B. VAHABZADENİ “ÇETİN ADDIM”
ATMAĞA NE VADAR ÉTDİ?..
(Ustad Şairin Son Günleri ve Son Şé’rleri)
Ramazan ĠAFARLI *
(Yayıma hazırlayan: Yavuz AKPINAR)

Her cür [çeşit] beḫtiyarlığa layiġ olan ulu bir ḫalġ Beḫtiyarını itirdi.
Azerbaycanlıların, dünya türklerinin beḫtiyarlığını hamıdan [herkesten] çoḫ o isteyirdi.
Ömrünü şam [mum] kimi eridirdi, Nazim Hikmetin “Sen yanmasan, men yanmasam,
o yanmasa, Néce çıḫar ġaranlıġlar aydınlığa?” çağırışına ġoşulub insanları él [millet,
vatan] yolunda oda, alova atılmağa sesleyirdi. “Yaşamaġ yanmaġdır, yanasan gerek”
- déyirdi.
Onun esas missiyası [misyonu] sözün ġüdretini, gücünü insanlara çatdırmaġ
[ulaştırmak] idi. Yorulmadan yazıb-yaradırdı. Türkün diline, tariḫine ġesd édenlerle
[düşmanlık edenlerle] açıġ döyüşmekden [mücadele etmekten] çekinmirdi. Hele 2001ci ilin séntyabrında “Tanrı türkü ġorusun” alġışından, duasından teşvişe düşenlere
üzünü tutub déyirdi:
Tariḫle bir yaşdadır
Bizim tariḫ yaşımız.
Neden seni ġorḫudur
“Tanrı türkü ġorusun”
Duamız, alġışımız?
B. Vahabzade türklüyünü dananlarla [inkâr edenlerden] héç vaḫt barışmayıb.
“Özümüzü kesen ġılınclar”ın keserini [keskinliğini] heġiġeti açıġlamaġla azaltmaġ
isteyib. Élelerinin köküne, soyuna şübhe ile baḫıb [bakmıştır]:
*

Prof. Dr.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 31. Sayı

39

B. Vahabzadeni “Çetin Addım” Atmağa Ne Vadar Étdi?..

Men anlaya bilmirem,
Türk oğlusansa özün,
Türkün ġorunmasından
Niye hürküye düşdün [niye ürktün, irkildin]?
“Tanrı türkü ġorusun”
Atılan daşmı sene?
Bizim bu alġışımız
Söyle, ġarğış mı sene?
Hemişe [her zaman] türklüyünden feḫrle danışan üsyankar söz ustadı ömrünün
son üç ilini eserlerinin sistemli şekilde, külliyyat halında neşrine çalışıb. Bu işde
meni özüne yardımçı séçmesi ile heyatımın en şerefli anlarını yaşadım onunla. Ve
men de Beḫtiyarsız ġaldım… Narahatlığını [sorumluluk duygusunu] içime çekdim,
dürüstlüyünü, vetenseverliyini miras götürdüm. B. Vahabzadesiz yazıb-yaratmaġ,
zamanla ayaġlaşmaġ [zamanla birlikte yürümek] çetin olsa da, tövsiyeleri ġulaġlarımda
sırğalandığından [küpe olduğundan] ġelemimi işlemek üçün azacıġ güc tapdım.
Her seher zeng édirdi [telefon ediyordu], géceler elyazmalarının arasından
tapdığı şé’rinin cildlere salınmasını isteyirdi. Ya da bildirirdi ki, “Yéni yazılarım var,
gel götür”. Déyirdim: “Bir azdan yanınızdayam”. İşlerim başımdan aşsa da, onun
“Mümkünse, saat ikiden sonra gel, bir yérde nahar éderik [öğlen yemeği yeriz].
Tekbaşına adamın iştahı olmur” - teklifinden boyun ġaçırmağa cesaretim çatmırdı
[cesaret edemiyordum]. Bélece [böylece] isteyirdi ki, günortalar onunla nahar
édim. Eslinde yaşantılarını bölüşmeye meslekdaş arayırdı. Her adamla ġaynayıb
ġarışmazdı. Ḫududan, Şahmardan1… sonra tekliye alışmaġ çetin idi. Etrafında ürek
ġızdırdığı [gönlünün ısındığı] dostlar çoḫ az idi. Şirmemmed müellimi, İkramı2 da her
an yanında görmek isteyirdi.
Son zamanlar iki meseleye sévinmişdi. Türkiyenin Elağız şeherinde adına küçe
[adını sokağa] vérmişdiler. “Hele unudulmamışam, - déyirdi, - ömrümü faydasız
kéçirmemişem.” “Özümüzü kesen ġılınc” dramının Ankara ve İstanbul téatrlarında
tamaşaya ġoyulmasını arzulayırdı. Ġardaş ölkenin Bakı Böyük élçisi Hülusi Kılınca
mektubla müraciet étmişdi. Türkiyenin medeniyyet bakanlığından ḫoş ḫeberi yénice
almışdıġ: tamaşa baş tutacaġdı. “Birlikde gédib baḫarıġ!” - déye sévincini gizletmemişdi
şair. Bir de heyatının son günlerinde iki eserinin Akadémik Z. Eliyévanın itkisinden
tesirlenerek [vefatından etkilenerek] yazdığı “Mersiye-rékviyem” ve Türkiyede
Süléyman Demirele hesr étdiyi “Süleyman” şé’rlerinin külliyata salınmasını isteyirdi.
Birincini Moskvada, 1985-ci il aprelin 15-de Zerife ḫanım dünyasını deyişen gün
yazıb elyazmasını ulu önder Héyder Eliyéve vérmişdi. Héyder Eliyév o çağlarda özüne
ve Azerbaycana ġarşı çévrilen güclü ġaraguruha [kötü düşüncelilere] ġarşı mübarize
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Tanınmış bilim adımı Hudu Memmedov ve gazeteci, yazar Şahmar Elekberzade. Her ikisi de Bahtiyar Bey’in en
yakın arkadaşlarındandı. İki si de Bahtiyar Bey’den önce vefat etti.

2

Şirmemmmed Hüseynof: Bahtiyar Bey’in hemşehrisi ve çok sevdiği dostlarından biri. Azerbaycan basını ve siyaset
tarihinde tanınmış uzman, profesör. “İkram” (?) Aynı şekilde yakın dostlarından biri.
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aparırdı. Hemin hüznlü vaḫtlarda - dost, ağsaġġal tesellisine éhtiyac duyduğu anlarda
Beḫtiyar Vahabzade de sarsılmış halda yanında dayanmış [durmuş], duyğularını
“Mersiye - rékviyém” adlı eserde göz yaşları ile süzülüb gelen misralara çevrilmişdi.
Şair déyirdi:
“Gelmişem!” - seslendi ölüm bir anda,
Gözel bir insana néce ġıydı o?
Sen bir ağrıya baḫ!
Böyük bir ḫalġa
Arḫa olan kesin arḫasıydı o.
“Mersiye-rékviyém” şé’rini tapıb [bulup] külliyatının 9’uncu cildine saldığımı
bildirende sévinmişdi. İkinci şé’ri ise Süléyman Demirelin özünden alacağıma söz
vérmişem.
İstemeyenler, türk dünyasındakı şöhretine paḫıllıġla yanaşanlar [kıskançlıkla
yaklaşanlar] B. Vahabzadeni hörmetden salmaġ üçün deriden-ġabıġdan çıḫır
[ellerinden ne gelirse yapıyor], ġezétlerde böhtanlı yazılar derc étdirir, ġerezli
[garazlı] şaiyeler yayırdılar. Teessüflenirdi. Bélelerine baş ġoşmasa da [katılmasa da,
aldırış etmese de], rastlaşdığı pislikler [kötülükler] içerisini didib-parçalayırdı. Özü
hamının uğurunu [kendisi herkesin başarısını] böyük ferehle ġarşılayırdı. Terifden
ḫoşu gelmirdi [övgün hoşlanmıyordu]. Tez-tez ötenleri ḫatırlayırdı. Méhdi Hüséynden
danışanda ise kövrelirdi [söz ederken iyice duygulanıyordu]. Déyirdi: “Bir hereketimi
özüme hele de bağışlaya bilmirem [kendimi hâlâ da affedemiyorum]. Müharibe yenice
ġurtarmışdı [II. Dünya Savaşı yeni bitmişti]. Univérsitetde telebeydim. Ġışda uzun
esger şinelinde gezirdim [asker paltosu giyerdim]. Méhdi müellim İsmayıl Şıḫlıya
déyir ki, aḫşam Beḫtiyarla bize gel. Herden [arada bir] évine çağırardı, yédiribiçirderdi, söhbetleşerdik. Bu defe o, İsmayılı yola salıb meni stolun [masanını]
arḫasında tezeden eyleşdirdi [yeniden oturttu]. Dédi ki, “Süfreni ġaldır, orada sene
çatası [sana ulaşması gereken] emanet var”. Men baḫdım ki, Méhdi müellim süfrenin
altında pul ġoyub [sofra bezinin altına para koymuş]: “Özüne palto alarsan. Esger
şinélini hemişelik éyninden çıḫart [üzerinden çıkar, bir daha giyme], ayağa durub
[kalkıp] gétmek istedim. Méhdi müellim ġolumdan tutub saḫladı [durdurdu]: “Oğul,
- dédi, - men çoḫlu ġonarar alıram [çok telif hakkı alıyorum]. Sen gel bu pulu götür
[parayı al], menim üreyimi ġırma. Seni o şinelde görende pis oluram”. Dédim: “Size
minnetdaram, amma men o pulu ala bilmerem”. Telesik otaġdan [acele odadan]
çıḫıb getdim. Onun meni seslemesine ehemiyyet vérmedim. Eh, gerek onun könlünü
ġırmayaydım...”
Héç néde [hiç bir şeyde] gözü yoḫ idi.Yegane isteyi eserlerini külliyyat halına salıb
çap étdirmek idi. Bu, böyük vesait teleb edirdi [masraf gerektiriyordu]. O zamanlar
gözel ziyalımız Cavanşir Féyziyévle birlikde “Ġafġaz” jurnalını neşr édirdik. B.
Vahabzade dergimizin rédaksiya şurasının sedri [redaksiyon heyetinin başkanı]
idi. Her buraḫılışı [her basılan sıyıyı] diġġetle izleyir ve ḫeyirḫah iş gördüyümüzü
alġışlayırdı, rédaksiyaya mektub da yazmışdı: “Men “Ġafġaz” jurnalını oḫuyanda
ġürurlanıram. İtirilen, unudulan kéçmişimize ayna tutulduğunu görürem. Jurnaldakı
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şekillere baḫanda ve yazıları oḫuyanda insan heġiġi menada ḫalġımızın kéçmişi ile
ġürur duyur ve isteyir ki, dede-babalarının dünyanı heyrete getiren işlerini davam
étdirsin. Azerbaycanın her ġarışının göz oḫşadığını, bütün bölgelerde yaşayan
insanların fedakar, ġurub-yaradan, süfresi açıġ, ḫeyirḫah olduġlarını jurnal vasitesi
ile öyrendikce her bir oḫucuda iftiḫar hissi oyanacaġ. “Ġafġaz” jurnalı hamımızı
silkeleyib ayıldır, sanki “Baḫın, - déyir, - biz bu ulu ve haġġa tapınan milletin
övladlarıyıġ”. Rehmetlik Héyder Eliyév béle meselelerin ġedr-ġiymetini yaḫşı
bilirdi, medeniyyetimizin ve tariḫimizin tebliğine onun ġeder can yandıran olmayıb.
“Ġafġaz” jurnalı onun da arzu ve isteklerini gerçekleşdirir.”
Cavanşir müellim Şekide “5 ulduz” otél tikdirmişdi. O, isteyirdi ki, şeherin
merkezinde Beḫtiyar müellimin abidesini ġoydursun. “Şairle danış, razığını al” –
dedi. Lakin Beḫtiyar müellim bildirdi ki, menim héykelim eserlerimdir, onları insanlar
oḫuyub faydalanırlarsa, ḫoşbeḫtem. Aḫı, ġuru daş parçası onlara ne vérecek?
Bilirdim ki, şair indiyedek çap olunan kitablarındakı naġisliklerden narahatdır
[eksikliklerden şikâyetçidir]. Sağlığında külliyatının yétkin halda neşrini arzulayır.
Cavanşir müellime şairin héykelinin ġoyulması ile razılaşmadığını dédim. O:
“Eserlerini neşr édek” – ġerarını vérdi.
O vaḫtlar yazıçı dostunun on cildliyinin ḫercini ödeyen bir iş adamının téléviziya
kanallarında “Flankesin eserlerini men üze çıḫartdım, dahi şairimizin Şamaḫıda
mezarına abide ucaltdım, özüm de şair olduğumdan Rusiyada ġazandıġlarımı
edebiyyatın inkişafına ḫercleyirem” - déyerek ağız dolusu danışması, ġezétlerde
özünü öymesi B. Vahabzadeye pis tesir étmişdi. Eserlerinin çapı üçün héç kimin
yardımını ġebul étmirdi. Uzun söhbetlerden sonra onu yumşaltdım. Çünki Beḫtiyar
müellim Cavanşir Féyziyévin ḫéyriyyeçiliyi barede [hayırsevenliği hakkında] çoḫ
éşitmişdi, kendde [köyde] mekteb tikdirmesini, ḫesteleri müalice étmesini [tedavi
ettirmesini], müharibe vétéranlarına ve ġocaman [yaşlı] müellimlere temennasız
yardımlarını alġışlayırdı. C. Féyziyévin étdiyi saysız-hesabsız yaḫşılıġları bir defe de
olsun üze vurmadığını görüb déyirdi ki, halal yolla pul ġazanmaġ özü de istédaddır.
Zéynalabdin Tağıyév de, Musa Nağıyév de böyük istédada malik idiler. Onların
istédadları olmasaydı, milyonlara sahib ola bilmezdiler.
Nehayet, Cavanşir müellimle görüşe razılıġ vérdi [görüşmeye razı oldu]. Onunla
bir saatlıġ söhbetden sonra semimiyyetine inandı ve külliyatının neşrine başladıġ.
Sonsuz heyat éşġi onun yaratdıġlarından süzülüb gelirdi. Eserlerinin her birini
nezerden kéçirir, bezi misralarının yanında ḫettler çekirdi. Soruşurdum: “Onları
çıḫardımmı?”
“Yoḫ, - déyirdi, - şé’rlerimi oḫudum, inana bilmedim ki, bunları men yazmışam.
İlahiden gelib o misralar…”
Beḫtiyar Vahabzade eserlerine ġarşı çoḫ telebkar idi. Bezilerinin külliyatına
salınmasını istemirdi. “Onlardan ter iyi gelir [ter kokusu geliyor], istédaddan
yaranmayıb”, - déyirdi.
Evveller böyük reğbet besleyerek şé’r hesr étdiyi insanların ikiüzlülüyünü görüb
ithafı götürmeyi ḫahiş édirdi [ithaf kaydını kaldırmamı rica ediyordu]. Yéni cildlerini
eline alanda uşaġ kimi sévinirdi. İki il erzinde onu 8 defe sévindire bildim. Dözmedi
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[tahammül edemedi]. Ġalan 4 cildin bütün matériallarını mene tehvil vérib [havale
edip] haġġa ġovuşdu.
***
Türkiyedeki cemiyyetlerin birinin rehberi il yarım evvel [bir buçuk yıl önce] B.
Vahabzade ile görüşmek üçün Bakıya gelmişdi. Onu cemiyyetlerinin ġurultayına
devet édirdi. Ġerara almışdılar ki, şairi başġanları séçsinler. Yénice [daha yeni]
emeliyyatdan çıḫdığından şair évinde türk ġardaşlarına olan tövsiyyelerini lente
aldırdı [banda kaydettirdi]. Cemiyyetin ġurultayında onun çıḫışını [konuşmasına]
hamı [herkes] ayaġ üste dinlemişdi. Bu il févralın 14-de mene Cemiyyetden baş
sağlığı mektubu geldi.
“Ramazan Bey, Büyuk ustad Bahtiyar Vahapzade’nin vefatını derin bir üzüntü
ile öğrendim. Büyük Türk Milletinin ve Azerbaycan Halkının başı sağ olsun. Bu
gün bunu çok derinden hissedemesekte 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 millet iki devletin tek
devlete dönüşmesi sürecinde muallimin emeği büyük, gayreti çoktur. Yaydığı ışık ve
rehberliği genc nesillere ışık tutacaktir. Mekanı cennet, sevenlerinin başı sağ olsun.
Hürmetlerimle, Aslan Yaman”. Türkiye Cümhuriyyetinin Bakıdakı Böyükelçiliyinde
maliyye atteşesi vezifesinde çalışmış Bünyamin Özgür de ürek ağrısı ile yazır:
“Aziz kardeşim merhaba... Bahtiyar müellimin vefatını öğrendim ve çok üzüldüm.
Allah rahmet eylesin ve hepimizin başı sağ olsun... Görüşmek dileğiyle... Selam ve
saygılarımı sunarım”.
Yanvarın 27-de [27 Ocak’ta] Türkiye Cümhuriyyetinin Bakı Böyük Elçisi Hülusi
Kılınc ve “Ġafġaz” jurnalının Türkiye temsilçisi Mehmet Hatiboğlu ile birlikde B.
Vahabzadenin ġonağı olduġ. Orada şairin son şekillerini çekdim. Ehval-ruhiyyesi
normal idi. Dostumuz İkramın oḫuduğu şé’rlere kövrelse [çok duygulansa] de, üreyi
heyat eşġi ile döyünürdü [atıyordu], İstanbulu, Ankaranı bir de görmek, türk ḫalġı
ile görüşmek arzusundaydı. Hülusi Kılınc şairin külliyatının tézlikle Türkiyede de
basılacağını ved étdi.
Févralın 11-de [11 Şubat’ta] “Ġafġaz” univérsitetinin réktoru proféssor Ehmed
Sanıc ve ḫarici elaġeler üzre proréktor Murad Ergüven “Ġafġaz” jurnalı rédaksiyasında
ġonağım oldular. B. Vahabzadenin külliyatının çapdan çıḫan 8 cildini onlara hediyye
étdim. Yaḫın günlerde şaire baş çekeceklerini [şairi ziyaret edeceklerini] bildirdiler.
Sonra Beḫtiyar müellim zeng édib [telefon edip] meni yanına çağırdı. Günorta
üstü onun iş otağında görüşdük. Son ġéydlerini [kayıtlarını, notlarını] mene vérdi,
isteklerini bildirdi. Növbeti [gelecek] cildlerdeki eserlerin tertibi ile maraġlandı
[ilgilendi]. Bütün meseleleri müzakire édib razılaşdıġ. Gözlemediyim halda:
- Her şéy bitdi, - dédi. - Sene öz atama arḫayın olduğum ġeder arḫayınam [ kendi
babama güvendiğim kadar güveniyorum]. İşi başa çatdıracaġsan [işi sona erdireceksin].
Daha gücüm ġalmayıb. Gédirem. - Kövreldiyimi [ağlayacak kadar duygulandığımı]
görüb sözünü déyişdi, - Sen yayda [yazın] Şekiye geleceksen? Dédim: - Beli.
- Meni Gavur ġalasına apararsan [götürürüsün]...
Févralın 13-de saat [13 Şubat’ta] 16.30-da meni Türkiye Cumhuriyyetinin Bakı
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Böyük Élçiliyine çağırdılar, Medeniyyet ve Turizim nazirinin şeḫsi mektubunu B.
Vahabzadeye vérmeyimi ḫahiş étdiler. Lakin bu mektubu ünvanına çatdıra bilmedim
[adresine ulaştıramadım]:
T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
Özel
Sayın Bahtiyar Vahabzade!
Hürmetli büyüğüm, gönderdiğiniz telgraf ve nazik ifadeleriniz için çok teşekkür
ederim. Şairler, milletin dertleri ile dertlenen, içinde yaşadığı hüznü, acıyı, sevdayı,
öfkeyi, isyanı en yüksek sesle haykıran insanlardır. Şairler tüm insanlığın sevdalıları,
yüreklerinden gelen sesi kelimeye dönüştürenlerdir. Yaşamınız boyunca yılmadan
sürdürdüğünüz özgürlük mücadeleniz ve birbirinden değerli şiirlerinizle siz de sadece
Azerbaycan’ın değil, Türkiye’nin ve tüm dünyanın takdir ettiği en büyük şairlerden
birisiniz. Elazığ’da bir caddeye isminizin verilmesi Size duyduğumuz saygının
yalnızca küçük bir göstergesi olabilir. Bahtiyarız, çünkü sizin gibi bir değere sahibiz.
Kalbinizle, eserlerinizle ve sevdiklerinizle beraber Size uzun ömürler diliyor, en derin
hürmetlerimi sunuyorum.
Saygılarımla
Ertuğrul Günay
İki saatdan sonra şair “Ġafġaz” universitetinin réktoru ile görüşür, 7-10 deġiġelik
çay süfresinden sonra ġonaġları ötürüb [yolcu edip] iş otağına keçir, “Ramazan
müellim eserlerime baḫmağı tapşırıb [bakmamı tenbih etti]” - deye iki kitabını
yazı masasının üstüne ġoydurur, hemişeki [her zamanki] kimi mene zeng etmeyi
evdekilerden ḫahiş [rica] edir ve könlünden alma yémek keçir...
Maşında eve gedirdim. Saat 18.24 deġiġede téléfonumun zengi çalınır. Ekranda
“Beḫtiyar Vahabzade” sözlerini oḫuyuram. Lakin ilk defe onunla danışmağa imkan
tapmıram [bulamıyoyrum]. Ḫett kesilir. Déme, bu an şair almanı ağzına apararken
ilahinin çağırışını éşidir. Heyat yoldaşı [eşi] Dilare ḫanıma: “Men gédirem” – déyib
ebediyyete ġovuşur...
Bir néçe deġiġeden sonra mobil telefonum tekrar seslenir. Ekranda son defe
“Beḫtiyar Vahabzade” sözlerini oḫuyuram ve hemişeki kimi Tengiz ḫanımın sesini
éşidirem. Ancaġ bu defe “Ramazan müellim, Beḫtiyar müellim sizinle danışmaġ
isteyir” evezine [yerine] ağlamsınaraġ “Beḫtiyar müellim dünyasını déyişdi” – déyir...
Bağışladığı kitablarının birinde “Eġide dostum Ramazan Ġafarlıya”, ithaf étdiyi
“Dünen de, bu gün de” şé’rinde ise sadece “Dostum Ramazan Ġafarlıya” sözlerini
yazıb. Ḫudu müellimden sonra B. Vahabzadenin dostu, özü de eġide dostu olmaġ,
ömrün ön béş ilden çoḫunu onunla ġelben birleşmek, inanıb inandırmaġ, fikirlerine
şerik etmek [ortak olmak] éle bir ḫoşbeḫtlik idi ki, heyatımdakı bütün sıḫıntıları,
merhumiyyetleri, üstüme yağdırılan şeri, böhtanı unutdururdu. İndi Beḫtiyar
Vahabzade itkisi heyat yoldaşı Dilare ananı göynetdiyi [içten yaktığı] ġeder meni de
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göynedir. İsteyirem günde 3-4 déyil, yüz defe zeng edib danışsın, danlasın [azarlasın]...
Lakin Allah apardığını hele ġaytarmayıb. Men atamı 5 yaşımda itirmişem. Cenazesini
ġebirstanlığa aparanda dédiler ki, onu teyyareye mindiririk, uçub uzaġlara gédecek.
Sağalandan sonra géri ġayıdacaġ... Yaşım 60-a çatır, hele de göyde teyyare uçanda o
sözler yadıma düşür... Ani olaraġ atamın ġayıdacağına ümid besleyirem. B. Vahabzade
insaniyyetin atası idi. Milyonları yétim ġoydu. İndi hamının gözleri göye dikilecek.
Onu ġaytaracaġ uçağı aḫtaracaġ. Ve kaş [keşke] şairin ruhu sesimi éşideydi ve bir
sorğuma cavab véreydi:
Meni tek ġoydun, ustad! Ömrünü uzatmaġ üçün cildlerin sayını 15-e çatdırmaġ
isteyirdim. Éle bilirdim özünde güc tapıb aḫıradek [sonunu kadar] tövsiyelerini
esirgemeyeceksen. Aḫı, [öyle ya] söz vermişdin, Novruzu bir yérde kéçireceydik.
Seni bu çetin addımı atmağa ne vadar étdi [mecbur etti], ustad?..
***
Şair 2005-ci ilin avġust-séntyabr aylarında “Ölümle üz-üze” şé’rini ġeleme
almışdı. Bu hele onda onun heyatla vidalaşmağa hazırlaşdığından ḫeber vérirdi.
Évin her küncünden [köşesinden] bir kabus kimi
Mene göz bereldir [gözlerini açmış bana bakıyor] ölüm her géce.
Her an gözleyirem son nefesimi,
Mene “geldim” déyir ölüm gizlice.
O çağlarda bir néçe defe yanımda yaşamaġ istemediyini diline getirmişdi. Onun
yazıb-yaratmaġ hevesi de sönmüşdü.
Ölüm vahimesi artır günbegün.
Yanıma gelenler, teselli üçün
Her gün daha şirin söz aḫtarırlar.
Mense candan bézar [usanmış], cahandan bézar!
Onlara hesedle baḫıram herden [bazen kıskançlıkla bakıyorum]
Ḫoşum gelmese de tesellilerden,
Ġelbimde hamıdan [kerkesten] umduğum odur.
Teselli - heyata ümid yoludur,
Ümidle yaşadım hemişe men de.
Duyurdum [hissesiyordum] ki, ġelemi elinden düşen andan şair ölümle çarpışır.
Gücünü itirdikce déyir ki:
İstek çoḫ, arzu çoḫ, ürek gén [geniş], vaḫt [vakit] dar.
Hele gileyliyem [şikâyetçiyim] özüm özümden.
İnsandan ağırdır onun isteyi,
Hemişe teşnedir insan üreyi.
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B. Vahabzadeni “Çetin Addım” Atmağa Ne Vadar Étdi?..

Külliyyatının neşri meselesi ortaya çıḫanda [çıktığında] B. Vahabzade yéniden
ġelemini eline aldı ve iki ilden artıġ yaşamağa özünde güc tapdı, yazıb-yaratdı da...
Şairin ölümünden bir néçe gün ġabaġ dédiyine göre, son şé’ri “Çetin addım”dır.
2008-ci ilin aprel [nisan] ayında ġeleme alınıb (Eslinde sonrakı 10 ay erzinde
[müddetinde] de bir néçe kiçik şé’r yazıb). Ömrü boyu veten sevgisi ile üreyi
döyünen [yüreği çarpan] B. Vahabzade mehebbet mövzusuna hesr étdiyi son misraları
ile yaradıcılığına nöġte ġoyub. Eslinde onun üçün heyatının en çetin addımı mehz
[adımı sırf] yaradıcılığına nöġte ġoyması idi. Bu şé’rden sonra şair ötenleri safçürük etmekle [eski şiirlerini ayıklamakla] meşğul olub. Beli, haġġa eyilerek 84 illik
yaşantısını - şirin nağılı bitirir [güzel masalı bitiriyor]. Sévgilisinden efv dileyerek
onu éle unutmasını isteyir ki, unudulduğunu onun gözlerinden oḫuya ve onun rahat
olduğunu göre bilsin. Bu müdrik [bilge] insana ahıl yaşında [iyice yaşlı döneminde]
da üzüntüler çekdiren sévgili kimdir? Bu sévgili onun Veteni ve ḫalġıdır. O, ancaġ
ebediyyete ġovuşmaġ üçün Veteninden ayrılarken haġġa eyiler, bir gile [bir tane, bir
damla kadar] isteyinin üreyinde ġalmaması ile barışardı. Ve anlayırdı yaḫınlarda bu
çetin addımı atmaġ mecburiyyetindedir:
Ġelbimi gemiren tereddüdleri
Sene birer-birer açandan beri
Her gün öz-özümü danlayıram [kınıyorum] men.
Amma çoḫ şadam [mutluyum] ki, ġurtara bildim,
Nehayet, çekdiyim üzüntülerden...
Gerçeye eyildim, haġġa eyildim.
Bir yolluġ [artık] ġurtarsın о şirin nağıl.
Yaşasın hissimin od-alovunu
Söndüren ağıl [akıl]!
Efv éyle, éy gülüm, meni efv éle,
Ġalmasın isteyim daha bir gile [bir damla bile].
Sen éle unut ki, unutduğunu
Senin gözlerinden oḫuya bilim...
Rahat olduğunu men duya bilim.
Kéçdi bir zaman, sordum özümden:
Vérdiyin о hökme inandınmı sen?
Ḫeberin oldumu öz üreyinden?
Éy könül, inandım, ya inanmadım,
Hökmen atılmalı [mutlaka atılmalı] bu çetin addım!
Ġeribedir [şaşılacak şeydir], 2008-ci ilin 20 iyulunda [temmuz ayında] B. Vahabzade
yéne namelum sévgilini ḫatırlayır, onun özü ile vuruşduğunu, tereddüdlerinin arḫada
46

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 31. Sayı

Ramazan ĠAFARLI

ġaldığını, ġelbinin ağlı, kamalı [kemali] ile barışdığını ve sabahını [yarınını] şairden
soruşduğunu bildirir. Bu, ancaġ onun ḫalġı ola bilerdi.
Gah güleş [güler yüzlü], gah da ki, perişan gülüm,
Özü özü ile vuruşan gülüm.
Uzun tereddüdler ġaldı arḫada
Ġelbi kamalıyla barışan gülüm,
Sabahını menden soruşan gülüm.
Şair ömrünün son aylarında ġeleme aldığı “Tapınmaġ” (avġust, 2008) şé’rinde
“gülüm” déye müraciet étdiyi hemin sevgilisinin ruhani kamilliyine tapındığını étiraf
edir:
Yaman nigaranam men senden yana [senden dolayı çok endişeliyim],
Helelik sévgini ġoyaġ bir yana.
Çoḫ sınmışam [kırılmışım], ay gülüm,
Ancaġ sende gördüyüm
		
ruhani kamilliye
Tapınmışam, ay gülüm.
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