi at-
mayın va gedin, o aşari bir dafa oxuyun, sonra na sözünüz varsa,
galin deyin mana. “Leninla söhbat” aşarini nazarda tuturdu hamin
adam. Bir ay keçandan sonra mana yena da zang etdi. Dedi, başa
düşdüm; Leninin dediklari sizin üçün bir qalxan olub... Masalan.
“Rüşvat olan mamlakatda adalatdan danışmaq olmaz”. Bu, Le-
ninin sözüdür. Bunu epiqraf gatirib, sonra davam ediram ki, “Ay
dahi, san böyiik adamsan, tamamda düz deyirsan.” İndi mani kim
tuta bilar, axı Lenin deyir bunu. Bu cür sitatlarla, taxminan, sakkiz
fasil yazdım, harasi bir masalaya aid idi.

- Zaman nadan ibaratdir sizdan ötrii?.. Yorulmamışınız ki?
- Yox. Oslinda, zaman, vaxt, taqvim uydurmadır. Vaxt yox-

dur. Manim bir şeirim da var idi... Vaxti kim yaradıb, onu kim
daqiqaya, saata, güna, haftaya, aya va ila bölub?.. Oslina baxsan,

uydurmadır. Zaman yoxdur. Ovvalini bilirikimi? Bir şeyin
ki başlangıcını bilmirik, onun sonunu da bümirik.

- Deyasan, bu, diktora yazılmış şeirdir - gün başa ç atmamış,
na tez caladız bizi növbati güna...

- O da var...

zaman

yoxdur.
- Bunlar şaxsi sirlardir, yoxsa hansısa sirr ola bilar ki, siz

bilirsiz, amma camiyyat va dövlata göra, millatin sorsılmamasına
Tabiatdan savayı har şey ancaq qurmadir,
Oddan çixan tiistii da düz yox, burma-burmadır.

göra demamisiz?..
- Çox olub, çox...
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*Bu saxtakar ayrilar düzhri çıxdaş eylar,
Hesabda ancaq hünar çıxma deyil, vurmadır.
Neca inanaq buna, şeyxin uydurduğuna,
Gûya onun hor güno yediyi bir xurmadır.

Quş oxudu farahhndik,
Daş oxusa, neylamali?
Hörümçaklar tor toxudu,
Kol toxusa, neylamali?

Bu, Mirza Calila işaradir. Dedin dünya bir tamaşa,
Har arzumuz galdi başa,
Dedikhrim başdan-başa
Boş yuxusa, neyhnwli?

Röya var cah-cdlalda, uzda, gözda, camalda,
Yanaqdaki o xal da sonradan qoydurmadir.
Düzlüya galmiriksa, göz yalana çaliksa,
İlkini bilmiriksa, vaxt da bir uydurmadır. Şasimiz yox, küyümüz var,

Oxumuz yox, yayımız var.
Dama galmiş çayımız var,
Qandyox isa, neylamali?

I-Günün hansı hissasinda özünüzü daha yaxşı hiss edirsiz?
- Nisbatan saharlar. Amma bütün şeirlarimi geca on birdan

sonra yazmışam.
-Geca, bir növ, iş vaxtinizdir?..
- İş geca on birdan sonra başlayır.
- Baxtiyar müallim, yena da yazırsız?
- İndi çox az. Garak ünsiyyatda olam ki, o hiss yarana.O, bir

anda yaranır.
- Son zamanlar bela olub?
- Bali, insultdan sonra.
- Bayaq fikir verdim, siz lalın qrafikasi ila yazdınız. Hamişa

latmla yazmışınız?
-Man orta maktabda oxuyanda latın idi. Sonra kirila keçdik,

daha sonra bir da latına keçdik.
- Hansı rangi sevirsiz?
- Yaşıl an çox sevdiyim rangdir. Bir da göy rang. Yaşıl İsla-

mın rangidir, göy türkün.
- Hansı ağacı sevirsiz?
- 0n çox cökani...

Yalanlardan cana doyduq,
Ona uyduq, buna uyduq.
Otqoxudu, duza qoyduq
Duz qoxusa, neylamali?

- Baxtiyar müallim, duz qoxusa, neylamali?
- Dahşatdir... Duz qoxusa hayat qurtardi. Duz qoxusa,

alacı yoxdur.
- Baxtiyar müallim, olubmu ki, ç ox naalac vaziyyata düşmü-

t;
!

onun

1 şüz?
- Çox olub.
- Hansı maqamda ürakdan sevindiyiniz, hansı maqamda isa

an ç ox kadarlandiyiniz am xatirlayirsiz?
- Falakatin qurtardığı nöqta dünyanın an xoşbaxt anıdır.

Xoşbaxtlik facianin qurtardığı noqtada başlayır. Olub ki, çox
dahşatli vaziyyatlara düşmüşam. Masalan, bilirdim ki, mani tu-
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ft ntacaqlar. Milli Tahlükasizlik Nazirliyinin yaranmasının 80 illiyi
münasibatila taşkil olunan yigincaqda Heydar Oliyev üz tutdu
nazirliyin işçilarina va dedi ki, bir az ziyalılarla ehtiyatlı olun.
Vaxtila ehtiyatsizliq üzündan çoxlarını itirmişik. O, mani, bir da
Xalil Rzam misal çakdi. Dedi: “Bu adamların günahı na idi? Bun-
lar haqqi deyirdibr va dissident idilar. Amma bunları incidirdilar.
Bunlar haqqinda 60-cı ilbrin avvalbrindan qarar çixmışdı va artiq
habsbı ina da imza atılmışdı. Man çox çalışdım va onları xilas et-
dim”. Xilas olunduğumu bilan anda aldığım sevinci heç bir şeyda
hişs etmamişam. O zaman özüm da taaccüb edirdim, neca oldu ki,
har geca saat birdan sonra evimizin qabağında maşın dayananda,
qorxurdum ki, galdilar mani aparmağa. Amma sonra gördüm ki,
bunlar bitdi. Garak ki Suslov o vaxt demişdi ki, mana müsalman
ölkalarindan dissident çıxartmayın. Va biz xilas olduq.

- Naya göra müsalman ölkalsrirıdan dissident istamirdilar?
- Rusların içarisinda dissidentlar var idi. Amma Orta Asiya-

nın hamisi müsalman idi va Suslov da o cür demişdi.
- Baxtiyar müallim, heç düşünmüşünüz ki, naya lazım idi bun-

ları etmak? Bu qadar qorxu, saksaka va hayacan keç irmisiz. Bütün
bunlarınhamisi onagöra olunurdu ki, bu günAzarbaycanmustaqil
olsun va ayrı-oyrı vatandaşlar müstaqil şakilda öz rüşvatlarini ala
bilsinlar, korrupsiyaya qurşansınlar va cinayatlarini etsinlar? Bü-
tün buların hamisi bunun üçün idi?

- İndi bela görünür. Şaxsan man ela düşünürdüm ki,
müstaqilliyimizi alan gün har şey düzabcak. Sadalövh adamam.
Şeir da yazmışdım:

Ovval özga aparırdı, indi öziimüzünkübr özümüzünküna şarik
oldu. İndi özümüzünkübr başımıza oyun açır.

- Baxtiyar müallim, aşyalara qarşı mühafizakarsız? Masalan,
bu saksan ilin yeddi-sakkiz ilini çıxsaq, ömrünüzün bir qırx ilini
ondan al ç akmirsiz va hamişa yanınızdadır?

-Qabm. Bir diyircakli qabrnim var, bütün asarlariıni onunla
yazmışam. Amma üç il bundan avval neca oldusa, onu itirdim. O
manim üçün müqaddas idi.

- Harda itindiniz onu, Bakıda, yoxsa kandda?
- Bakıda.
- Bakıda ç ox şey itiririk biz. Böyük şaharlarda ç ox şey itiririk.

Bakı da böyük şahardir. Qalamdan savayı daha nalari itirmisiz?
- Hisslarimi itirmişam, hayatın şirinliyini itirmişam. İndi

man lazzat alıram navamdan, naticamdan. Yani özüma maxsus
olan ela bir şey yoxdur. İnsanın iki-üç kostyumu olur, onlardan
birini daha çox geyinir. Niya? Özü da bilmir. Ona ela galir ki, bu
onu daha yaxşı tutur. Amma bilirsan ki, özünü aldadırsan. O qadar
mürakkabdir ki ... Man deyİram ki, har şeyi, hamını başa düşdüm,
bir özümü başa diişa bilmadim. Özümü başa düşa bümiram, bir
da görürsan, bir anın içinda göy kimi tutuluram. Man bir şeir da
yazmışam:

i
t

Sababsiz kadarın, sababsiz qamin
Sababi sababdan yüz qat ağırdır.

Kadarliyam, dilxoram, deyiram ki, na olub mana, neçün dil-
xoram? Bilmiram, sabab yoxdur. Amma o sabab sababdan daha
ağır sababdir. İnsan özü-özünü başa düşmür. Man Mir Şahini
özümdan.yaxşı tanıy ıram. Mana galsinlarr desinbr ki, Mir Şahin
bela edib. Fikirlaşaram, deyaram ki, yox, Mir Şahin bunu elamaz,
man tanımam.Amma mana desalar ki, san bela etmisan, deyaram

Azadhq, azadliq, leylacın oldum,
Man sanin acın oldum.

Azadlığımızı aldiq, gördük yox, biz istadiyimiz olmadı.
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ki, ola bilar. Çünki özümü tanımıram. Eb bir manasız iş ediram
ki, özüm-özüma taaccüb qaliram. Birdan eb manasız söz danışı-
ram ki, özüm-özüma taaccüb ediram, bu na sözdür man danışdım,
bu na harakatdir man etdim. Ömrüm boyu özümü dark etmak
uğrunda mübariza aparmışam ki, özümü başa düşüm, görüm,
man kimam, man na istayiram. “Kimam, qarazim na, maqsadim
nadir?” Bela bir şeirim da var.

- Hansı heyvanı ç ox sevirsiz? Yani bunun iç inda qurdu da
olar,; şiri da, ceyranı da...

- Vallah, gözallik etibarib maralı. Maral... Çox gözaldir.
Amma onun gözalliyi da onun düşmanidir. Başındaki buynuzlar

ilişdirk, ağaca ilişir, canavar da galib onu yeyir.
- Tars kimi maral hamişa meşanin sixyerinda gizlanmaya ç a-

lışır va hamişa da ela başından ilişir.
-Gözal qadin na qadar gözaldirsa,ogözallik onun düşmanidir.

Eb onun zibilina düşür.
- Şairlara oxşayır bir az marallar, onlar da hamişa başının

balasına düşürlar...
- Eladir.
- Baxtiyor müallim, özünüzü xarakterca qorxaq adam say-

mırsız ki?
- Çox ehtiyatlıyam.
- Amma qorxaq deyilsiz. Çünki qorxaq adam “Gülüştan”

yaza bilmzdi...
- Yaza bilmazdi. Man bilirdim, falakata gediram, onun üsta

mani mahv edarlar. Amma yazdım, özü da onu bu Şakida yazmı-
şam. Yazdım, “Şaki fahlasi”na verdim ki, çap olunsun. Sonra ba-
şım çox balalar çakdi, bilirsiz. Amma man onu yazanda bilirdim
ki, falakata gediram, bunu nahaq ediram. Amma indi hayatda bir
az ehtiyatlıyam. insan yaşlaşdıqca casarati azalır, ehtiyatı çoxa-

- Sahv etmiramsa, bu sizin sözünüzdür. Talaba vaxti
görüşlarinizin birinda iştirak edirdim. Ya 90-cı il idi, ya da 89-cu
il. Siza sual verdilar, siz dediniz ki, şairinki daha ç ox kadardir.
Mayla izah edirsiz bu mantiqi?

- Eladir. “Qam-şadlıq” .şeirimda buna cavab vermişam:

Kadar düşüncadir, qam düşüncadir,
Qamin qanadinda yaradirtq biz,
Kadarin bir damasında közaran ağıl
Közarmaz şadlığın ümmanında da.i

İ
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Şadlıq yüngüldür, çekisi yoxdur. Amma kadar çakilidir.
- On ç ox naya sevinmişiz?
- Yadımdadır, 1984-cü ilda mani dövlat mükafatına taqdim

etmişdilar, amma almaq çatin idi.Taxminan,otuza qadar namizad
var idi.

onu

S:
- Bu. yaqin, SSRİ Dövlat mükafatı idi..,
- Bali. Birdan mana Moskvadan zang etdilar. Yevtuşenko

aldı, man aldım va bir ermani yazıcısı aldı.

Dardim olmasaydı, dard tatmaq üçün,
Dardin daryasına tilov atardım.
Sevinci qaşıyıb , Allah, man har gün,
Sevincdan özüma dard yaradardım.

- Bu bayaqki sualimin cavabı oldu...

- dgar olmasaydı, daryaca dardim,
Dardin yoxlugunu man dard edardim.

lir. Bu manim kredomdur. Man dard üçün ölüram. Dard axta-
(423) ^
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mam. Va dard da mani yazdırır. Mani yazdıran dard, kadardir.
Sevincda man heç vaxt xoşbaxtlik görmüram. Dard insanı düşün-
dürür.

Amma o sadiqdir. Çünki istayirsan satirbasatir düz olsun. Sadiq-
lik da gözallik vermir.

- Baxtiyar müallim, şair olmasaydınız kim olandınız?
-Yaqin ki, meşaçi olardım. Dağcı. İnanın ki, danizdan zahlam

gedir, Man danizda gözallik görmüram, hirslaniram. Manimki
dağdır, meşadir. İndi çıxmağa halım yoxdu. Olsaydı, balka atla
çıxardım yaylağa.

- Özünüzü bir azyaxşı hiss etsdydiniz, atla çıxardız...
- Yaxşı hiss elasam, amma inanmıram o da olsa.
- Ala axirmci dafa na vaxt minmisiz?
- Axirmci yaydan avvalki yayda.
- Aıa minanda yaharld minirsiz, yalın oturmuşuz?
- Yox, yalın oturmuram, yaharla miniram.
- At ç apmağı xoşlamışdımz?
- Cavanliqda çox xoşlayırdım. Şakida bir Söyüdlü kandi

var. Dayımın evi ordadır. Sevardim ata minib dayımı görmaya
gedim.

- Azarbaycan poeziyasmda Füzulini dard şairi kimi tanıyır-
lar...

- On böyiik dard şairidir, dünya adabiyyatmda da Bayron.
- Dardin texnologiyasim şairlaryaxşı bilirlar. Çünki sevincda

hay-kiiy ç ox olur, ona göra da orda şairin düşiinmaya imkanı az
olur...

- Qirmizi çoxdur.
- Tamamda doğrudur. Amma sizyaşılı sevirsiz... Hesab etmak

olarmı ki, dardin rangi yaşıldır?
- Adatan, qara götürürler, matam rangi. Amma man yaşılda

görüram. Man dardimi, kadarimi yaşılda görüram.
- Baxtiyar müallim, sayahata münasibatiniz necadir? Yoxsa

xarakierca qapah adamsız?
- Cavanlığımda çox gazmişam, dünyanın yarısını gazmişam.

Amma yaşlaşanda takliya çakildim. İndi mana taklif edirlar,
getmiram. Taklif etdilar ki, Yaponiyaya gedim. Yaponiya manim
üçün çox maraqhdir. İndi geda bilmaram, istamiram.

- Dünyagörmüş adamsınız. Sözün haqiqi manasında. Ham
dünyanı görmüşüz, asarlariniz dünyanın müxtalif ölkalarinda
tarciima olunub. Hansı dila tarciimadan daha ç ox razı qalmisiz?

- Nisbatan yena rus dilina.
- Rimma xaninun tarcümasini...
- Rimma va Yevtuşenko. Onlar mani hiss edirdilar, man da

onları hiss ediram. Masalan, mana deyirdi ki, öz tarcümani oxu,
çevir onu ruscaya. Bu bir eksperiment idi. Orada bilinir ki, na
qadar düzgün tarcüma etmişam. Deyir, tarcüma qadina banzayir;
na qadar gözaldirsa, o qadar sadiq deyil, na qadar çirkindirsa, o
qadar sadiqdir. Yani daqiq tarcüma eda bilmirsansa, bu düz deyil .

i;

- Atla gazmaya meyliniz harada Çingiz Aytmatovla danış-
mışdınız... Biz Bişkekda onunla söhbat edanda onun otağındaki
divarda balaca at şakli görmüşdüm. Bizim rassam Mircavadın
ç akdiyi rasın idi.

- Manim yubileyima galanda onu gatirmişdi mana...
- Çingiz Aytmatov danışmışdı ki, Baxtiyar Vahabzada da atla

gazmayi sevir. Amma man ondan soruşmadım ki, siz xoşlayirsiz,
yoxsa yox, çünki Çingiz müallim bela masalalarda bir az qapali
idi. Hatta onun yadında 90-cı illarin Yanvar hadisalari da qalma-
mışdı. Man soruşunda dedi ki, 90-cı Uda na olub? Sizyazmışdınız
Çingiz Aytmatova 90-cı illa bağlı maktubu?

- Nuraddin, man, Şahmar getdik onun Bişkekdaki bağ evina;
üç-dörd gün evinda qonaq qaldiq. O ermani var idi, bizim haqqı-
mızda yazani
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da ki zinat aşyalarını sevir, man hala ona ömrümda bir şey da
almamışam. Toy vaxti na olub, odu. Özünda da nafs deyilan şey
yoxdu. Na yemaya, na geyima, na zinata. Qatiyyan nafs yoxdu. O
cahatdan çox yüksak adamdır.

- Tak istirahat etmayi xoş!ayirsiz, yoxsa aila ila hirlikda?
ömumiyyatla, istirahata münasibatiniz?

- Aila ila birlikda.
- Harada daha ç ox istirahat edirsiz?
- 0n çox yay aylarını bura galirik (Şakiya - red.). İki ildi gala

bilmamişam, insultdan sonra. Hakimlar icaza vermirlar ki, bura
dağlıq yerdi.

- Man istardim, ela hesab edasiz ki, indi sizin dilinizdan sasla-
nacak bayanat bütün insanlığa saslanir, milliyyatindan asılı olma-
yaraq bütün insanlara. Siz bütün insanlara Baxtiyar Vahabzada
sözü deyasiz. Hansı sözü, tövsiyani, nasihati va vasiyyati edardiz?
Yani biz Baxtiyar Vahabzadadan bunu eşitmaliydik. Siz ona göra
yaşamısınız ki, günlarin bir günü biza bela bir söz deyasiz. Bu gün
haqqiniz var sizin...

- Çox şey demak olar. Sadaca, man istamiram farqlandiram.
Fikirlaşiram na deyak? Man birca şeyi istayiram deyam. Masalan,
manim navabrim namaz qılır. Onlar manim kitabxanamdaki
Türkiyada çap olunmuş İmam Qazalidan tutmuş, an böyük din
alimbrinin asarbrini oxuyurlar. Man görüram ki, navabrim
mandan daha çox türkdürbr, mandan daha çox müsalmandırlar,
mandan daha yaxşı insandırlar. Bir navam var, o qadar
Allahparastdir ki, de-yilasi deyil. Masalan, evbrinda da divara
yazıb yapışdırıb ki, qeybat etma, günahdır. Va ona da amal edir.
Heç kasi da qeybat elamaya qoymur. Quram mükammal öyranir.
Quramn bütün şarhbrini hansı dilda olsa, axtanb tapir. Man
millatima onu tövsiya edardim ki, Allah yolundan qaçmasınlar.
Allah hamişa bizi saf va haqq yola çağırır. Yalan danışmasınlar,

- Zori Balayan...
- Bali, o kitabı aparmışdıq ona. Nuraddin gecalar onu oxu-

vurdu va izah edirdi ona. Gördük, ona tasir elamadi.
- Bali, tasir etmadi. Sizca bu nayla bağlı idi? Yazıçı kimi bö-

yük olanda adam öz köküna bağlılıkdan uzaqlaşır?
- öksina, köküna çox bağlı olur.
- Demali, ya o, köküna bağlı deyil va böyük deyil...
- Yox, ela deyil. O çox ehtiyatlı adamdı. Çünki o vaxtlar Ayt-

matov Nobel mükafatına namizad idi. Çox ehtiyatlı adamdı.
- Bas na oldu? Nobel da olmadı. Bizim da yadımızda qaldi

ki, Çingiz Aytmatov Azarbaycan türklarinin, Azarbaycan xalqinin
faciasini başa düşmadi.

- Biz ona maktub yazmışdıq.
- Yadımdadır o maktub. Maktubu da müzakira eladim, yadı-

na düşmadi hamin maktub. Bu, dörd-beş il bundan qabaq olan
söhbatdir... Baxtiyar müallim, dükana-bazara getmayi xoşlayır-
sız?

*

- Yox. Qatiyyan.
- Heç vaxt da getmirsiz?
- Heç vaxt da getmamişam.
- Evin bazarlığmı kim edir?
- Yoldaşım.Man pul xarclamayi da sevmiram, daha doğrusu,

bacarmıram.
- Baxtiyar müallim, yoldaşınız sizi qoruyur. Bilmiram,

azarbaycanca onun adını qaraç uxa qoysam, başa düşülacak, ya
yox; ruslarda bir söz var, “angel xranitel” deyirlar. Ela bil pari
kimi qoruyur sizi. Bu borcdan çıxmaq üçün siz neylamisiz?

- Heç na. Hamişa ona borcluyam. Göyda Allah, yerda o mani
mühafiza elayir. Amma man ona heç na etmamişam. İnanın ki,
bu alli beş ilda manim güçlü qonorarlanm olub, gözlamadiyim
anda Türkiyada çap olunmuşam, kitablarımdan pul galib. Qadin

6
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başqasmı incitmasinlar, heç kimin qalbina toxunmasmlar. Şakida
bir söz var: “Ürak sindirmaq quş yuvasını dagitmaqdan günah-
d ır”. Dünanki söhbatimizdan sonra çox peşman oldum, Sahara
qadar yata bilmadim. Dedim, man niya sındırdım, o kişi mandan
ötrü galib. Man biliram ki, mani çox istayirsiz. Sahar duran kimi
çağırdım ki, qardaş, gal danışaq.

- Baxtiyar müallim, yaponlarda bir misal deyir - imperatorlar
özünamaxsus olurlar; onlar avval böyüyüb gücbrini göstarirlar,
sonra da bağışlayıb marhamatlarini. Bela şeylara fikir vermayin.
idsas odur ki, söhbatimiz alındı. Man arzulayardım ki, torpaqlan-
mızla bağlı nasa deyasiz...

- Çox ağrı lı masaladir. Man bela güman ediram ki, zor-
la alınan şey xoşluqla qaytarila bilmaz. Mümkün deyil. Manim
düşüncam budur. Onlar qan töküb alıblar torpağımızı. Biz da qan
tökmüşük, amma mağlub olmuşuq. Haqiqat budur: ordumuzu
güclandirmadan heç na eda bilmarik. Ogar istayiriksa ki, qalaba
çalaq, ordumuz, yox, ağar istayiriksa sülh olsun, yena da ordu.
Har şey güca tabedir. Haqq da güca tabedir. Ogar gücün varsa,
haqlisan.Gücün yoxdursa, haqsizsan. Oyyami-qadimdan bu galir.
Beladir da.

- Baxtiyar muallim, man siza ç ox minnatdaram.

- Man da siza minnatdaram ki, mani danışdırdız. Ürayimdaki
bazi o qat bağlayan hisslar çıxdı üza. Balka da bu qalacaq. Çox
sağ olun. Damşdırmaq çox mühüm masabdir.

BOXTiYAR VAHABZADO:
“HOR GECO XALQIM ÜÇÜN DUA EDİROM ’

Son vaxtlar sasi az eşidilir, az-az görünür,
Darixdtq, görüşüb hal-ahval tutmaq istadik. Telefondaxasta

olduğunu söyladilar. Növbati dafa zang edanda özü ila danışa
bildik. Sağalması üçün dua edib , görüş üçün zaman istadik. O
da yaxşı olarsa, çarşanba oxşamına söz verdi. Çox şükür, ahvali
yaxşı oldu, evinda bizi qabul etdi va iki saata yaxin şirin söhbat
eladik.

Zaman:Necasiniz,Baxtiyarmüallim?Aradaxastalanmişdiniz
deyasan, keçmiş olsun.

Baxtiyar Vahabzada: Eladir. Bir az soyuqlamışdım, indi
yaxşıyam.

Zaman: Dostlar zang edirlarmi, görüşürsünüzmü?
Baxtiyar Vahabzada: Sağ olsunlar, zang elayib halımı so-

ruşan çoxdur. Dost masalasina galdikda İsa, biz üç dost olmuşuq:
Xudu Mammadov, Nuraddin Rzayev va man. Xudu tez getdi.

Zaman: Bir Ohmad Şimide da var axı?
Baxtiyar Vahabzada:O, milliyyatca almandır. Tahsil almaq

üçün Türkiyaya gedib va türklari o qadar sevib ki, olub bir türk
sevdalısı. Mascida gedib İslam dinini qabul edib, Ohmad adını da
İslâm î qabul etdikdan sonra götürüb. Alman adı Hans Peterdir.

Zaman: Baxtiyar müallim, na üzarinda işlayirsiniz, taza
nayiniz var?

Baxtiyar Vahabzada: İrihacmli bir şey yaza bilmiram, gü-
cüm çatmır. Olimda bir neça şeirim var.

Zaman: Bir vaxtlar sizin sandiq adabiyyatımz haqqinda da-

!
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mşılırdı. Bas indi neca? Sandiqda bir şey varmı?
Baxtiyar Vahabzada: Yox. Na var, hamisini üza çıxarmı-

şam. Manim davam xalqimm azadlığı, dövlatimin miistaqilliyidir.
Allaha çox şükür, bu arzuma çatmışam. Ona göra da indi sandığa
y ığılacaq bir şey da yoxdur.

Zaman: Övladlarınızdan, navalarinizdan yolunuzu davam
etdiran varmı?

Baxtiyar Vahabzada: Yoxdur. Bir oğlum arada 5-6 hekaya
yazdı, sonra keçdi diplomatiyaya.

Zaman: Navalardan neca?
Baxtiyar Vahabzada: Xeyr. Allaha şükür ki, yoxdur.
Zaman: Baxtiyar müallim xoşbaxt adamdırmı?
Baxtiyar Vahabzada: Xoşbaxtlik nisbi söhbatdir. Man Al-

lahımdan çox razıyam. Allaha qurban olum, mana sağlam can
verdi, yaxşı övladlar verdi, navalar verdi, şairlik verdi, ardınca
çox şeylar verdi. Bunlar çox böyük nematlardir, na qadar şükür
etsam, azdır. Ancaq ürayimda ela dardlar var ki, xatirlamaq bela
istamiram.

Zaman: Bir uşaqlıq xatiraniz var, kitabda da yazmışınız:
atanızı sizin yanınızda vurublar, kişi yixilib.

Baxtiyar Vahabzada: Heç gözümün qabagmdan getmir.
Onda 11, ya 12 yaşım vardı. O anda özüma söz verdim ki, böyü-
yüb bu qisasi alacağam. Amma almadım.

Zaman: Niya?
Baxtiyar Vahabzada: Çünki man Şakiya qayidib, o adamı

göranda gözlari tutulmuşdu, badbaxt, razil bir halda idi. (Çarşısın-
da durub dedim ki, mani tanıy ırsanmı? Ovval tanımadı, tamşlıq
verdim va o hadisani xatirlatdim. O manim uşaqlıq xatirama qara
bir laka kimi düşmüşdü, amma indi miskin halda qarşımda da-
yanmışdı. Qisas almadım. Çünki Allah onun cazasını vermişdi.
Amma heç bağışlamadım da.

Zaman: Siz hala sovet dövründan türkçü kimi tanınmışınız.
Bu gün neca?

Baxtiyar Vahabzada: Man onda da özümü türk hesab
elamişam, indi da. Yunus Omra bu gün biza Anadolu türklarindan
daha yaxindir, daha anlamlıdır. Yani bizim kökümüz birdir, biz o
birliya doğru getmaliyik.

Zaman: Baxtiyar müallim, türk adabiyyatından an çox
kimlari sevirsiniz?

Baxtiyar Vahabzada: On çox sevdiyim Mehmet Akif
Orsoydur. Amma mana çoxları deyib ki, zahiri görünüşdan da,
yazdiqlanmizdan da Nacib Fazil Qısakürakla bir yaxinhgimiz,
oxşarlığımız var. Bunu Türkiyada bir neça dafa mana dedilar.
Man onda hala Nacib Fazili oxumamışdım. “Çila”sini aldım,
şaklina baxdim, gördüm haqiqatan da mana oxşayır. Kitabı oxu-
dum, deyilan yaxinhgi orada gördüm.

Zaman:Türkiya ila Azarbaycan arasında, heç olmasa, adabi
inteqrasiya masalasina neca baxirsimz?

Baxtiyar Vahabzada:Man takça adabiyyat sahasinda deyil,
bütün sahalarda yaxınlaşmağı, inteqrasiyani arzulayıram. Bu gün
Türkiyada Türk Dünyası Akademiyası tasis olunmalıdır. O akade-
miyada türk xalqlarmi va dövlatlarini tamsil edan riyaziyyatçılar,
fıziklar, kimyaçılar, adabiyyatçılar, tarixçilar birga çalışmalıdırlar.
Yani artiq türk xalqlarmin ortaq elmi terminologiyası yaradılma-
l ıdır. Türkiya türkcasinin türk xalqian arasında ümumi ünsiyyat
dili kimi qabul olunması masalasina baxilmalidir. Manca, bu
masala qaçılmazdır. Man bir özbak dostumla rus dilinda danışı-
ram. Bir dafa etiraz eladim, dedim ki, gal türkca danışaq, özbak
da mana dedi ki, biliram niya ela deyirsan. Gal, cığatayca danı-
şaq. Haqiqatan da, bu masala çox mühüm masaladir va garak bu
yönda qatiyyatli addımlar atıla.

Zaman: Bu gün dünyanın yüza yaxın ölkasinda türk liseylari
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faaliyyat göstarir. O liseylar Azarbaycanda da var, Qazaxistanda
da, Qirgizistanda da, Tataristanda da, Avropada da, Amerikada
da, Yaponiyada da, Rusiyada da, Afrikada da, Avstraliyada da.

Baxtiyar Vahabzada: Biliram. Onlar çox böyük işlar
görürlar. Fathullah Gübn böyük şaxsiyyatdir. Man bu maktablar
barada fikrimi burada da, Türkiyada da dafalarla söybmişam.
Man görmüşam ki, bu liseylarda tahsil alan fransalı, rusiyalı uşaq-
lar Mehmet Akifin şeirlarini türkca oxuyurlar. Onda söyladim ki,
bu liseylar türk dünyasının sabahına xidmat edir.

Zaman: Dünyada qloballaşma prosesi gedir. Ölkalar, xalq-
lar bir araya galirbr, eyni qanunla idara olunurlar. Biz da dünya-
nın bir parçası kimi bu prosesa qoşulmağa macburuq. Sizca, bu
proses biza na veracak, bizdan na alacaq?

BaxtiyarVahabzada:Millidayarbrimizi qorumasaq,qlobal-
laşma bizim üçün falakat olar. Hara gedirsan-get, hara üz tutursan-
tut, öz axlaqinin, öz manavi dayarlarinin taassübünü çakmaksan,
onlarla yaşamaksan. Oxlaqindan qopan xalq kökündan uzaqlaşır,
özündan uzaqlaşır va dönüb olur yanm-yapalaq bir şey. Biz dünya
ila ayaqlaşmalıyıq, ancaq dayarlarimizdan da vaz keçmamaliyik.
Ogar Türkiya Avropa Birkyina daxil olmaqla türklüyündan uzaq-
laşırsa, man bunun aleyhinayam. Türkiya qüdratli dövlat olmalı-
dır, o ancaq keçmişin üzarinda inkişaf edarsa, güclanar, böyüyar.

Zaman: Türkiyanin dilinda da ciddi dayişikliklar var.
Baxtiyar Vahabzada: O gün yanıma bir qrup türkiyali ganc

galmişdi. Söhbat asnasında biri dedi: “Uje işlarim düzalib”. Man
da dedim ki, dilimizi korlayan sözlardan istifada etma. Bu gün
türkiyalilarin müallim avazina, öyratman demasini, danışanda
pardon, mersi işlatmabrini heç cür qabul eda bilmiram.

Zaman: Heç imtina etmak istadiyiniz asarlariniz varmı?
Baxtiyar Vahabzada: Var. Buna göra da man onları yeni ki-

tablarıma daxil etmiram.

Zaman: Baxtiyar müallim nadan qorxur?
Baxtiyar Vahabzada: Man da qorxuram.Allaha yalvarıram

ki, mani pis güna düşmakdan qorusun. Bir insan kimi atrafımda,
hayatımda mühüm yer tutan çox şeylarimi itirmakdan qorxu-
ram. Qorxu, manca, insanda normal hissdir. Doğrusu, bir az da
ölümdan qorxuram.

Zaman: Hara sayahat etmak istayirsiniz?
Baxtiyar Vahabzada: Türkiyaya. Ora gedan kimi da ilk

olaraq, Mammad Omin Rasulzadanin, sonra isa Mehmet Akif
Orsoyun mazarlarını ziyarat ediram.

Zaman:Dünyanın har üzünü görmüş ustad şairimizBaxtiyar
Vahabzada üçün dünyanın dadı nadir?

Baxtiyar Vahabzada: Dünyanın dadı insanlar arasında qar-
şıhqlı hörmatdir, ehtiramdır. Dünyanın dadı dini düşünca ila,
imanla bilinir. Dinsiz adamdan na desan gözlamak olar.

Zaman: Milli dayarlara xüsusi önam verirsiniz. Bu mövzu-
da na kimi qüsurlarımız var? Nayimiz çatmır?

Baxtiyar Vahabzada: Yaponlar amala da “koto” deyirlar,
söza da. Yani yapon üçün verilan söz görülan iş kimidir.
Masuliyyatlidirlar, sözda ciddidirler. Bizda isa biri ila saat 6-da
görüşmaya danışırsan, 7-da gala, ya galmaya. Daqiqlik, sözünda
dürüst olmaq mühüm keyfiyyatdir.

Zaman: Bir da Qarabag kimi dardimiz var.
Baxtiyar Vahabzada: Heç dema. Bu AB-di, Minsk Qru-

pudu, na bilim nadi, hamisi boş-boş şeylardir. Qeyrat özümüzda
olmalıdır, millat ayağa qalxib öz torpağmı geri almalıdır. Ondan-
bundan marhamat dilamak, kimlardansa yardım gözlamak doğru
deyil. Azarbaycan öz torpağmı özü almağı bacarmalıdır.

Zaman: Deyirlar ki, kişi ağlamaz.
Baxtiyar Vahabzada: Yalan sözdür. Kişi insan deyilmi? İn-

san niya ağlamasın axı?

f
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Zaman: Baxtiyar Vahabzada axmnci dafa na vaxt ağlayıb

va niya ağlayıb?
Baxtiyar Vahabzada: Tez-tez ağlayıram, balka da, har gün

ağlayıram. Niyasina galanda, o qadar sabab var ki... Son illarda
çox kövralmişam, hardan baxdığım filmdan, oxudugum kitabdan
da kövralib ağlamağım olur.

Zaman: Allaha dua edirsinizmi? Dua edanda na
istayirsiniz?

Baxtiyar Vahabzada: Har geca yatmazdan avval kalmeyi-
şahadatimi deyiram. Sonra da deyiram ki, ey qurban olduğum
Allah, manim millatima rahm eyla, biza lütfiinü, barakatini nasib
eyla. Dövlatimizi dünyanın an güçlü dövlatlarindan birina çe-
vir. Har geca, belaca, xalqimiz va dövlatimiz üçün Allaha dua
ediram.

TÜRK DÜNYASININ
BÖYÜK OĞLUNU İTİRDİK

Baxtiyar Vahabzada: “On b öyük arzum
Azarbaycanın b ütövhşmisidir ”
“Allah biza Tabrizli, Qarabagli

Azarbaycanı biryerdd, b ütövgörmzyiqisnwt etsin!”

Azarbaycan xalqi, ümuman Türk dünyası daha bir böyük oğ-
lunu - milli şair Baxtiyar Vahabzadani itirdi. Sözsüz ki, bu itki
cismani itkidir. Azarbaycan, Türk dünyası var olduqca, onun adı,
yazdiqlan millatin dilinda zamandan zamana daşmacaq.

Baxtiyar Vahabzadanin ruhu Bütöv Azarbaycan va Böyük
Türküstan şamasında dolaşan ruhların cargasina qoşuldu.

I
I

“Zaman" (Azarbaycan) qazeti, 14.02.2009

***
Milli şairimiz B.Vahabzada bu günda aktual olan birmesalaya

hala 14 il avval şart şakilda münasibat bildirmişdi. Söhbat
Azarbaycanın türklüyündan, dilimizin Türk adından gedir. “İs-
tiqlal” ordenli Baxtiyar Vahabzadanin 1998-ci ilda “Azarbaycan”
naşriyyatında çapdan çıxmış “Bir ömür yuxu” kitabının 53-cü
sahifasinda şairin “Man türkam!” başlıqlı şeiri yer alıb. Maraq-
lısı ham da odur ki, bu şeir 1995-ci il noyabrın 15-da - dilimizin
adının dayişdirildiyi Azerbaycan Respublikası Konstitusiyasının
referendum yolu ila qabulundan üç gün sonra yazılıb. Bu şeirda
B.Va-habzada “Türk dili”nin adını dayişanlara saslanir:

San bizi aldatdın ilhrdan bari,
Man çarxi-falakdan dars götürmiişanu
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î* *Özga anasından süd amanlari,
Özgd gulluğunda duran görmüşam.

- indi nasa ycızırsmız?

- Xirda şeirhr yazıram.
Basdir dözdüyümiiz olumdan betar,
Köhna hazardaki o köhna nirxa.
Millati yüz yera caladtn, yetar,
Yüz arxin suyunu qatma bir arxa.

- Mövzu dayişmayib ki?

- Manda üç mövzudur: “İnsan va zaman”, “Olvan çiçaklar”
silsilasindan olan muxtalif mövzulu şeirhr, mahabbat şeirlari -
“Hasrat nağmalari” yazıram. Yaradıcılığımda dramaturgiya da
asas yer tuturdu. Son vaxtlar bela asarlar yazmıram. Çünki dram
aşari yazmaq çox çatindir. İndi sahhatim da böyük asarlar yazma-
ğa imkan vermir.

Oslimi, naslimi tanıyıramman,
Qarışıq deyilam, özümdan hürkam.
San kimsan, san nasan özün bilarsan,
Man ilk gaynağımdan türk oğlu türkam!

Sübuldur, dalildir ağlın qiblasi,
Dayişa bilarsan adımı ancaq.
Canım çvcanadak qalbimin sasl,
“Türkam” - gerçayini pıçıldayacag.

- Yarımçıq galan aşariniz var?

- Yox, böyük hacmli asarlarimin hamisini tamamlamışam.

- Camiyyatla tamasda olan yaradıcı insanın mövzu seç mak
imkanı da artır. Son vaxtlar sahhatinizda yaranan problemlarla
bağlı evdan az-az çıxırsiniz. Bu, sizda mövzu gıtlığı yaradırmı?

***
B.Vahabzadanin indi takrar taqdim etdiyimiz bu

müsahibasini 2007-ci ilin oktyabrında “Türküstan” oxucula-

nna çatd ırmışdıq. Hesab edirik ki, bu müsahibadaki bir çox
maqamlar bu gün da aktualdır:

- Olbatta. Yazdiqca adam açılır, bir mövzu başqasımn yaran -
masına sabab olur. Hayatla tamasda olmaqdan da çox şey ası l ı -
dır.

- Baxtiyar müallim indiki zamanani neca dayarlandirir?
- Bas camiyyatin siza münasibati necadir?Umduğunuz adam-

ların siza diqqatindan razısınızmı?- Bu, çox böyük sualdir, ölbatta, har kasin özünün şaxsi
münasibati var. Amma eh şeylar var ki, bizim iradamizdan
kanardadır. Bizdan asılı olanları imkan daxilinda hail edirik. Har
zamanın öz gözalliklari va qüsurları, üstün cahatlari var.

- Razıyam, bu cahatdan şikayatim yoxdur. Hamı zang edir,
hal-ahval tutur, bazihri isa evda baş çakirhr.
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- “Gülüstan ” poemamz Sizin yaradıcılığınızın şah aşari he-
sab olunur. İndi buna banzar asar yazmaq mümkündürmü? ı - İndi texniki imkanlar eladir ki, aksariyyat kompüterda ya-

zır. Oxucular üçün maraqlidir: Baxtiyar müallim şeirlarini, digar
asarlarini neca yazır?- Bela asar yazmaq har zaman olar. Amma bu, müallifin

camiyyata, camiyyatin da müallifa münasibatindan asılıdır.
- İstar kiçik, istarsa da böyük asarlarimin hamisini özüm

qalamla yazıram. Şeiri garak alla yazasan, kompüter yaramır. Ya-
taq otağında çarpayımın yanında hamişa kağız va qalam olmalıdır.
Bazan geca saat 3-4-da ayihram, beynima bir fikir ga-lirsa, mütlaq
onu kağıza qeyd ediram. İndi da bu adatimi targitmamişam. Geca
etdiyim qeydlari sahar yuxudan durandan sonra tamamlayıram.
Rayondan olanlar bilirlar: qatiq çalmaq üçün südün içarisina bir
qaşıq maya atırlar. Manim şeirlarimin mayası da gecalar etdiyim
qeydlardir. Çünki kiçik bir qeyddan bazan böyük bir asar yara-

- Azarbaycamn müstaqilliyi yenidan elan olunandan otan
dövrda ürayinizdan keç an, lâkin yazmaqdan vaz keç diyiniz mövzu
olubmu?

- Ela bir şey yoxdur ki, man onu yaza bilmayim. Ona göra ki,
indi senzura qorxusu yoxdur. Olbatta, man sizin na dediyinizi da
başa düşüram. Manim öz yolum var, üstün cahatim da budur. İndi
müstaqil dövlat olduğumuzdan yazarlarımızın sarbastliyi da ar-
tıb.Ancaq manim an böyük arzum odur ki, Azarbaycan bütöv ol-
sun. Bu arzum “Gü lüstan” poeması yazılandan barı urayimdadir.
Manim asas mözularımdan biri da Güney Azarbaycandı r.

nır.

- Xasta olduğunuz günlarda, harakat etmak imkanlarınız ol-
mayanda da bu cür qeydlar edirsiniz?

- Yeri galmişkan, bütöv olmayan Azarbaycamn bir hissasi
Qarabaga bir müddat avval ziyalılarımız getmişdilar Bu safarlarin
davam etdirlmasi gözlanilir. Sahhatiniz imkan verarsa, Qarabaga,
Şuşaya gedardinizmi?

- Bali. Bilirsiniz, yaddaşım o qadar da güçlü deyil. Ona göra
qeydlarim sonradan şeira çevrilir. Yuxumun an şirin vaxtinda bela
beynima bir fikir galirsa, mütlaq durur, qeydlarimi ediram.

- Maraqlidir, evdan çıxmağa o qadar da imkanı olmayan
Baxtiyar müallim gününü neca keç irir?

- İşğal altında olan torpaqlarimiza getmak arzum yoxdur.
Man oraları görüb doza bilmaram. Vatanimi yağı tapdağmda
görmak istamiram. İrana gedanda bir neça gün Tabrizda qaldim.
Ürayim çox ağrıdı. Dükanlara baxirdim, eynan Şakidaki kimi idi.
Amma manim soydaşlarım orada boynubükük, al-qolu bağlıdır.
Bu manim üçün çox ağır darddir. Allah biza Tabrizli, Qarabagh
Azarbaycanı bir yerda, bütöv görmayi qismat etsin! O gün olsun
siz manimla Şuşada üz-üza oturub söhbat edasiniz.

- Kitab oxumaqla.

- Hansı mövzuda asar oxuyursunuz?

- Man indi yalnız dini kitablar oxuyuram. Qurani-Karimin
şarhi, İslam dininin mahiyyati mani çox maraqlandinr. Manim(438)
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üçün İslam dininin naya göra bu qadar populyar olması maraq-
l ıd ır. Hiss ediram ki, artiq Avropa da İslam dininin populyar-
laşmasından çakinir. Son zamanlar xristian ziyalıların na qadari
İslam dinini qabul edib. Oxuduqlarimdan nasa öyranmak is-
tayiram.

!
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- Ndticsdd İslam dini ih bağlı dssr yazmağınız mümkündür
.mü?

- 91batta, ağar acaldan macal olsa, bela bir asar yazmaq
istardim. Artiq hiss ediram ki, bu asar beynima damla-damla yı-
ğıl ır.

“Türkiistan" qazeti, 15-2i fevral 2009

r

B9XTİYAR VAHABZAD9
POEZİYASININ

SON YARPAQLARINDAN



n& Ela bil ölümün qanadlarinda
Uçuram, deyilam artiq man, manim.
“Man indi ölümdan neca gizlanim?”
Yanıma galanlar aramla bir-bir
Mana şirin-şirin tasalli verir.
Onlar mana baxir yaxindan, yaxm.
Onlara baxiram mansa könülsüz,
Yüz illik, min illik bir masafadan
Bilmiram, nadan?
Galir qulagima qalbimin sasi:
“Bunlar bu dünyanın aziz bandasi,
Artiq o dünyanın adamıyam man!”
Anlaya bilmiram, hala sağ ikan
Ölümü na tahar yaşayıram man?

ÖLÜML0 ÜZ-ÜZ0

Evin har küncündan bir kabus kimi
r Mana göz baraldir ölüm har geca.
r Har an gözlayiram son nafasimi,

Mana “galdim” deyir ölüm gizlica.
Har geca anbaan, saatbasaat
Ölümü gözlamak!

Bir dahşatdi bu!
Ölümla üzbaüz söhbat elamak!

Müsibatdi bu!
Sağımda ölümdür, solumda hayat,
Arada bir ömrün dolanbac yolu.
Ölümü gözlamak! Deyiram, qat-qat
Ölümün özündan daha qorxulu!
Saslanir astaca qulaqlanmda
Qalbimin boğunuq döyüntülari.
Nabzima al basıb taraddüdla man
Bilmak istayiram, ölüyam, diri?

r~*

A

Ölüm vahimasi artır günbagün.
Yanıma galanlar, tasalli üçün
Har gün daha şirin söz axtarirlar.
Mansa candan bezar, cahandan bezar!
Onlara hasadla baxiram hardan
Xoşum galmasa da tasallilardan,
Qalbimda hamıdan umduğum odur.
Tasalli - hayata ümid yoludur,
Ümidla yaşadım hamişa man da.
Ümiddir, arzudur panahım yena.
İnsan möhtac olur dara düşanda
Hamının rahmina, mahabbatina.
Taza ayaqqabi alıblar mana
Taassüf hissila baxiram ona
Man yana-yana.
Qalbimda deyiram: “Biz hardan bilak

Ölüm bizim nasla xabarsiz galir,
Yaşamaq şirindir yaman günda da.
Hamişa, hamıya ölüm tez galir
Yaşın doxsanmda, lap yüzünda da.
Zülm yox, galinca hayatın sonu,
Ölümla üz-üza durmaqdan betar.
Ölüm kabusunun na olduğunu
Ölümü yaxindan göranlar bilar. <443)(442)
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Ns sayir falak?
Qismat olacaqmi, görasan, mans
Bu taza çakmani na vaxtsa geymak?”

Yena da qarşında al açmışam man,
Dargahma layiq amallarim yox,
Neynim, savabım az, günahlarım çox.
Ofv et san mani,
Götürma üstümdan bir an kölgani.Har nafas aldiqca düşünüram man

Sonuncu nafasdir bu nafas balka.
Anlar ötüb keçir, ötür tahlüka,
Qorxusa sovuşmur hala ürakdan.
Nabzima baxiram... Şükür, çox şükür!
Diriyam, halalik döyünür ürak.
Saatda neça yol ölüb dirilmak
Taleyin hökmüdür,
Allah, ya sanin hökmiin?
Sabahlar sababi sansan, san özün!
Bir az da macal ver mana acaldan,
Hala görülmali çox işlarim var.
Hala bu dünyadan doymamışam man
İstak çox, arzu çox, ürak gen, vaxt dar.
Hala gileyliyam özüm özümdan.
İnsandan ağırdır onun istayi,
Hamişa taşnadir insan ürayi.
Asıl ı qalmışıq istavimizdan
İnsana dar galib hamişa cahan.
Özümüz hayatdan doysaq da bazan,
Gözümüz doymayır heç vaxt dünyadan.
Allah, verdiyina şükür, çox şükür
Biza baxş etdiyin beş günlük ömür
Çatdıra bilmadi allarimizi
On şirin, an dadlı istayimiza,
Şakar da, zahar da daddırmış biza.
Narazı deyilam verdiklarindan,

Avqust-sentyabr 2005ı
ı
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Sualların har biri
Haqq-haqiqat yoludur.
İlk ganclik illarindan
O ayribel suallar
Özü kimi manim da
Oydi dümdüz qaddimi.
Aldı manim alimdan
Neça-neça ilimi.
Özümü dark eylamak
Manim maramım oldu.
Dark elaya bilmadim,
Dünya haramım oldu.
Düşündükca, düşündüm -
Özüm suala döndüm.

ÖZÜM SUALA
DÖNDÜM i

Man kimam, man naçiyam?
Sirrlarla doludur
Yaşadığım bu dünya.
Seyr etdiyim bu alam.
Bura hardan galmişam?
övvalim na, sonum na?
Vatanimiz bu dünya, -
Müdam dönüb dolanır
Yer günaşin eşqina.
Ela biz da bu eşqin
Parvanasi olmuşuq.
Sual doğur sualdan
Heç birina cavab yox.
Sualların önünda
Malul müşgül olmuşuq.
Manim uçan dünyamın
Manası yox, zövqü yox.
«Kim qurdu bu nizamı?» -
Deya düşünür hamı.

4 avqust 2008

İnsan oğlu
Bu dünyaya galali
Düşündü zaman-zaman.
Bu dünya başdan-başa
Suallarla doludur.
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DİBÇ0K GÜLL0Rİ* * * i

Tabiatın sinasina dağ çakan,
Kallasinda turp akan
Har şeya qadir insan -
Fitratindan, ruhundan
Ayrı düşandan bari
Manzilinda baslayir
Saxta dibçak güllari.
Çayda, gölda, danizda
Bahqlara tor qurur,
Ceyran vurur, quş vurur.
O ela düşünür ki,
Tabiati
manzilina gatirmiş,
Tabiat sevgisinin
Davamıdır bu vardiş.
Bütün amallarinda,
İnsan oğlu har işda
Özünü haqlı sayır.
Manzilinda görk üçün
Akvarium saxlayir.
Çölda, çayda, danizda
Tala qurur, tor qurur.
Bela aylancalarla
O, vaxtini öldürür.
Tabiata, torpağa
“Ana” deyan da bizik,
Quşları, bahqlari

Bir gizli nizam var göyda va yerda,
Hamisi yaramb insandan ötrü.
Anlaya bilmiram, bu çak-çevirda
Man neca yaşadım bir insan ömrü?

Yaman uzun çakdi bu dard, bu hasrat,
Maqsada gedan yol yaman dik imiş.
İtirib özümü, bildim, nahayat,
Manim sansizliyim mansizlik imiş.

Fevral 2006

(449) . %̂



I

Evimiza gatirib
Akvariumda, qafasda
1labs eliyan da bizik. INAM

O, ela düşünür ki,
Ana tabiat ila
O indi vahdatdadir.
Habs etdiyi canlılar
Kağızdandır ela bil.
ötriyla yox, rangiyla
Cazb edir könüllari -
Saxtadibçak güllari.
Na yayın bürküsündan,
Na qışın şaxtasından
Yox onların xabari.
Amma gözalliyila
Bazayir manzillari.
Bir az külak asdimi
Yarpaqlari büzüşar,
Laçaklari soluxar.
Bela adamlar da var:
Bu dünyanın qışından,
Boranından xabarsiz,
Yaşar dardsiz, kadarsiz.
Daim kölga axtarar,
Amma özü heç kasin
Üstüna kölga salmaz,
Yüzünda da qocalmaz.

Torpağın nafasi, yarpağın sasi,
Suyun şırıltısı, quşun nağmasi,
Qürub şafaqlari, dan şafaqlari
İlkimiz - Adamdan, Havvadan bari
Allahın dilidir...

O dili bilmak,
O dildan axırı, avvali bilmak,
Ham eşida bilmak, ham duya bilmak,
Göydaki ranglari oxuya bilmak,
Biza Allah payı - bir inam garak!

Allahdan o pay ı anam istaram,
Şübhadan sıyrı lan inam istaram.
Ey qadir Allah ım, inam ver mana!
Rangdaki hikmati dark etdir mana!
Sasdaki mananı eşitdir mana!
Adama dediyin o ilk söz nadir?
O ilk söz, ilk kalma hansı dildadir?
Özün yaratdığın o söz var ikan
Bizimla saslarla danışdın, nadan?

Haqqin şarbatini biz damla-damla
İçib qovuşarıq sana inamla.
0gar inam varsa, demak, man varam,
Ataşda yanmaram, suda batmaram.
Allah, hikmatini ata et mana!

®)
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O sirli dilini san öyrat mana!
Bilim, quş na deyir, bulaq na deyir,
Külak na, ağaç na, yarpaq na deyir?
Hikmati na imiş göylarin, yerin.
Üfüqda qizaran alvan ranglarin?
Göz qirpib ulduzlar birbabir biza
Göylarin sirrindan na deyir biza?
Alamda har şeyin bir sonu varsa,
Axan dayanırsa, yanan sönürsa,
Sanin sığındığın sonsuzluq nadir?
Allahım, özün de:

AMAL, İNAM

“Ulıi tanrım, afv et”, - deya
Gllarimi açdım göya.
Qarış-qarış, addım-addım
Etirafa galib çatdım.
Son zirvani, tam tövbani

Bacarmadım.
Geriyami dönmaliyam
Qarış-qarış, addım-addım?

Geri donsam,
Bu, avvalki günahımdan
Daha betar günah olar.

Yox, qarşıda
Etirafdan daha uca,
Tövba adlı haqq yolu,
haqq zirvasi var.
Man könlümü haqqa verib
A şmalıyam o zirvani.
öminam ki, çatdıracaq

o zirvaya -
Ürayimda bayraqlaşan
Amal mani, inam mani.

- Var na, yox nadir?

Başımın üstünda bir quş uçurdu...
Verdiyim suallar üzüma durdu.
Seyr etdim göylari, seyr etdim yeri,
Mana hay verirdi sanki dağ-dara.
İnamla dinladim man o saslari,
Könül gözü ila baxdim ranglara
Dinladim va baxdim,

i

Eşitdim, gördüm,
Sasdan söz, rangdansa mana götürdüm.

lyun 2006

Fevral 2006
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Könül bulan, könül, durul,
Har gün safara hazır ol.
Ömür dedin - beş addım yol
Beşik - qabir arasında.

XEYIRLa Ş0R
ARASINDA

May 2007
Vaxt gamirir har binanı
Tavanla tir arasında.
Bir raqam da, dema, varmış
İkiyla bir arasında.

Ucaldiqca biz ucaldiq,
Özümüzdan qisas aldiq -
O gündan ki, körpü saldiq
Göy ila yer arasında.

Qardaş olub siçan-pişik,
Biz gül akib, gül darmişik.
Sarhadlari itirmişik
Xeyrla şar arasında.

İki duygu - iki alam,
Birinda qam, birinda dam.
Amma ömür sürmamişam
İki fikir arasında.

Fikir da bir, amal da bir,
İşaradan matlab götür.
Gözünla bax, ağlınla gör
Fikri satir arasında.
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Düzü, budur, ham ürakdan, ham üzdan,
Gül b ülb üla, b ülb ül güla yaraşsın.

B0XTIYAR VAHABZAD0NİN
D0RCOLUNMAMIŞ ŞEİRL3Rİ

Yaxşı olmasa da, dillanib ürak,
Deyir verilaydi kaş bu haqq mana.
Xoşdur qanan ila ölüma getmak,
Ölümdür qanmazla yaşamaq mana.

Mana istar ailavi, istarsa da manan doğma va yaxin olan
Baxtiyar Vahabzadanin heç bir kitabında darc edilmayan, evinda
öz xatti ila yazdığı şeirlari siza taqdim etmak istayiram.

t

Yel asar, ağaca ağaç sürtüşar,
Meşada başlayar yatığın o anda.
Üraklar alışar, üza yaş düşar,
Evda da zovqlar bir olmayanda.

Mani sevmayini seviram neçin?
Bu qadaryeyiram ondan qam neçin?
Niya man avvaldan bağlandım ona -
Sabab nadir, könlün, vurgunluğuna? Ürayi bir olmaz, dost ila yadın,

Büyük faciadır bu da har kasa.
Qardaşla qarduşın, arla arvadın,
Suyu bir macrada axa bilmasa.

Niya öz halımdan çvcarmış mani,
Ayrıla bilmiram neçin man ondan?
Ucalan yangının sabablarini
Öyranmak olarmı heç alovundan? Bali, aziz oxucular! Çıraq har gün söndürülür, yenidan yena

yandırılır, sönan ulduz İsa bir daha yanmır. Ürayi qubarli şairim,
ulduzun göylarda sonsa da, mazarın asrlarin zaman üfüqlarindaki
abadi abida kimi nasillarin yaddaşında qalacaq. Sözümü İsa 18
yanvar 2009-cu il tarixli “Xural” qazetinda şairin darc etdirdiyi
“Utanıram” şeiri haqqindaki fikirlarimla bitiriram. Şair bu şeirla
Azarbaycan xalqim silkalayib qaflat yuxusundan oyatdı. O, bu
şeirla ilk dafa göz açdığı şehirli, sirli bir alama son vida dedi. Bu
şeir onun bir göz qirpimmda ötüb keçmiş ömrünün hasrati idi. Bu
şeir onun ürayindaki torpaq hasratinin, torpaq dardinin son vidası
oldu. Bu şeiri ila o, utanmayanların yerina utandı. Bu şeiri ila o,

'k 'k -fc

Maftun olma takça yaza, bahara,
Adat eyla ham çovğuna, ham qara,
Boy~buxundan yaraşmasın yar-yara,
Könül garak o könüla yaraşsın!

Ürak ki var darin olur danizdan,
Gal baxmayaq gözalliya biz üzdan, l

<Ü6) -V* ^- •(457)r
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MÜND0RİCATmeddahların ağzına yeke bir qifil vurdu. Oziz ve doğma şairim,

lıemişe yatanlara hesed aparardın, indi rahat yat!
Derya üreyinin derya boyda sebrine qurban olum. Ne gözel Baxtiyar Vahabzada abadiyyat yolunda,

yaxud şairsiz öten bir ilimiz (Ön söz avazi) 3
demisen:

YAŞAMAQ YANMAQDIR...

“Bdxtiyar! Şairlik öz hdvasindir,
Şeir üçün ürayim asim-asimdir!
Dünyadan koçanda bez de basimdir,
İpayi neylaramy tülü naylaranu ”

Bextiyar Vahabzadenin aziz xatirasi
qelbimizda ebedi yaşayacaqd ı r

Bextiyar Manaf oğlu Vahabzade
B.M.Vahabzadenin xatiresinin ebedileşdirilmesi haqqinda
Azerbaycan Respublikası Prezidentinin serencamı
Heyder Oliyev Fondu

12
14

18
19İndi ise Bextiyar Vahabzadenin vefatına hesr etdiyim

şeirlerimi oxucularimin ixtiyarına verirem! ...B.VAHABZADO KİMİ YANAŞAN G0R0K...

Bextiyar Vahabzade vefat etdi
“Bextiyarin üzünden öp...”
Azerbaycan Nazirler Kabineti Bextiyar Vahabzade

ad ına teqaüd tesis edib
Azerbaycan ın tan ınm ış şairi Bextiyar Vahabzade vefat edib
Bextiyar Vahabzade vefat edib
Bextiyar Vahabzade dünyasın ı deyişdi:

1."Bizim yol”
n.“Azadl ıq” radiosu

Bu gün BDU-da xalq şairi Bextiyar Vahabzade ile
vida merasimi keçirilib

Bextiyar Vahabzade defn edildi
Bextiyar Vahabzade Fexri Xiyabanda defn olundu
Azerbaycan Bextiyar Vahabzadeni son menzile yola sald ı

Müasir Azerbaycan edebiyyatmın görkemli nümayendesi,
xalq şairi Bextiyar Vahabzadenin eziz xatiresi heç vaxt
unudulmayacaq:
I .“Xalq qezeti”
II .“0debiyyat” qezeti

Veten torpağına azadhq toxumu eken şair
Yaşayan efsane - Bextiyar Vahabzade
Qelbini qoydu getdi Bextiyar Vahabzade

22dinineAbbasova,
Falsafa elmlar namizadi

%
24î

26
“Xural” qazeti, 22-28 fevral 2009 27• 4,

.29

30
33

35
36
37
39

44
49
64
71
77
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80Baxtiyar Vahabzadani itirdik...
Xazarda batmayan günaş - Baxtiyar Vahabzada
Azarbaycan adabiyyatimn azman şairi
Öl ümsüz ömür
Istiqlal şairi ölmazdir
Zaman aman vermadi
“Tikdim ki, izim qala...”_
Ölümdan ömür al ıb haqqa qovuşan Baxtiyar...
Azarbaycan böyük vatandaşını itirdi
Vatan torpağı böyük sairi ağuşuna aldı
Ruhun bizimladir, böyük ustad!
Baxtiyar Vahabzadanin vasiyyati
“Ey Baxtiyar, zaman ömrü aridar”
Vida sözü
Muğama dafn olunan
B.Vahabzadani “Çatin add ım” atmağa na vadar etdi?..

(Ustad şairin son günlari va son şeirlari)
“Ustüma na qadar torpaq atılsa...”
Baxtiyar Vahabzadani manim qadar nahang göran olmayıb

I .Qariba hekayalar
II.Xoruz oğlunun pilisi
l!l.”0sad va Zeynab” hayat faciamizin adabiyyatdakı
tazah ürüdür

Azarbaycana banzayan Baxtiyar Vahabzada
“Naslimin yarpaq tökümü” başa çatdı
İki gabahat
Milli poeziyamızm bayraqdari
Baxtiyar ömrü_
Baxtiyar Vahabzada yaradıcılığında

qeyri-salis mantiq nazariyyasi
“Xalqin ağrı-acılarını, dardini içina çaka-çaka

dard şairi oldu Baxtiyar Vahabzada
Azarbaycan Baxtiyar Vahabzadani itirdi
Ruhun şad olsun, böyük ustad!
“Baxtiyar min il avvalin, min il sonranın şairidir”
Türk dünyasın ın böyük şairi Baxtiyar Vahabzada
Xalq şairina ümumxalq mahabbati
“Qalami özüma avaz biliram”

Bütü n zamanlar ı n Baxtiyari
Manim arzum
Köcür duma qatari
“Dil dardina dard demadik...”
“...Bilmiram, bilmiram, bu ölüm nadir?
Unudulmazliq ilahi bir nematdir
“Bu dünyanın işlarina şair neca baxir?”
Har sözü bir ulduz, bir şaffaf almaz...
Obadiyaşar şair Baxtiyar Vahabzada

23586
23791
24094
24597
247100
255102
260105
266114
277116 I .

t
119

B0XTIYAR VAHABZAD0 İTKİSİ
DÜNYANI SARSITD1

t121 ı
125
128

Türkiya Baxtiyar Vahabzadanin vafatından kadarlanir
Tehranda xalq şairi Baxtiyar Vahabzadanin xatirasi aml ıb
Şair Bahtiyar Vahabzade’ye veda
ABŞ-da yaşayan Azarbaycan yahudilarindan...
London “Azarbaycan evi”nda

Baxtiyar Vahabzada yad edildi
npe3HaeHT Typuuu A 6Ayjuıa Hojib pacnpocTpaHHjı

3aflBJieHHe no rıoBOny CMepTH HapojtHoro no3Ta
A 3ep6aüü>KaHa Baxinspa BaraÖ3aae

npomaHHe c nooTOM
Bahtiyar Vahabzade’nin Türkiye sevdası
Bahtiyar Vahabzade sosyal bilimler lisesi’nde

kaynaşma etkinliği düzenlendi
Türk dünyasın ın dünyaca ünlü AzerbaycanlI şairi Bahtiyar
Vahabzade ile bugün Bakü’de veda töreni düzenleniyor
“Tü rkçe’nin en büyük şairi”
İzmirda Türk dünyasın ın böyük şairi

Baxtiyar Vahabzadanin an ım günü keçirilib
Türkiyada Baxtiyar Vahabzada hasr olunmuş

sanad î i film hazırlan ır
“Özümüzü kasan qı lmc”m Türkiya tantanasi
“Özümüzü kasan qilinc” Türkiyada şok yaratdı
Adanadak ı liseya Baxtiyar Vahabzadanin adı verildi
“Türk edebiyyatı”nm mart 2009 sayısında B.Vahabzade'nin

son resimleri ve şiirleri de yaymianacaq

284130
286
287134
288150 I152
290154

158

292161
293163
295168

174
308177

186
309
310192

311202 ?«

207
313210
314214
317224
333229

233
334
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386Soforbor yat ı r :

A ğbirçok seirimizin Boxtiyar oğluna.
Glvida Boxtiyarim
Parlaq bir ulduzu söndü dünyan ın
Mosolo çevrilon şair
Vida şorqisi
Yaşad ı, gerdi
Yaşad ı r son i
Boxtiyar öld üm ü?..

Haqdan yarand ın, şair!

Yiwep Baxrnap Bara63a/te
Baxy rıpocTnjiHCb c HapoaHbiM nooTOM

BaxTH ^ipoM BaraÖ3aae
Ha 84-OM ro^y >KH3HH yMep HapoüHbiH no3T

A3ep6aHü>KaHa BaxTuap Bara63azte
Boxtiyar Vahabzadon ın xatirosi anilacaq
Türk dünyası n ı n Boxtiyar Vahabzadosi
Tü rkiyo motbuatı nda şairlorin hayatı vo ölümü
Azerbaycan ’ ı n ve Tü rk dünyasın ı n büyük şairi

Bahtiyar Vahabzade hayata veda etti
İsyan Şairi .Bahtiyar Vahapzade
Tü rk dünyas ı n ı n ünlü AzerbaycanlI şairi B.Vahabzade ile

bugün Bakü’de veda töreni d üzenleniyor
Azerbaycan ’ ı n özgürlü k şairi Vahabzade, hayata veda etti
Azerbaycan, Vahapzade’yi uğurluyor
Beşir Ayvazoğlu: Bahtiyar Vahabzade imzası __
Derkenar
İstanbulda torcümo ilo bağl ı simpozium keçirilocok

335
388
390338
393

t 395340
397341 r
399342
401345 i 403
407348

350
ÜSTADIN SON MÜSAH İ B0L0R İ

355
410361 Gbodi Boxtiyar

Boxtiyar Vahabzado: “Hor geco xalqim üçün dua edirom”
Türk dünyasın ın böyük oğlunu itirdik

429363
435365

368
B0XTİYAR VAHABZAD0
POEZİYASIN IN SON YARPAQLARINDAN

369
%

BAŞIN SAG OLSUN,
B0XTİYARSIZ QALAN V0T0N! Öl ümlo üz-üzo

Özüm suala döndüm
“Bir gizli nizam var göydo vo yerdo...”
Dibçok gü llori
İnam
Amal, inam
Xeyirlo şor aras ında
Boxtiyar Vahabzadonin dorc olunmam ış şeirlori

442
446
448Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Vahabzade için taziye yayınladı_372

MHPGenel başkan ı Bahçeli başsağlığı mesajı yayımlad ı.,
Bakan Çelik’ten Vahabzade için başsağl ığı mesajı
“Vedibasar” qozetindon
“Çarışı b d ünyan ın yaxşı-yamam...”
“Qafqaz+” junal ı na başsağl ığı
Fethullah Gü len’den taziye mesajı
T.Rüstomxanl ı dahi şair üçün başsağl ığı verdi
Ankaradan “Tozadlar”a başsağl ığı goldi
Allah rehmet etsin
“Xalq hakimiyyoti” qozetindon

449373
451374
453375
454376
456377 i

378
379
380
381
382

Vİ DA Ş0RQIL0RI

384Günoş do ağlay ı rmış
Mozarınla görüşdün. 385
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