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D.Mehmet DOĞAN 

Şiir Şöleni Daimi Heyeti Başkanı

İbrahim Ulvi YAVUZ 

TYB Genel Başkanı

Genel Koordinatör Ahmet FİDAN

İlmi Danışman Doç.Dr. Rıdvan CANIM

Sanat Danışmanı Bekir SOYSAL

Mali Sorumlu  Erbay KÜCET

Basın Sorumlusu  Harun ÖZDEMİR

Kayıt/Kabul Sorumlusu  Hanefi AKIN

Kafile Sorumlusu  Osman ÖZBAHÇE

Tanıtım Sorumlusu  Fahri TUNA

İcra Heyeti

D. Mehmet DOĞAN,  İbrahim Ulvi YAVUZ, 

Ahmet FİDAN, Ahmet ŞENOLT
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Şölen Programı  

  

Açılış Konuşmaları
İbrahim Ulvi Yavuz

D. Mehmet Doğan

Mehmet Erdoğan

Songül Ozan

Doç. Dr. Rıdvan Canım

“Osmanlı Asırlarında Balkanlar’da Türk Edebiyatı”

Zeynel Beksaç Kosova/Prizren’de Çağdaş  Türk Şiiri

Türk Dünyası Güldestesi- 8
Hasan Ahmet (Yunanistan)

Hüseyin Akın (Türkiye)

Cevat Akkanat (Türkiye)

Güner Akmolla (Romanya)

Derviş Osman Ahmetoğlu (Gürcistan)

Sabri İbrahim Alagöz (Bulgaristan)

Yaşar Bedri Özdemir (Türkiye)

Zeynel Beksaç ( Kosova)

Kubilay Beliğ (Kıbrıs)

Arif Bozacı (Kosava)

Rıdvan Canım (Türkiye)

İhsan Deniz (Türkiye)

Mustafa Efe (Türkiye)

Hüseyin Kerim Ece (Hollanda)

Vahit Ergin (Kosova)

Emine Usein Eseyova (Kırım)

Taner Güçlütürk (Kosova)

Nimettullah Hafız (Kosova)

Abbas Hacaloğlu (Azerbaycan)

Altınbek İsmailov (Kırgızistan)

Vural Kaya (Türkiye)

Hicabi Kırlangıç (Türkiye)

Cevdet Karal (Türkiye)

Fahri Kaya (Makedonya)

Marina Karyagina (Çuvaşistan)

Şemsettin Küzeci (Irak) İç
in

de
ki
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r
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Rasim Karaca (Azerbaycan)

Gülay Karasniç (Kosova)

M.Atilla Maraş (Türkiye)

Ahmet Mercan (Türkiye)

Mustafa Muharrem (Türkiye)

İskender Muzbeg (Kosova)

Pıotr Moise (Moldovya)

Mustafa Özçelik (Türkiye)

Osman Özbahçe (Türkiye)

Halil İbrahim Özdemir (Türkiye)

Nasır Paygüzar (İran)

Fikri Şişko (Kosova)

Selim Turan (Almanya)

Ekrem Terzi (Irak)

Toregoli  Tashenov ( Kazakistan)

A.Ali Ural (Türkiye)

Agim Rıfat Yeşeren (Kosova)

Rezzan Zborça (Kosova)

Şiir Atölyeleri

Değerlendirmeler  
   

Basından Seçmeler

Şölenden Görüntüler
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24 Kasım - 2011 Perşembe
07.00   : TYB önünden otobüsle Esenboğa Havalimanı’na hareket
08.30   : Ankara’dan İstanbul’a hareket
12.25   : İstanbul’dan Priştina’ya hareket (Türkiye saati ile)
13.00   : Priştina’ya varış (Kosova saati ile) 
14.00   : Murad Hüdavendigar Türbesi’ni ziyaret/ Şehir Turu 
16.30   : Otobüsle Prizren’e hareket
18.00   : Otele yerleşme
19.30  : Akşam Yemeği / Tanışma

25 Kasım - 2011 Cuma
Yer                 : Prizren Centrium Otel
09.30 - 11.30           : Açılış Konuşmaları

Protokol ve Selamlama konuşmaları
İbrahim Ulvi Yavuz /Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı
D.Mehmet Doğan /Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı
Dr.Taner Güçlütürk /Kosova Türk Yazarlar Derneği Genel Sekreteri
Müferra Çinik/Kosova Milletvekili
Mehmet Erdoğan/TC. Gaziantep Milletvekili
Songül Ozan/TC. Kosova B.Elçisi
Mahir Avcı/Kosova Kamu Güvenlik Bakanı
Doç. Dr. Rıdvan Canım / Atatürk Üniversitesi
“Osmanlı Asırlarında Balkanlar’da Türk Edebiyatı”
Zeynel Beksaç / Prizren -Kosova
“ Kosova/Prizren’de Çağdaş Türk Şiiri”

12.30-13.30      Öğle Yemeği
13.30-14.00     Sûzî Çelebi’nin Kabrini Ziyaret
14.30-16.15      Sûzî Çelebi Şiir Faslı (I)
16.15-16.30      Ara
16.30-18.30     Priştineli Mesihi Şiir Faslı (II)
18.30-19.30     Ara / Akşam Yemeği
20.30                Konser / Doğru Yol Derneği Musiki Topluluğu Rumeli Türküleri
22.00               Atölye Çalışmaları

26 Kasım - 2011 Cumartesi
07.00 - 08.00 : Kahvaltı
08.15  : Mamuşa’ya Hareket 
09.00 -10.00           : Mehmed Akif Ersoy Şiir Faslı (III)
10.00 -10.15 : Ara
10.15 -12.00 : Yahya Kemâl Şiir Faslı (IV)
12.00 -12.30 : Ara
12.30 -13.30 : Berat Dağıtımı
13.30 -14.00  : Öğle Yemeği
14.00 -19.00 :Yakova ve İpek (Peç) Gezisi/Suşisa Köyü (Akif’in babasının köyü)
19.00  : Prizren’e dönüş
19.30  : Akşam Yemeği
20.00     : Atölye Çalışmaları
                                 Din ve Şiir, Kaynağına Küskün Şiir, 
    Uzun Şiir Kısa Şiirin nesi olur?,, Şiir ve Musiki, 
21.00 -23.00            : Veda faslı

27 Kasım - 2011 / Pazar 
07.30-09.00 : Kahvaltı 
09.30  : Priştine’ye hareket
11.00-12.30  : Şehir Turu
14.00  : İstanbul’a hareket (Kosova saati ile)
16.30  : İstanbul’a dönüş (Türkiye Saati ile) Şö
le
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Sayın Bakanım,

Sayın Milletvekilim,

Sayın Büyükelçim,

Sayın Belediye Başkanım

Dünyanın muhtelif coğrafyalarından şölenimizi teşrif eden Türk dünyası-
nın değerli şairleri…

Değerli basın mensupları, 

Hanımefendiler…Beyefendiler,

Sözlerime başlarken Türkiye Yazarlar Birliği adına hepinize hoş geldi-
niz diyor, şöleninin ülkelerimize, halklarımıza ve tüm insanlığa hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum. Sözlerimin burasında TYB hakkında kısa bilgi ver-
mek istiyorum.

TYB bundan tam 33 yıl önce idealist bir grup yazar tarafından kurulmuş-
tur.İki ayrı Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu yararına” çalıştığı tescil edilen 
“Türkiye” adına kullanma hakkına sahip bir sivil toplum kuruluşudur. 

Ulusal ve uluslararası faaliyetleri ile haklı bir şöhrete ve aynı zamanda iti-
bara sahiptir.

İbrahim Ulvi Yavuz

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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8Sayın misafirlerimiz,

Türkiye Yazarlar Birliği’nin, ilkini 1992’de gerçekleştirdiği Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni 19.uncu yılını geride bırakırken, Türk dünyasına yö-
nelik planlı-programlı, istikrarlı tek faaliyet olma niteliğini de sürdürmektedir.

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni, geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini 
hatırlatmak yanında, yedi iklim dört bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir 
ustalarını bir araya getirerek yeni bir edebî dirilişin zeminini hazırlamaktadır.

İlk şölen, Osmanlı Devleti’nin gerçek anlamda kurulduğu Bursa’da baş-
ladı.Selçuklu başkenti Konya’da tamamlandı.2.Şölen,Asya’nın hayli do-
ğusunda ve kuzeyinde Kazakistan’ın başkenti Almatı’da yapıldı.3.Şölen, 
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta idi.Orta Asya bozkırlarından şiir 
rüzgârları, batıya ve güneye doğru esti ve Kıbrıs’ta karar kıldı. 4. Şölen 
Girne’de icra edildi.  5. Şölen Avrupa’nın parlamento başkenti Strasburg’da, 6. 
Şiir Şöleni Kırım’da yapıldı. 7. Şiir Şöleni Yahya Kemal’in doğduğu Üsküp’te, 
8. Şiir Şöleni ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.

Şimdi ise 9.Şiir şölenini yapmak üzere buradayız. 2011’in “Mehmet Âkif 
Yılı” ilân edilmesi dolayısıyla babası Kosovalı olan Mehmet Âkif Ersoy’un 
hâtırasına ithafen Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenmesinin ayrı bir anla-
mı bulunmaktadır.

Kosova ile tam beş yüz yıl birlikte yaşadık. Bu birlikteliğin tarihi izleri 
hala yaşamaktadır. Yaşayan bu izleri diri ve canlı tutmak ve tarihe şahitlik et-
mek için  buradayız.

Şölenimize Türkiye dışından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
KKTC, Kırım, Çuvaşistan, Gürcistan, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Make-
donya, Moldova (Gagavuzeli), Yunanistan (Batı Trakya), Almanya, Hollanda, 
Romanya’dan şairler katılmaktadır. 

Kendilerine bu şölene davetimizi kabul edip  katıldıkları  için huzurunuz-
da TYB adına teşekkür ediyorum.

Bu şölen süresince çok yönlü kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum. 
Öncelikle Kosova, Prizren ve Mamuşa’nın havasını teneffüs edeceğiz. İkincisi 
bir edebiyat platformu ve düşünce meclisi olan şölen süresince hem farklı kül-
türleri ve hem de birbirimizi daha yakından tanıma imkânımız olacak. Bu ve-
sileyle gönül bağlarımız güçlenecektir.

Programımızda Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Rıdvan Canım’ın “Osmanlı Asırlarında Balkanlar’da Türk Edebiyatı“ başlık-
lı açılış bildirisi ile şölende şairlerin kendi şiirlerini okuyacağı şiir fasılları ya-
nında ilmî toplantılar da yer alacaktır. 

Şölen süresince şairler şiir atölyelerinde, “Din ve Şiir, Kaynağına Küs-
kün Şiir”,“Uzun Şiir kısa şiirin nesi olur?”“Şiir ve Musiki”konularında fikir 
beyan edeceklerdir.
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8 Sözlerimi bitirirken birkaç teşekkür borcumu yerine getirmek istiyorum.

Öncelikle bu faaliyetimize destek veren Başbakanlık Tanıtma Fonundan 
sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay’a ve Şölene katılan 
Gaziantep Milletvekili sayın Mehmet Erdoğan’a teşekkürü bir borç bilirim.

Organizasyonun gerçekleşmesinde sıcak ve yakın işbirliği içinde olduğu-
muz Prizren’in müstesna isimleri Zeynel Beksaç ve Taner Güçlütürk’e, Yunus 
Emre Kültür Merkezi Başkanı Sayın Doç. Dr. İsmet Biner beyefendiye  teşek-
kür ediyorum.

Türkiye’nin Priştina Büyükelçisi  Songül Ozan hanımefendiye, Koso-
va’nın Ankara Büyükelçisi Bekir Seydu’ya  samimi  teşekkürlerimi arz etmek 
istiyorum.

Şölen Ödüllerini hazırlayan Bekir Soysal’a organizasyonun gerçekleşme-
sinde emeği geçen Zafer Kızılca’ya, ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Ve en önemlisi bu salonda şölenin açılışına katılan sizlere katılımınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum.

Hepinizi en kalbi sevgilerimle selamlıyorum.
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“Cümle şair dost bahçesi bülbülü”

İlk Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin şiarı Yunus Emre’nin bu mıs-
raı idi. Şimdi Prizren’de yine Yunus’un tapısında, huzurundayız. Burası Yunus 
Emre Türk Kültür Merkezi… Prizren’de Yunus Emre merkezi yeni imiş. Bu 
yeni kuruluşa Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin hafızalardan silinmeye-
cek hatıralar bırakacağını umuyorum.  

Türkçenin şiirinin 1992’de Bursa’da başlayan yolculuğu devam ediyor. 
19 yıl sonra, Balkanları bir daha aştık ve Allaha hamdolsun Prizren menzili-
ne ulaştık…

Hoş bulduk, safa bulduk!

Prizren Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin dokuzuncu durağı… 

Ne içindeyiz zamanın

Ne de büsbütün dışında;

Yekpare geniş bir anın

Parçalanmaz akışında,

D. Mehmet Doğan

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı



12
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

8 Bir garip rüya rengiyle

Uyumuş gibi her şekil…

Bursa’dan Almatı’ya, oradan Aşkabad’a vardık…Sonra Girne’da mola 
verdik. Kıbrıs’tan Avrupa’nın batısına, Starzburg’a geçtik. Avrupa’nın doğusu 
Türkçenin coğrafyalarındandı. Bu sene ellinci yılına eriştiğimiz işçi göçünden 
sonra batısı da Türkçenin şiiri ile hemhal oldu. 

Kırım’da Akmescid, 6. menzilimizdi…İnsanlığın, yani şiirin sürgün edil-
diği, kırım ve kıyıma maruz bırakıldığı bir coğrafyada dünyanın dört buca-
ğından gelen şairler sesini duyurdu. Oradan çok yakınlara geldik, 2007’de 
Üsküp’teydik. Bu şehrin aziz çocuğu, büyük şairimiz Yahya Kemal’in vasiyet 
gibi hasreti bizi Üsküp’e çekti. 

2009’da Azerbaycan’da Bakü şiirimizin başkenti idi. Davet sahibimiz 
Bahtiyar Vahabzade idi. Onun taze kabrine güller bıraktık…

Ve bugün Kosova’dayız, Prizren’deyiz…

Sultan Murad, Hüdavendigâr Kosova sahrasında yüzyıllarca önce o muh-
teşem şiiri şehid kanlarıyla yazmasa idi, hiç birimiz burada olmayacaktık. Za-
ten burası, yani Prizren de olmayacaktı… Ona şükranlarımızı sunduk. Fatiha-
lar armağan ettik…

“Dağ ne kadar yüce olsa da yol onun üzerinden aşar” denilmiştir. Şiir yük-
lü kervanımızla sadece dağlar aşmadık. Turkuvaz denizler ve coşkun nehirler 
geçtik. Bereketli ovalardan süzülerek bu şiir şehrine vasıl olduk. 

Elhamdülillah şiirin bereketli toprağına kavuştuk! 

Hangi şehir için şiir bu kadar ekmek, su ve hava olmuştur? Prizren’de şi-
irin bütün bunlar olduğuna şu ifade şahitlik etmez mi:

“Bu şehirde çocuk anne rahmine düşünce, hemen mahlâsı konulur!”

Atalarımız, “doğmamış çocuğa don biçilmez” demiştir!

Doğmamış çocuğa elbise dikilmez ama, şairce adı konulur!

Doğan kesin şair! Mutlaka şair. Hatta şiir yazmasa da!

Üsküp ki Şardağında devamıydı Bursa’nın!

Yahya Kemal’in bu mısraının yüzde yüz hakikat olduğunu gözlerimiz-
le gördük, şüphemiz yok. Prizren’de Şardağı’na bakıp şunu soruyoruz: Peki 
Pirizren’i nasıl tanımlayacağız? 

Bursa’nın devamı olabilir mi? Bursa’nın veya Amasya’nın, Tokat’ın 
Kastamonu’nun, ya da Anadolu’nun her hangi bir tarihi şehrinin? Bunların hiç 
biri “olamaz” diyemeyiz, fakat bize göre bu şehir İstanbul’un devamı olmalı-
dır! Çünkü Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethetmiş, akabinde, sadece iki 
yıl sonra Prizren’e gelmiştir!
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8Şüphe yok, bir zamanlar Prizren kendini bizden gizlemişti. Bilinmez kıl-
mıştı!

Şimdi Suzî Çelebi’nin dilinden şöyle söylüyor:

Nihan etdim cihandan kendözümü

Ganimet bil ki sen gördün yüzümü

“Kendimi bu dünyada görünmez kıldım, gizledim, sen yüzümü görme-
ni ganimet bil.”

Başka çaremiz mi var? Biz de Suzî Çelebi’ye onun diliyle sesleniyoruz:

Bana bu ömr cânansız gerekmez

Bana bir lâhza can onsuz gerekmez…

Türkiye ve Kosova…

Bizim için eşdeğer iki coğrafya. Kosovalılar ismi, cismi ne olursa olsun, 
kendilerini Türkiyeli sayabilir. Bizse zaten kendimizi Kosova’lı sayıyoruz! 
Kosova payidar oldukça, kendimizi emniyette hissediyoruz. 

Aynı hissi Kosova halkının da duyduğundan eminiz: Türkiye varsa Ko-
sova vardır! O kadar iç içeyiz ki, o kadar biriz ki…Yüz yıllık zaman farkı on 
yıl bile dayanamaz!

Mehmet Âkif’in memleketi bizim memleketimizdir. Biz Mehmet Âkif’in 
baba yurduna geldik. Onun yurdu aynı zamanda bizim yurdumuzdur. O 
Türkiye’nin millî marşını yazdı ve Kosovalı olduğunu hiç unutmadı, babası-
nın, atasının hakkını asla ketmetmedi. 

Nerde olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova

Sen misin, yoksa hayâlin mi? Vefâsız Kosova!

Hani birlerce mefâhirdi senin her adımın?

Hani sînende yarıp geçtiği yol “Yıldırım”ın?

Hani asker? Hani kalbinde yatan Şâh-ı Şehid?

Ah o kurban-ı zafer nerde bugün? Nerde o iyd?

Söyle, Meşhed, öpeyim secde edip toprağını;

Yok mudur sende Murad’ın iki üç damla kanı?

Âh Meşhed! O ne? Sâhandaki meyhâne midir?

Kandilin, görmüyorum, nerde? Şu peymâne midir?

Ya harîminde yatan şapkalı sarhoşlar kim?

Yoksa yanlış mı? Hayır, söyleme, bildim... Bildim!
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8 Basacak mıydı, fakat, göğsüne Sırb’ın çarığı?

Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı,

Silecek miydi en alçak neferin çizmesini?

Dürtecek miydi geçen, leş gibi her lîmesini?

Bu salonda bulunanlar bu coğrafyanın yakın tarihini elbette benden daha 
iyi biliyorlardır. Dedeleri, babaları ve kendileri yaşıyarak biliyorlar. 

Mehmet Âkif bir asır öncenin kanlı sahnelerinden söz ediyor. Müslüman 
nüfus fazla olduğundan denge sağlamak için yapılan katliama atıfta bulunuyor. 
Şiddetli  acılar ve üzüntüler içinde şiirini şöyle tamamlıyor:

Şunu benden duyunuz, ben ki evet, Arnavudum…

Başka bir şey diyemem… İşte perîşan yurdum!..

Mehmet Âkif’in baba yurdunun yüz yıl önce içine düştüğü durum, onu 
çok üzmüştür. Başka bir şiirinde aynı konuya tekrar döner:

-Nedir uzakta nümâyân olan şu ıssız ova? 

Ki pek hazin duruyor?   

-Bilmiyor musun? 

Kosova! Nasıl bilirdin! Evet, bilmesen de hakkın var; Bırakmamış ki, taş 
üstünde taş, kuduz canavar!

Büyük şairimiz, o zamanki Sırp zulmünden söz ederken, şimdi misafiri 
olduğumuz şehri de zikrediyor. 

Ne reng-i muzlime girmiş o yemyeşil Kosova! 

Şimâle doğru bütün Pirzerin, İpek, Yakova, 

Fezâ-yı mahşere dönmüş girîv-i mâtemden...

Hem öyle arsa-i mahşer ki: Yok şefa’at eden! 

Ne bir yaşındaki ma’sûm için beşikte hayat; 

Ne seksenindeki mazlûm için eşikte necat:

Niyetimiz eski yaraları deşmek değil. Büyük bir şairimizin, müşterek bir 
değerimizin şiirleştirdiği tarihi hatırlamak. Şuna inanıyoruz ki, büyük Âkif’in 
ruhu Kosova’nın istiklâlinden gerçek bir inşirah duymuştur. O Türkiye’nin 
istiklâl şairi olduğu kadar Kosova’nın de istiklâl şairidir. 

Yüz yıl öncesine gitmişken, başka bir müşterek isimden, bir değerden de 
söz etmeden geçemeyeceğim. 

Şemseddin Samî, türkçenin en önemli sözlüklerinden birinin müellifi. 
Hatta diyebiliriz ki, ilk Türkçe sözlüğü o hazırladı. Bu eseri tam 110 yıl önce 
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8yayınlandı ve Sultan Abdülhamid’in saltanatının 25. Yılına adandı. Bu sözlü-
ğün önsözünde, doğu ve batı türkçeleri için kullanılan Çağatayca ve Osman-
lıca deyimlerini doğru bulmaz, ikisinin de türkçe olduğunu, birinin doğu, di-
ğerinin batı türkçesi sayılması gerektiğini belirtir. O sözlüğünde o zamana ka-
dar alışılmış olan Osmanlıca/lisan-ı osmanî yerine türkçe/lisan-ı türkî deme-
yi tercih eder. 

Şemseddin Sami’ye göre, İstanbul türkçesi bütün türklük için ortak yazı 
dili olmalıdır. Şemseddin Sami ömrünün son yıllarında Türkçenin ilk yazı-
lı metinleri olan ve yeni keşfedilen Orhun yazıtları üzerinde çalışmış, İslâmî 
Türk edebiyatının ilk eserlerinden olan Kutadgubilik üzerinde durmuş, doğu 
türkçesinin büyük şairi Nevaî’nin eserlerinin okullarda okutulmasını teklif et-
miştir. 

Yedi-sekiz yüz yıldır doğu türkçesi ile batı türkçesi arasındaki bağ kesil-
miştir. Doğu ve batının Türk edebiyatçıları birbirlerini tanımamakta, böylece 
iki bölgenin türkçesi birbirinden farklılaşmaktadır. İşte sözlüğünün sunuşun-
dan onun bir kaç cümlesi:

“Bizce müstamel lügatı arabiye ve farsiyeyi câmi olduğu halde, bu ki-
tabın ‘Kamus-ı Türkî’ olarak tesmiyesine belki itiraz edenler bulunur; lisanı-
mız türkîdir, bu lisana mahsus lügat kitabına dahi başka isim düşünmek abes-
tir. Lisanımızda müstamel kelimelerin cümlesi de, herhangi lisandan me’huz 
olursa olsun hakikaten müstamel ve malûm olmak şartıyla türkçeden madud-
tur.” (sayılır)

İki büyük şahsiyet, bize büyük bir bütünü işaret ediyor. O bütünlük geniş 
bir kardeşlik halkası meydana getiriyor. Eğer kendi bütünlüğümüzü hissede-
mezsek, başka bir bütünlüğün bizi kuşatması kaçınılmaz olur!

Kosova’yı seviyoruz, Kosova halkını seviyoruz. Türkiye’de tüm Koso-
va halkından daha fazla Arnavut var! Kosova’yı oluşturan bütün toplulukları 
dikkate alırsak, 75 milyonluk Türkiye, bu nüfusu ile Kosovalıların kardeşidir. 
Kim diyebilir ki, kardeşlik sadece kandır, yalnızca biyolojiktir? Aziz Kosova-
lılar biz ancak kardeşiz!

*

Türkiye Yazarlar Birliği Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenini 1992’de ilk 
defa Bursa ve Konya’da yapıldı, o şölenin ve sonraki şölenlerin katılımcıları 
arasında Pirizren’den, Kosova’dan şairler her zaman oldu. 

Davet sırası onlarındı. Şimdi biz buradayız, doğunun çok uzağından, batı-
nın ucuna, kuzeyin ve güneyin uçlarından şairler burada. Prizrenli Suzî Çelebi-
yi, Şem’i’yi, Âşık Çelebi’yi yâd edeceğiz. Sadece onları mı? yüzyılların unu-
tulmuş şairlerini de hatırlayacağız. En önemlisi bugünün şairleri kendilerini bir 
dünyanın önünde göstermek fırsatı bulacaklar. 

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan 
süreklileşmiş en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti. 19 sene 
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8 önce Bursa’da başlayan yolculuk, Almatı, Aşkabat, Girne, Strazburg, Akmes-
cit, Üsküp ve Bakü duraklarından sonra Prizren molasıyla devam ediyor. 

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nin Prizren’de yapılması fikri, daha 
ilk şölenlerin konularındandı. Fakat, şartların olgunlaşması için epeyce bekle-
mek gerekti. Dört yıl önce Üsküp’te yaptığımız şölen Prizren şöleni fikrini tek-
rar canlandırdı. Asıl karar Bakü’de alındı ve ilan edildi. Şair dostumuz Zeynel 
Beksaç bu karar alınmadan Bakü’den ayrılmak istemedi. Biz de bir sonraki şö-
lenin Kosova’da, Prizren’de yapılacağını bütün şairlere ilan ettik. 

Bursa’dan 19 yıl sonra, Türk dünyasının şiir ustaları, Prizren’de dokuzun-
cu defa bir araya geldiler. Onlar gelince kıt’alar, coğrafyalar, ülkeler bir ara-
ya geldi. 

Değişik coğrafyalardan gelen, farklı  lehçelerle, şivelerle konuşan şairler 
ve yazarlar topluluğunun üzerinde düşünmesi gereken hususlar var; bir daha 
hatırlatmadan geçemeyeceğim. 

Yüz yıl önce Mehmet Âkif, İsmail Gaspıralı, Sabir, Ahmet Cevat, Fatih 
Emirhan, Zahir Bigi, Tukay, Mağcan Cumabay, Çolpan, Fıtrat...birbirini oku-
yor ve tanıyordu. Şimdi bu kardeşlerin birbirini tanıması, okuması bugünkü 
ulaştırma ve iletişim imkânlarına, gittikçe küçülen dünyaya rağmen mümkün 
olamıyor... Bunun üzerinde bilhassa durmamız, hasseten düşünmemiz lâzım. 

Yaşayan yazarlarımız, şairlerimiz birbirini tanımıyor, birbirinin klasikle-
rini bilmiyor. İnanıyorum ki, geçmiş büyüklerimizi tanısak, eserlerinden ha-
berdar olsak, 21. yüzyılda sesimiz daha gür çıkar. 

İstanbul’da, Kahire’de, Bahçesaray’da, Baküde, Tebriz’de, Kazan’da, 
Taşkent’te, Üsküp’te, Prizren’de basılan kitaplar, dergiler yüzyıl önce bütün 
dünyamızı aydınlatıyordu. Zaman bizim için tersine işledi, içimize kapandık, 
üstümüze örtüldük. Ufuklarımızı daralttık...

Uzak yakın kardeşlerle ilgilenmek. Onların sözünü, sesini işitmek. Büyük 
şahsiyetlerini tanımak. Ve zamanımızın yeni, yepyeni sözünü söylemek, sen-
tezini yapmak...

Üzerinde duracağımız başka bir husus: Şiir de alanını daralttı. Vezni, kafi-
yeyi, âhengi, mûsıkîyi bir kenara bıraktı. Bunlar şart mıydı? Anlam tek kişinin 
şifresine çevrilmeli miydi? Şiirin bu kadar kişileşmesi gerekir miydi? Bu soru-
lara cevap vermek mevkiinde değilim. Müşahadelerimi dile getiriyorum. Şair-
ler, artık eskisi kadar topluma mal olamıyorlar. Kusur onlarda mı, halkda mı? 

Elbette halk zevki de şiirden uzaklaştı. Hiç bir devirde, halkın paylaştı-
ğı müzik, edebiyat, şiir, sanat zamanımızdaki kadar basitleşmedi, sığlaşmadı. 
Devrimizde seçkinler de kitle kültürüne kapıldı, yüksek sanatı idrakten uzak-
laştı. Kitle kültürü dediğimiz deniz ise, en büyük okyanustan bile büyük. Fa-
kat, derinliği birkaç santimden ibaret! 

Bu elbette bizi düşündürüyor. Melâle sevk ediyor. 
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8Melâli anlamayan nesle âşina değiliz!

Elbette Prizren’de sadece şiir okunmayacak. Bu konular üzerinde de ko-
nuşulacak.

Velhasıl, kardeşlerin sohbet meclisinde konuşulacak çok şey var. Dört 
gün boyunca bunları bu salonlarda, odalarda, koridorlarda konuşup duracağız.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni 19 yıldır yapılıyor ve kendine mahsus 
bir geleneği var. Mesela bu şölende plaket dağıtılmıyor. Katılımcılara çok ori-
jinal beratlar takdim ediliyor. Klasik Türk sanatlarının bir terkibi olan bu be-
ratları ve büyük ödülleri sanat danışmanımız Bekir Soysal hazırlıyor. Bu tarz 
toplantılar için işin estetik yönü de çok önemli. Bu defa Bekir Bey bir yenilik 
yaptı ve İstanbul’da çok değerli bir nakış ressamımıza, minyatürcümüze, Gül-
çin Anmaç hanımefendiye bir Prizren minyatürü yaptırdı. 

Prizren’in hakim bir mevkiinden bir fotograf çeksek, bugünün bir anı-
nın görüntüsü olur bu. Minyatür ise, yüzyılların kesifleştirilmiş resmidir. Sade-
ce bu şölen için çizilmiş Prizen minyatürü, katılım beratlarını süslüyor. Bekir 
Bey’e ve Gülçin Hanım’a emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. 

9.şölene ilk defa katılan şairler çoğunlukta. Bazı şair arkadaşlarımız bir-
den fazla katıldılar. Zaten üç defa üst üste katılım olmaması için çalışıyoruz. 
19 yıl önce Bursa şölenine katılan şairlerimizden İhsan Deniz aramızda. Bursa 
şöleni ile Prizren şöleninin bağını böylece o sağlıyor. 

Bu şölenin güzelliklerinden biri de, katılımcılara verilen beratlarla büyük 
ödüller.19 yıldır, gelenekli sanatlarımızın bir terkibi olan bu beratları ve ödül-
leri Daimi heyietimizin sanat danışmanı olan Bekir Soysal hazırlıyor. Hassa-
siyeti onu sürekli arayışa sevk ediyor. İlk defa bu şölende, programı icra etti-
ğimiz şehrin orijinal bir minyatürü beratlarımızı süslüyor. Gülçin Anmaç ha-
nımefendi yepyeni bir Prizren minyatürü çizdi. Prizren’in kaç asırlık varlığını 
tek bir minyatürle ebedileştirdi. Bekir Beye ve Gülçin hanıma değerli katkıla-
rından ötürü teşekkür ediyoruz. 

19 yılı geride bırakan bu şölenin müdavimleri, katılımcıları, yürütenleri 
içinde artık aramızda olmayanlar da var. Kazakistanın Almatı şehrinde yaptı-
ğımız ikinci şölenin ev sahibi, Kazakistan Yazarlar Birliği başkanı Kaldarbek 
Naymanbay vefat etti. İlk şölenimize katılan Özbekistanlı şair Rauf Parfi, Kı-
rımlı şair Yunus Kandim, Azerbaycanlı şair Hamid Nutki, Kıbrıslı şair Osman 
Türkay ve Türkiye’den M. Âkif İnan, Erdem Bayazıt son yıllarda kaybettik-
lerimizden. Hepsine rahmet diliyorum. Birkaç yıl önce vefat eden Kırım Tatar 
Yazarlar Birliği başkanı Şakir Selim ve Geçen yıl ebediyete intikal eden Üs-
küp şölenimize büyük emek veren genel sekreterimiz Rıfkı Kaymaz’ı da an-
madan geçmeyelim. 

Bu dostlar, kardeşler bizi “öte”lere götürdü... Prizren’e dönüp yolumuza 
devam etmemiz lâzım. Şiirin konuşacağı bir yerde sözü daha fazla uzatmaya-
cağım, bu toprağın şairi Şem’i’nin bir beytiyle bitirmek istiyorum:
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8 Yoluna can vermeğe câna dil-i bîçareler

Bulmadılar gerçi kim çoğ istediler çareler

(Ey sevgili, bîçareler senin uğrunda can vermek istediler ama, bir çare bu-
lamadılar.) 

Bizler, Prizren’de ve her yerde bu çareyi aramaya devam edeceğiz… 
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Saygıdeğer Kosova Cumhuriyeti’ni bugün burada temsil eden Kamu 
Bakanı Mahir Yağcılar,

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Saygıdeğer Prizren Belediyesini temsilen aramızda bulunan Başkan 
Yardımcısı Orhan Lopar,

Saygıdeğer Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, 

Saygıdeğer Türk şiirinin üstadları, Türk şiirinin ve Türk Dünyasının 
nöbetinde duran Türk şiirinin ve Türkçenin kahramanları,

Sizleri Mehmet Akif Ersoy’un Babası İpekli, İpek’in Suçitsa köyünden 
Tahir Efendi’nin baba yadigârı memleketinde ağırlamaktan onur duyuy-
oruz. Mehmet Akif’in de bir şiirinde belirttiği gibi “Duruyor karşımda bir 
kanlı ova...”, evet o ova ki, 500 yüzyıl önce Sultan Murad Hüdavendigâr ve 
aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulandığı bu topraklara, yine Aşık Çelebi’nin 
tezkiresinde belirttiği gibi, biraz önce sayın başkanımın da ifade ettiği gibi, 
doğan çocuğa isminden önce mahlasının verildiği şairler beşiği Prizren’e hoş 
geldiniz, şeref verdiniz!

 Dr. Taner Güçlütürk

Kosova Türk Yazarlar Derneği Genel Sekreteri
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8 Saygıdeğer Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Ulvi Doğan,

Saygıdeğer Türkiye Yazarlar Birliği’nin çok değerli mensupları ve 
bugün bizi mekanlarında ağırlayan sayıdeğer Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi’nin çok değerli müdürü Doç. Dr. İsmet Biner ve bu organizasyonun 
gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, 
saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti’nin Kosova Büyükelçisi Songül Ozan ve 
desteğini esirgemeyen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bir daha Şölenimize hoşgeldiniz diyorum. 

Bura topraklarda, Kosova’da, Makedonya’da ve Türkçemizin nöbetini 
tutan Balkan coğrafyasındaki çağdaş Türk edebiyatı, duraksama dönemini 
yaşarken, böyle bir dönemde Türkiye Yazarlar Birliğinin bu anlamlı şölenini 
bu yıl Kosova’da, Balkanlarda düzenlemesi çok anlamlıdır. 

Dolayısıyla bugün burada gerçekleştirilecek şölenin ve bundan sonra 
yapılacak çalışmaların Balkan coğrafyasında Türkçe adına, Türk şiiri 
adına, Türk Edebiyatı’nın yarınları adına güzel günlerin yeni bir meşalesini 
yakacağına inanıyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum.
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Sayın Büyükelçim,

Sayın Bakanım,

Çok değerli milletvekilleri 

Ve Prizren dost ayağı ile gelen çok değerli  şairlerimizi ve tüm katılımcıları 
saygı ile selamlıyorum.

Prizren şivesi ile hoşgaldınız diyorum.

Az önce konuşan müdürümüzün ifade ettiği gibi dünyanın çok az yerinde 
iki yerde Yunus Emre Kültür Merkezi bulunmamaktadır.

Bunlardan biri Priştine’de diğeri ise Prizren’de’dir. Neden diyorsanız ta-
bii ki çok haklı.Çünkü şair yeri,şair kenti,

Prizren’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nin olmaması gerçekten haksızlık 
olurdu.Bu yüzden ben sizlere bir öğretmen bir milletvekili olarak bu kürsüden 
çok zamanını almadan gene Prezren şairleri ile Prizren şairleri kenti sıfatiyle 
olarak hoş geldiniz derken bu güzel törenin başarılı geçmesini temenni ediyor 
ve saygılar sunuyorum.

 Müferra Çinik

 Kosova Milletvekili
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Değerli dostlar,

Türkiye Yazarlar Birliği  tarafından organize edilen Türkçenin 9. Şiir 
Şöleni’nde hep birlikteyiz. Afişlerde  görüldüğü gibi bundan önce sekiz  Türkçe 
Şöleni yapılmış. Şimdi ise  dünyanın her tarafından  gelen soydaşlarımızla  
yene bir şöleninin heyecanı içindeyiz.

Tabii bu hayıflanmamın nedeni buralarda bugüne kadar neden yokmuşum 
diye üzüldüm. Ama ben yıllardır zaten bu şairlerimizi, yazarlarımızı hep oku-
dum; sevdim; beğendim. Onların ruh dünyasının, onların kalem ustalığının 
vardığı tüm derinlikleri birlikte yaşadım. Burada ayrı bir duygu içerisindeyim. 
Neden derseniz, Mehmet Âkif’in yurdunda, doğduğu yerde olup da duygulan-
mamak mümkün mü? Ve iki nesil önce, tam iki nesil çok değil; aynı coğrafya, 
aynı yasalar ile idare ediliyoruz. Ecdat bir, ata bir, ülke bir, vatan bir, toprak bir, 
bayrak bir. İki nesil önce. Tabii ki duygulanacağız bu topraklarda. 

Mehmet Âkif İstiklâl Marşımızın şairidir. Mehmet Âkif ne diyor: Bedrin 
aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Kim için diyor bunu? Çanakkale şehitleri 
için. Çanakkale şehitleri ki; o topraklara düşmanı bastırmamak için tam 5000 
yetişmiş ilim adamının, irfan sahibinin, yazarın, şairin, profesörün, dokto-
run , tamamının şehit olduğu on binler arasında gittiği; yüz binler arasında 

 

Mehmet Erdoğan

 TC. Gaziantep Milletvekili
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8gittiği bir mücadele.  Evet, Mehmet Âkif’in Çanakkale Şehitleri şiiri bizi hep 
duygulandırır; ağlatır.Evet, bu topraklar hep birbirine hasret duymuş insanların 
toprağı. Yani Anadolu buraya hasret duymuş. Değerli şairler arasında kendi 
derinliklerime daldım gittim. Bir parlamenter olarak değil; sanki bir şair gibi 
konuştum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Saygılar sunuy-
orum.



24
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

8

Sayın Bakanım,

Sayın Milletvekillerim,

Sayın Prizren Belediye Başkan Yardımcım,

Türk Yazarlar Birliğinin Genel Başkanı ve Kıymetli Temsilcileri,

Değerli Konuklar,

Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği “Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şölenleri”nin dokuzuncusunun bu yıl Mehmet Akif Yılı 
olması dolayısıyla Kosova’da gerçekleştirilmesinden ve sizlerle bir arada ol-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 75.yılı, 
İstiklal Marşı’nın kabulünün 90. yılı olması nedeniyle 2011 yılı ‘’Mehmet Akif 
Ersoy Yılı’’ olarak ilan edilmiştir. 

Büyük şair, döneminin ileri görüşlü ve yenilikçi bir aydını olarak dikkat 
çekmiş, Batı’nın bilim ve teknolojisi ile milli ve manevi değerlerimizin bir 
araya getirilmesine önem vermiştir.  

 

Songül Ozan

T.C. Kosova B.Elçisi
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8Değerli konuklar,

Kosova kökenli bir aileden gelen Mehmet Akif Ersoy bu coğrafyaya olan 
bağlılığını, ata topraklarından ayrı düşmenin derin ızdırabını şiirlerine de kuv-
vetli bir şekilde yansıtmıştır. Bu itibarla, şölen programının bir bölümünün 
Mehmet Akif’nin baba memleketi İpek’in Susişa köyünde icra edilmesi bizler 
için ayrı bir gurur kaynağı teşkil etmektedir.

Bugün Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni vesilesiyle burada bir araya 
gelen,  farklı ülkelerden katılsalar da; bizi biz yapan, bizi bir arada tutan “dil” 
birlikteliğimizin simgeleri olan şairlerimizle tanışma imkanı bulacağız. Bunun 
yanı sıra yine bu şölen vesilesiyle, şairlerimizin değerli eser ve sunumlarını, 
bizzat sanatçılarımızın kendinden dinleme fırsatına sahip olacağız. 

Bu itibarla, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleninin organizasyonunda 
ve burada toplanan değerli şairlerimizin bir araya getirilmesinde değerli 
katkılarını esirgemeyen başta Türk Yazarlar Birliği Başkanı Sayın İbrahim 
Ulvi Yavuz Bey’e ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dokuzuncu Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleninin tüm yönleriyle en güzel 
şekilde geçmesini temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
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Sayın Büyükelçi

Sayın Milletvekilleri,

Sayın Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Başkanı

Sayın Belediye Başkanları

Sayın Belediye Başkan Yardımcıları

Saygıdeğer konuklar.. Şairler…Yazarlar Hanımefendiler.. Bende 
Türkçe’nin Uluslararası 9.Şiir Şöleni’nde konuşmaktan, sizlerle beraber 
olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.Türkiye’den ve dost 
ülkelerden gelen şairlere bir daha Kosova’ya Prizren’e hoş geldiniz diyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın Prof. Dr.Ahmet Davutoğlu 
ile Ramazan ayının son günlerinde bu merkezlerin açılışında beraber 
olduk,konuştuk. İsmet Bey’in de ifade ettiği gibi Sayan Bakan Prizren için bir 
kültür şehri demişti.Ayrı zamanda Prizren’in bir biblo şehri olduğu  söyledi. 
Prizren güzel bir şehirdir. Onun için tüm Prizren adına,tüm Kosovalılar adına, 
hükümetim adına bir daha geldiğiniz için,bu etkinliği gerçekleştirdiğiniz 
için teşekkür etmek istiyorum.Prizren’de olduğu gibi Balkanlar’da ve Türk 
dünyasında da  çok güzel eserler vardır. Ve bu eserler gönülleri,dostları bir 

 

Mahir Avcı

Kosova Kamu Güvenlik Bakanı
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8araya getirir.Köprüler olsun,hanlar olsun,hamamlar,camiler çeşitli tarihi 
eserler tarihe dönüşüyor ve onlar dostları bir araya getiriyor.Şairlerin aynı 
zamanda siz şairler ö güzel dizelerle gönülleri bir araya getiriyorsunuz.Bu 
gönüller yüz yıllar boyu böyle devam edecektir. Bizler nacizane siyasetçiler 
olarak böyle yapıtları korumak için yasalar yapmaya çalışıyoruz.Bu çerçeve-
de bizler Kosova’da Türklüğün canlı olması ve resmi olması için anayasaya 
Türkçeyi yerleştirdik.

Prizren’de resmi dilin Türkçe olması için çaba sarfettik. Tüm 
arkadaşlarla beraber sizlerin destekleri ile Türkçeyi getirdik. Bu anlamda 
Prizren ve Priştine’de Türkçe Şiir Şöleninin en iyi bir şekilde geçmesini dili-
yor, hepinize saygılar sunuyorum.
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Sözlerime öncelikle “Rumeli” neresidir, gibi bir soruya cevap verme-
kle başlamak isterim. Osmanlı asırlarında yaklaşık 5 asır boyunca “Rumeli” 
adıyla andığımız Balkanları, “Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan büyükçe 
bir yarımada” biçiminde tanımlamak mümkündür. Sözkonusu yarımadanın 
batısında Adriyatik Denizi, güneyinde Akdeniz, doğusunda Ege, Marmara ve 
Karadeniz yer alır. Rumeli topraklarının Kuzey’deki sınırı çok net olmamakla 
birlikte kabaca Tuna ve Drava nehirleri olarak kabul edilmiştir.

 

 

Doç. Dr. Rıdvan Canım

“Osmanlı Asırlarında Balkanlar’da Türk Edebiyatı”
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8Rumeli ya da Balkanlar

Bilindiği üzere Türk milletinin Balkanlarla, daha doğrusu bizim tabirimizle 
“Rumeli” ile buluşması çok erken dönemlere kadar gider. Atalarımız V. yüzyıl 
başlarından itibaren Balkanlara girmişlerdir. Atilla’nın bu bölgenin büyük 
bölümünü ele geçirerek İstanbul yakınlarına kadar geldiği biliniyor. XI ve XII. 
yüzyıllarda ise Peçenek, Kuman ve Uz Türkleri Balkanlar’a gelip yerleşirler. 
XIII. yüzyıl ortalarında da muhtemelen Moğol istilasından kaçan Sarı Saltuk 
ile sonradan onun adıyla anılan Türkmen aşireti Balkanlar’a geçer ve Dobruca 
dolaylarında ilk müslüman Türk cemaatini meydana getirirler. Bununla beraber 
Balkanlarla asıl uzun süreli ve kalıcı ilişkiler Osmanlılar zamanında başlamış 
ve günümüze kadar da devam etmiştir. 

Osmanlı kuvvetleri, ilk defa 1321’de Mudanya’yı aldıktan sonra Marmara 
Denizi kıyılarına ulaşarak Rumeli ile karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmalar, 
1350’li yıllarda Orhan Gazi’nin Çimpe Kalesi’ni alarak bu bölgede kalıcı 
bir üs oluşturmasına kadar sürecektir.1 Orhan Gazi’nin büyük oğlu “Rumeli 
Fatihi” adıyla anılan Süleyman Paşa’nın 1354 yılında Çanakkale Boğazı’nı 
geçerek Gelibolu’ya ulaşmasıyla başlayan bu fetih harekatı, kendisinden 
sonra dalgalar halinde devam etmiş ve Balkanlar kısa bir süre sonra Osmanlı 
devletinin en önemli kanatlarından biri haline gelmiştir. Örnek olarak Edirne 
hariç bugünkü Trakya sınırına ulaşma tarihi ilk fetihten sadece üç yıl sonradır. 
Sultan I. Murad’ın saltanatının ilk yıllarında Edirne, 1361’de fethedilir ve 4 yıl 
sonra Edirne devletin merkezi haline gelir. 1363, Filibe’nin bir Osmanlı şehri 
oluş tarihidir. I. Murat devrinde ise (1362-1389) Osmanlı sınırları kuzeyde 
Tuna’ya ve batıda Adriyatik sahillerine ulaşmış bulunuyordu. Evrenos Bey ve 
Halil Hayreddin Paşa’ların başarıları sayesinde, Vardar Nehri vadileri Osmanlı 
kuvvetlerine açılır ve Vardar’ın doğusu Osmanlı hakimiyetine girer.1372’de 
Köstendil, 1380’de İştip, 1382’de Manastır ve Pirlepe ve 1385 yılında Ohri 
fethedilir. 1389, Sultan I. Murad’ın şehadetiyle sonuçlanan Kosova Savaşı’nın 
gerçekleştiği tarihtir. Yıldırım Bayezid (1389-1402) harekatı Romanya’ya 
doğru genişletir, 1392’de Üsküp alınır, Fatih Sultan Mehmet ise (1432-
1481) Atina ve Bükreş’i aldıktan sonra Bosna-Hersek’i Osmanlı topraklarına 
katar. Kanuni Sultan Süleyman, Balkan seferlerini Kuzey’e doğru çevirir, 
Orta Avrupa’nın kilidi sayılan Belgrad’ı alarak (1521) Macaristan’a girer ve 
Mohaç Meydan muharebesi ile bu ülkeyi de topraklarına katar. Bu tarihten 
itibaren Balkanlar iki yüz yıl sürecek bir barış ortamına kavuşmuş ve bölge her 
bakımdan hızlı bir gelişme göstermiştir.2

Evet, bir zamanlar Gelibolu’da ayaklarını karaya basan Türk akıncılarının 
bir şeydâ âşık gibi sayıklarcasına koşup kollarını boynuna dolayıverdiği 
Rumeli, birdenbire kaftan değiştirmiş, bu nazlı vücûda saraylardan, hanlardan, 
camilerden, medreselerden, imaretlerden, köprülerden süslü elbiseler giydiren 

1  
İnbaşı, Mehmet; “Balkanlarda Osmanlılar : Fetih ve İskân”. Balkanlar El Kitabı. (Haz. Osman Kara-
tay - Bilgehan A. Gökdağ), Cilt I. Tarih. KaraM&Vadi Yay. Çorum/Ankara 2006. s.289.

2   İsen, Mustafa; “Balkanlarda Türk Edebiyatı”. Ötelerden Bir Ses. Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk 
Edebiyatı Üzerine Makaleler. Akçağ Yay. Ankara 1997, s. 512-513.
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8 Türk zevki, devletin ve milletin ortak gayretleriyle bu toprakları hızla bir açık 
hava müzesi haline getirmiştir. Kimi gelmiş, birer mızraklı efsane kahramanı 
gibi, şehirlerin ismetine nöbet tutan narin minareli camiler kurdurmuş, kimi 
gelmiş, garibi, konuğu, Tanrı misafiridir diye ağırlayan kervansaraylar yaptırmış 
buralarda. İlim-irfâna susamış niceleri gelmiş medreseler, dershaneler, 
mektepler yaptırmış. Temizliği imanın yoldaşı bilen niceleri gelmiş külhanlar, 
hamamlar inşa ettirmiş. Ya çarşılar, arastalar, bedestenler, hanlar, dükkânlar 
kurup vakfeden hayır sahiplerinin gayretlerine ne demeli!? Açlığın, birçok 
kötülüğün anası olduğunu çok iyi idrak etmiş olan Türkler, bu şehirlerde, 
bu kasabalarda sayısız aşhaneler, imaretler kurmuşlar, bir lokma ekmek için 
işlenecek suçları önceden karşılamayı bilmişler. Ya müslüman Türklerin su 
sevgisi..! Çeşmeler, sebiller su kemerleri. Bu eli açık, kapısı dayalı, gözü tok, 
gönlü pek millet bir türlü suya doyamamış, onun için de rast geldiği her köşeye 
ibadet derecesine varan bir şevkle sebiller, selsebiller, çeşmeler kurdurmuş.. Ya 
külliyeler..?! Camiyi ortasına alan külliyede medrese, kütüphane, misafirhane, 
aşhane, mumhane, şifahane, tabhane, han ve kervansaraylarla  sosyal hayat son 
derece canlı bir unsur haline gelmişti.. İşte bu anlayış içerisinde önce Bursa 
doğdu.. İstanbul ve Edirne geldi ardından.. Ve sonra diğerleri..  Filibe, Sofya, 
Üsküp, Prizren, İşkodra, Saraybosna, Manastır, Köstendil, Mostar, Eski Zağra, 
Banyaluka, Travnik, Budin, Şumnu, Silistre, Varna, Tırnova, Plevne, Vidin, 
Peşte, Selânik, Zagrep, Belgrat, Niş ve Bahçesaray geldi.

Ancak her kemalin bir zevali vardır sözü bir kez daha Balkanlar’da 
tekerrür etmiş ve Rumeli şehirlerindeki bu muhteşem manzara 1863’ten 
itibaren bozulmaya başlamış, 1699 Karlofça anlaşmasından sonra beş asırdan 
fazla süren misafirlik bitmiş ve tarihler 1912’yi gösterdiğinde bu topraklardan 
çekilişimiz tamamlanmıştır. 1320’lerde Rumeli’ne adım atan Osmanlılar, XX. 
Yüzyıl başlarına kadar, Balkan coğrafyasının yegâne devleti olarak hüküm 
sürmüştür.

Bugün artık Balkanlar’da Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, 
Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Arnavutluk adını 
taşıyan on devlet vardır. Bunların ilk altısında günümüzde de belli yoğunlukta 
soydaşlarımız yaşamaktadır. Bölgedeki Türk nüfusuyla ilgili sağlıklı bilgiler 
olmamakla birlikte bunların sayısının iki milyon beşyüz bin civarında olduğu 
sanılıyor. Bu nüfusun büyük bir bölümü fethi izleyen yıllarda bu topraklara 
Anadolu’dan giden göçlerden arta kalanlardır. Bir kısmının da kuzeyden 
Osmanlı öncesi bölgeye gelip yerleşen ve daha sonra müslüman olanlardan 
meydana geldiği sanılıyor. Osmanlı fetihlerinden sonra bölgedeki yerli 
halktan islamiyeti kabul eden büyük topluluklar da meydana gelmiştir. Bugün 
Balkanlar’da müslüman nüfusun da on iki milyon civarında olduğu biliniyor.3

Şimdi de bu coğrafyalarda uzun asırlar boyunca Osmanlılar tarafından 
oluşturulan Türk edebiyatının izlerini sürmeye çalışalım. Osmanlılar, 
Bulgaristan’ın fethinden hemen sonra bu topraklarda yoğun bir Türkleştirme 
ve İslamlaştırma faaliyetine girişmişlerdir. Bu amaçla öncelikle Yörük, 
3  İsen, Mustafa; A.g.e. s.14. 
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8Türkmen, Konyar ve Tatar gibi Türk toplulukları bu bölgelerde iskan edilmiş; 
ayrıca XVI. yüzyıl başlarında Anadolu’da ortaya çıkan isyanlarda rahatsızlığa 
sebep olan topluluklar Bulgaristan coğrafyasına göç ettirilmiştir. Çoğunluğunu 
Yörük boylarının oluşturduğu bu topluluklar, 16.asırdan itibaren Bulgaristan’ın 
Çırpan, Karacıkdağı, Akçakızanlık, Karinabad, Filibe, Hatuneli, Rus Kasrı, 
Havas-ı Mahmud Paşa, Ahyolu, Yeni Zağra, Varna, Hırsova, Silistre, Şumnu, 
Pravadı, Çernova, Tırnova ve Razgrad, İhtiman, İzladi, Tatarpazarcığı, Çirmen, 
Yanbolu, Aydos, Çernova, Lofça, Niğbolu, Hasköy, Kızanlık ve Eski Zağra’nın 
şehir ve kasabalarına dağılmış durumdaydı.4 Ve elbette bu insanların zaman 
içinde sözlü ve yazılı edebiyatları oluşmuştu. Şairlerin hayatlarından sözedip 
eserlerine dair en sağlıklı bilgileri veren Osmanlı şuarâ tezkireleri, bu asırlarda 
seksen beş şâirin bugünkü Bulgaristan sınırları içinde doğduğunu bildiriyor. Bu 
şairler şunlardır: Şûhî, (Aydıncık) müderris şâirlerden Nizamî (Aydonat), kadı 
şâirlerden Gayûrî (Balçık). Bulgaristan’ın Filibe ve Sofya şehirleri, Osmanlı 
kültür coğrafyasının Rumeli’deki en önemli kültür merkezleri arasında idi. 
Bu dönemde Filibe’de on altı şâirin yetiştiğini kaydediyor kaynaklar. Bunlar, 
Ali Çelebi (ö. l543), Aşkî, Avnî (ö.1579), Bezmî (ö.1580), Cefâyî, Fânî, 
Nâlişî, Nazmî, Sâkî, Ruhî, Riyâzî, Rızâyî (ö.1579), Revnakî (ö.1563), Tabîbî, 
Vecdî ve Zâkirî (ö.1685)’dir. Ümîdî (Kızanlık), Anî, Beyânî, Emânî, Fasîhî, 
Rızâyî ve Sehâbî ise Niğbolulu şairlerdir. Mestî ve Meylî ise Novabırdo’da 
doğmuşlardır. Asıl adı Abdülbakî olan Sadrî (Pravadi), Behçetî (Razgrad), 
Beyânî, Emânî, Fethî ve Resâ da Rusçuk doğumlu şairlerdir. Sipahi şâirlerden 
Şîrî (ö.l593) Silistreli, Cenânî, Fethî, Feyzî, Himmetî, Hazânî, Nazîrî, Râsih, 
Resmî, Rüsûhî, Şükrî, Vâhid, Vaslî, Visâlî, Vuslatî ve Zühdî Sofyalı şairlerdir. 
Osmanlı asırlarının son zamanlara kadar  önemli kültür merkezlerinden biri 
olan Şumnu, Âkif Yusuf, Dürrî, Fazlî, Fenâyî ve Şerif gibi şairleri yetiştirir. 
Ferrî (Tatarpazarı)’ından, Bahârî, Cevânî, Nazif, Rumûzî ve Salahî ise 
Tırhala’dandır. Tarîkî ve Zarifi Vidin doğumlu, Beyânî ve Dânâ Yanbolulu 
şairlerimizdendir. Vahdî Hacıoğlupazarı’ndandır.5

 Bosna-Hersek toprakları sadece günümüzde değil, Osmanlı asırlarında 
da sayısız edible Osmanlı-Türk edebiyatının en güzel örneklerini ortaya 
çıkarmış bir bölgedir.  Hatta Bosna’nın fethini gerçekleştiren Fatih Sultan 
Mehmed zamanından itibaren buralarda yaşayan insanlar, önce müslüman 
olmuşlar, ardından Osmanlı tarih ve kültürü ile bütünleşmişler, devletin 
siyâsî ve idârî kadrolarında önemli mevkilere yükselen çok değerli sîmâlar 
yetiştirmişlerdir. Osmanlı tarihinin unutulmaz sadrazamlarından II.Selim’in 
damadı Sokollu Mehmet Paşa  ve Kânûnî’nin damadı Rüstem Paşa, Hadım 
Sinan Paşa, Damat İbrahim Paşa, Kara Davut Paşa, Topal Recep Paşa, Sofu 
Mehmet Paşa, Koca Mustafa Paşa, Tiryaki Hasan Paşa, Cezzar Ahmet Paşa 
bu toprakların Osmanlı siyasetine hediye ettiği belli başlı isimlerden bazıları 
olmuşlardır.

Bosna toprakları Trabzon’dan bir yıl önce, İstanbul’dan ise l0 yıl 
4  Yalçınkaya, M.Alaaddin; Osmanlılar Döneminde Bulgaristan. Balkanlar El Kitabı. (Haz. Osman Kara-

tay - Bilgehan A. Gökdağ), Cilt I. Tarih. KaraM&Vadi Yay. Çorum/Ankara 2006. s.323.
5  İsen, Mustafa; A.g.e.; s.515-516.
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8 sonra yani l463’te fethedilir. Dolayısıyla Bosna-Hersek, Balkanlar’da Türk 
edebiyatı açısından değerlendirilmesi gereken bir başka önemli ülkedir. 
Bosna-Hersek’de yaşayan insanların büyük çoğunluğu Slav kökenli olmakla 
birlikte nüfusun % 11’ini meydana getiren Müslümanlar, günümüzde olmasa 
bile geçmişte Türk kültür ve edebiyatına ciddi katkılar sağlamışlardır. Biz 
onları Boşnak olarak tanımlıyoruz. Boşnaklar, 1463 yılında bölgenin Fatih 
Sultan Mehmed zamanında fethini takiben kitleler halinde islamiyeti kabul 
etmişler ve böylece Mostar, Zenitsa, Banyaluka, Bihaç, Vişegrad ve tabii 
Saraybosna kısa zamanda birer Osmanlı şehri haline gelmiştir. Bu bölgede 
yaşayan müslüman boşnaklar zamanla Türkçe eserler de vermişler ve 
böylelikle kendi vatanlarında Türk kültür ve edebiyatının, Türk dilinin yayılıp 
tanınmasına hizmet etmişlerdir. Bosna-Hersek’te klâsik edebiyat adına ortaya 
konulan eserlerin hiç kuşkusuz kendine özgü tarafları vardı. Örneğin bunların 
en popüler olanları “sevdalinka” denilen aşk şiirleriydi. Doğu dillerinde şiir 
söyleyen Bosna-Hersek’in müslüman şairleri Arapça ve Farsça’nın yanı sıra 
daha çok Türkçe’yi kullanmışlardır. Bunlardan ilk Türkçe eser veren, Bosna 
Beylerbeyliği de yapmış olan II. Bayezid’in veziri Derviş Yakup Paşa Boşnyak 
(ö.1603)’dır. Meşhur Mostar Şehrengizi’ni o yazmıştır. Ahmet Çelebi (ö.1625), 
Derviş Paşa’nın tesirinde kalarak şiirler yazan şairlerdendir. Özellikle Styepan 
Hertsegoviç’in oğlu olan ve Osmanlı lisanı ile kanunnameleri ve şiirleri bulunan 
Ahmet Paşa Hertsegoviç (ö.1518) zamanından itibaren 20. Asra kadar Bosna-
Hersek’te birçok şair ve yazar Osmanlıca’yı yazı dili olarak kullanmıştır. Şîrî, 
Muhammed Cengiç, Mostarlı Ziyâyî (ö.1584), Edâyî, Vusûlî, Farsça klâsik 
eserlerin meşhur yorumcusu Ahmed Sûdî Boşnyak (ö.1593), Gaybî, Nihâdî, 
Yazıcıoğlu Ahmed, Şânî, Kemterî, Sabûhî ve daha çok mistik şiirleriyle 
tanınmış Hüseyin Lâmekânî, Saraybosna’da doğan ve müderrislik ve kadılık 
yapmış olan, adı her zaman edebiyatımızın “sanatlı nesir” yazarlarından Veysi 
ile birlikte anılan Mehmed Nergisî (ö.1635), İbrahim Peçûyî, bir başka nesir 
yazarı Matrakçı Nasuh, Arşî, Zârî, Ubeydî ve bunlar gibi çok sayıda şair 
de Türkçe’yi edebî eserlerinde ölümsüzleştirmişlerdir. Daha ziyade Farsça 
şiirleriyle tanınan Mostarlı Şeyh Feyzî (ö.1747), Ahmet Vahdetî (ö.1598), 
hem Türkçe, hem Hırvat diliyle şiirler yazan Saraybosnalı Hasan Kâimî 
(ö.1691), Tuzlalı Hevâyî diye de anılan Osmanlıca-Boşnakça sözlük müellifi 
Muhammed Üsküf-i Bosnevî (ö.1650), Mecâzî, Bosna-Hersek sahasının en 
tanınmış otobiyografi yazarlarından Varvarlı Ali Paşa (ö.1648), Ağa Dede, 
Türâbî, Habîbî, Gâibî, Sükkerî, Bezmî, Mezâkî, Mîrî, Zikrî, Rüşdî, Zârî bu 
isimlere eklenebilir. XVIII ve XIX.asırlarda bölgenin yetiştirdiği önemli 
isimlerden Uziçeli Sâbit(1650-1712), Mehmed Reşid, Abdullah Mâhir, Meylî, 
Şehdî, Kudsî, Abdullah Kantemir, Muhlisî, Cûdî, Mâilî şiirleriyle; İbrahim 
Münib, Hüseyin Muzaffer, Hacı Nesimzade, Muhammed Emin, Muhammed 
Yusuf nesir yazılarıyla öne çıkan isimlerdir. Osmanlı edebiyatının önemli 
isimlerinden Hersekli Arif Hikmet Rizvanbegoviç (1839-1903) de bu isimlere 
eklenmesi gereken önemli bir şahsiyettir.
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8Bosna-Hersek’te Müslüman yazarların çoğu İslam hukuku, devlet idaresi, 
tarih konularında da eserler verdiler. Bunlardan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin 
Fusûsü’l-Hikem’inin şârihi Abdullah Bosnevî (ö.1644), Bosna Akhisar’ında 
doğan ve doğduğu yerde kadılık yapan, hukuk ve devlet düzeni hakkında 
eser yazan Hasan Kâfî Pruşçak (ö1544-1614) özellikle belirtilmelidir. Din ve 
hukuk sahalarında Mustafa Eyuboviç-Şeyh Yuyo (1651-1707), Muhammed 
Musiç-Alamek (1595?-1636), Ali Dede Boşnyak (ö.1598) gibi eser veren 
kırk kadar müellif daha vardır. Tarih sahasında da Bosnalı Müslüman ailelere 
mensup tarihçiler yetişmiştir. 1736-1739 Bosna olaylarını kaleme alıp 
Gazavatnâme-i Hekimoğlu Ali Paşa adlı eseri kaleme alan Novi Kadısı Ömer 
Efendi bunlardan biridir. XVIII.yüzyılın sonu ve XIX.yüzyılın başı arasında 
zamanının olayları hakkında yazılar yazan birkaç tarihçi daha vardır. Osmanlı 
idaresinin son dönemleriyle Avusturya işgalini takip eden olaylarla ilgilenen 
Salih Sıdkî Hacıhüseyinoviç (ö.1888), Muhammed Enverî Kadic (1855-1931), 
eski tarih yazıcılığından modern tarihçiliğe geçişi ifade eden bir eseri bulunan 
Şeyh Seyfeddin Kemura (ö.1917), Bosna’nın ilk modern tarihçileri arasında 
sayılan, aynı zamanda şair olan Safvet Beg Başagic (ö.1934), İbrahim Edhem 
Başagic ve Mehmed Handzic bu isimlerden bazılarıdır.6 

Bosna-Hersek’te bu dönemde “Alhamiyado” adı altında bir edebiyatın 
geliştiğini de belirtelim. Alhamiyado, Arap olmayan fakat Arap alfabesiyle 
yazılan edebiyat için kullanılan bir tanımlamadır. İsim kökeni al-acamiya 
kelimesinin İspanyolca alhamiya olarak söylenmesine dayanır ve yabancı, 
arap olmayan anlamını taşır.  Burada şunu da özellikle belirtmek gerekir ki 
16. Asır sonlarından 20. Asrın ilk yarısına kadar Boşnak dili daha çok Arap 
alfabesiyle yazılmıştır. Arap alfabesiyle yazılan çok sayıda şiir ve düzyazı 
örneği vardır.  İlahiler, kasideler, aşk şiirleri, hicivler, dualar, sözlükler bu 
şekilde yazılmıştır. Bu edebiyat kısmen halk edebiyatının etkisinde olsa da 
genel anlamda bağımsız bir şekilde gelişmiştir. Özellikle de Bosna-Hersek’te 
Arapça, Farsça ve Osmanlıca’nın etkisi azaldığında daha çok etkili olmuştur.� 

Esasen, Balkanlarda bugün mevcut pek çok merkezî yerleşim birimini 
şehir haline getirenler Türkler’dir. Bu yüzdendir ki Balkanlar’da yakın 
zamanlara kadar hangi ırktan olursa olsun bir kimsenin şehirli sayılabilmesi 
“Türkçe bilme” şartına bağlıydı. Bu medeniyetin Türk olmayan yöre halkına ne 
denli tesir ettiğinin en açık göstergesi ise dillerine girmiş Türkçe kelimelerdir. 
Bunların sayısı Sırpça ve Hırvatça’da 7000, Makedonca’da biraz daha fazla, 
Bulgarca’da 5000, Rumca’da 3000 civarında, Macarca ve Romence’de çok 
sayıda, Arnavutça’da ise hepsinden fazla miktardadır. Şehirlerin Osmanlı 
medeniyeti doğrultusunda gelişme aşamasında bilim, kültür ve sanatın alt 
yapısı olan medrese, mektep, tekke ve zaviyeler tesis edilmiş, bunları takiben 
bilim, kültür ve sanatın ilk temsilcileri bu topraklarda boy vermeye başlamıştır. 
Meseleye edebiyat tarihi açısından bakılacak olursa ilk örneklere II. Bayezid 
döneminde (1481-1512) rastlanır. Bu tarihten sonra ise Edirne, Gelibolu, 
Saraybosna, Serez, Vardar Yenicesi, Üsküp, Manastır, Prizren, Filibe, Selanik, 

6  Djurdjev, Branislav; TDVİA. Bosna-Hersek Madd. C.6, s.304. İstanbul 1992.
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8 Sofya ve Belgrad gibi önemli kültür merkezlerinden ve bunlardan biraz daha 
az öneme sahip başka beldelerden yüzlerce şâir ve yazar yetişmiş ve bunlar 
uzun bir süre Türkçemizi zenginleştirmeye devam etmişlerdir. Bunların 
içinden dilimizin ses bayrakları sayılabilecek çok sayıda büyük sanatçının da 
yetiştiğini özellikle belirtmek gerekir. İşte Boşnakların bugün kullandıkları 
dilden bazı kelimeler: jatak (yatak), carsija (çarşı), cizma (çizme), amanet 
(emanet), konak (konak), müsterija (müşteri), tenecka (teneke), odzak (ocak), 
furundzija (fırıncı) cevapdzija (kebapçı, köfteci), sefte (siftah), burek (börek) 
vs.vs. 

Balkanlar ya da Rumeli coğrafyası olarak adlandırılan bu sahanın bugün 
Yunanistan sınırları içinde kalan Dimetoka, Serez, Vardar Yenicesi (Yenice-i 
Vardar), Kavala, Drama, Florina, Selanik, Ferecik, Girit ve Yenişehir Fener 
gibi önemli kültür merkezlerinde de  Osmanlı döneminde çok sayıda şâir 
yetişmiştir. Bu şairlerden belli başlı olanların isimleri ve yetiştikleri şehirler 
de şunlardır: Dimetoka’dan Abdülvâsi’ Çelebi (ö.1538); Eğriboz’dan Sâmî 
(ö.1813), İzzet (ö.l712), Râgıb (ö.l685); Ferecik’ten Hadîdî ve Râsim (ö.1778); 
Florina’dan Kebîri; Girit’ten İzzet (ö.l814), Fehmî, Resmî (ö.1783) ve Râcî; 
İnebahtı’dan Derviş, Hisâlî, Halîmî (ö. 1595); Kavala’dan Ârifî; Midilli’den 
Hitâbî, Selman, Şeyhî; Mora’dan Ahmet Paşa (ö.l757), Ali (ö.1689), Firdevsî, 
Hilmî (ö.1605), Nâmık, Penâh, Zühdî; Sakız’dan Faik (ö.l784) ve Nevres 
(ö.1836); Yanya’dan Sırrî ve Zihnî; Selanik’ten Ahmet (ö.1701), Bakî, Behçet, 
Es’ad (ö.1620), Emin (ö.1712), Muîn (ö.1653), Necib (ö.1674), Necâtî, Necâhî, 
Meşhûrî, Ma’nevî (ö.1572), Şâirî, Sun’î, Yümnî (ö.1672), Tâbî (ö.1666); 
Serez’den Adnî (ö.1684), Hâfız, Hasan (ö.1612), Kandî, Kabûlî, Rahmetî 
(ö.1620), Niyâzî, Nisârî, Muhlis (ö.l843), Medîhî, Makâmî, Sühâyî (ö.1534), 
Senâyî, Sehâbî, Safî (ö.1785), Saffî (ö.1688), Sa’dî, Zînetî (ö.1556), Zeynî, 
Vasfî; Drama’dan Arif Mehmed; Vardar Yenicesi’nden Abdülgânî, Agehî (ö. 
1577), Aşkî (ö.1592), Derünî (ö.1650), Garîbî (ö.1547), Günâhî (ö.1670), 
Hayretî (ö.l535), Hayâlî (ö.1557), İlâhî, Mehmed, Râzî (ö.1617), Sıdkî, 
Selman (ö.1564), Sırrî (ö.1585), Şânî, Tabî,  Yenice Şehrengizi müellifi Usûlî 
(ö.l538),  meşhur mevlevilerden Yusuf-ı  Sîne-çâk  (ö.l564),  Zârî (ö. 1617); 
Yenişehir Fener’den Ârifî, Atâ, Beliğ (ö.l759), Emîn, İzzet Efendi (ö.1822), 
Nakîd, Nigâhî (ö.1693), Subhî [ö. 1669) ve Sâilî yetişmişlerdir.

Yıldırım Bayezid devrinde Türk yönetimine giren Üsküp, uzun asırlar 
boyunca Balkanlarda Türk kültürünün en önemli merkezlerinden biri olmuştur. 
Şuara tezkirelerinin kayıtlarına bakılırsa sadece Üsküb’ün 19 şairle bu kültür 
varlığına çok önemli bir katkı sağladığı görülecektir. Kaynakların belirttiği ilk 
Üsküplü şair Koca Hasanzâde lakabıyla tanınan Zâri’dir. Sûfi şairlerden Atâ, 
İshak Çelebi, kadı şairlerden Fennî (ö.1666), Hâkî, Haraççı Hüsam lakabıyla 
tanınan Ferîdî, La’lî, Hemdemî, Hevesî, Özrî (ö.1523) ve onun küçük kardeşi 
Izârî, Mîrî-i Rûmî lakabıyla tanınan Mîrî, bazı kaynaklarda Kalkandelenli 
olarak gösterilen Muidî, Benli Memi namıyla tanınmış Nâmî, sipahi şairlerden 
Niyazî, asıl adı Mehmet olan Rıyâzî(ö.1546), âlim şairlerden Sıhrî, asıl adı 
Ahmet olan Vâlihî(ö.1599), asıl adı Mehmet olan Vusûlî (ö.1592)  de Üsküb’ün 
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8Osmanlı kültür ve edebiyatına kazandırdığı isimlerdir.

Makedonya bölgesi ayrıca Debreden Vecdî’yi (ö.1670); Gevgilli’den 
Bâlî’yi; İştip’ten Aklî (ö.1688), Sadrî (ö.1585), Tâlibî (ö.1717) ve Tab’î’yi; 
Kalkandelen’den Sücûdî, Fakîrî ve Tulû’î’yi; Manastır’dan Ayânî, Celal 
Bey, Firdevsî (ö.1564), Hâfiz, Hâverî (ö. 1565), Kâtibi, Keşfî, Mehmed, 
Merdî, Sabâyî, Sâmî, Sâmih, Sezâyî, Sinan, Vahyi (ö.1546), Vezni (ö.l578) ve 
Zuhûrî’yi yetiştirmiştir. 

Bugün Sırbistan sınırları içinde kalan Alacahisar, Adnî mahlasıyla şiirler 
yazan Mahmud Paşa’yı (ö.1474); Semendire Cenânî (ö. 1592), Sünnî (ö. 
1572) ve Tarîkî’yi; Ujiçe Sabit (ö.1713), Zikrî (ö.1698), Vuslatî (ö.1688) ve 
Zârî’yi (ö.1687); bugün Sancak özerk bölgesinin başkenti olan Yeni Pazar Arşî 
(ö.l570), Hulûsî, Ni’metî (ö.1603), Vâlî (ö.1598) ve Vahdetî’yi yetiştirmiştir. 
Belgrad doğumlu Osmanlı şâirleri ise şunlardır:  Hâlis (ö.1747), Kamil Paşa, 
Muhterem, Nâşid (ö.1766), Nasîb (ö.1705), Negamî, Nûrî, Sâdık (ö.l595), 
Saîd (ö.1727), Şehriyâr ve Vâlihî. 

Günümüzde hâlâ birer kültür şehri olma özelliğini sürdüren Kosova 
şehirleri Priştine ve Prizren, Osmanlı asırlarında da son derece bereketli kültür 
ve sanat şehirleriydi. Tezkire yazarlarından Âşık Çelebi (ö.1571), Meşairü’ş-
Şu’ara adlı eserinde renkli üslubuyla şairlerin doğum yerlerinin özellikleri 
hakkında bilgiler verirken, Prizren’de dünyaya yeni gelen çocuklara doğar 
doğmaz “mahlâs” verildiğini; “Prizren’de bir çocuk doğsa diviti (kalemi) 
belinde doğar” diyerek, bu şehirde doğanların ileride mutlaka şair olacaklarını 
belirtir. Bu durum Türkçe’nin bir zamanlar bu coğrafyalarda nasıl bir ifade 
kudretine sahip olduğunu göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. 
Rumeli coğrafyasında doğan divan şairlerinin altı yüzden fazla olduğu da 
dikkate alınırsa bunun anlam ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bugün kabri 
Üsküp’te bulunan tezkire yazarı Âşık Çelebi (ö.1572), tarih düşürme sanatında 
usta şairlerden, Yusuf u Züleyha yazarı Bahârî (ö.l551), şair Nehârî’nin oğlu 
Mü’min, şair Sa’yî’nin kardeşi Nehârî, meşhur Gazavatname müellifi, bugün 
kabri Prizren’de kendi adıyla anılan Suzi Çelebi Camii haziresinde olan, 
Prizren’deki çok sayıda vakıf eserinin sahibi şair Sûzî Çelebi, Sa’yî, Kanuni 
dönemi şairlerinden Şem’î (ö.1530) ve asıl adı Zülfikâr olan Tecellî (ö.1689), 
bazı kaynaklarda Kalkandelenli olarak anılan Sücûdî (ö.1538), Kadı Beyzavî 
tefsirini yorumlayan âlim-şairlerden Mevlânâ Müderris Ali Efendi, Süleyman 
Efendi Acize Baba. Sa’dî tarikatının Rumeli’ndeki kurucusu ve yayıcısı, 
Yakova ve Prizren’de tekkesi bulunan sufi şairlerden Süleyman Efendi Acize 
Baba (ö.1747),  Emin Paşa Medresesi müderrislerinden ve eski Prizren 
müftülerinden Mehmet tahir Efendi, Prizren Melami Tekkesi şeyhlerinden 
Hacı Ömer Lütfü (d.1871) ve Âşık Ferkî (ö.1908) Prizren’de yetişen önemli 
şairlerdir.  Azmî, Hâtifî, Levhî, edebiyatımızda şehrengiz türünün ilk örneğini, 
yazdığı Edirne Şehrengizi adlı eseriyle veren Mesîhî (ö.1512), kâtip şairlerden 
Mustafa Çelebi (ö.1565) ve şair Azmî’nin kardeşi Nûhî ise Priştineli’dir. Bu 
isimlere Vasiyetname adlı meşhur eserin yazarı, bugün bilhassa İpek ve Jakova 
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8 taraflarında ilahileri dilden dile dolaşan İpekli Molla Dervişî de eklemek 
gerekir.

Son olarak Arnavutluk sahası içinde ortaya çıkan ve islami tesir 
altında gelişen edebiyatı üç kolda ele almak mümkündür. Bunların ilki halk 
edebiyatı sahasında oluşan dini muhtevalı metinlerdir. Daha çok Cercelez Ali, 
Muya, Halili, Arnavut Osmani, Musa Arnavuti, Ali Abbas gibi Müslüman 
kahramanlar hakkında söylenmiş efsanevi metinler, şiirlerle tekkelerde 
söylenen nefesler, ilahiler zikredilebilir. Bu metinlerde özellikle, Arnavutlar 
arasında meşhur olan şahısların İslami duyarlıkla yeni kimliklerle efsanevi 
varlıklarını sürdürmesi, Türk edebiyatındaki Oğuz Kağan’ın islamiyetten 
sonra müslümanlaştırılmasına benzemektedir. İkincisi; Osmanlı devletindeki 
farklı kültürel merkezlerde yetişerek Türkçe, Arapça ve Farsça gibi lisanlarda 
eser veren Arnavut yazarlardır. Bunların arasında Türklerin Türk, Arnavutların 
Arnavut saydığı Priştineli Mesihi, Dukakinzade Yahya Bey, İşkodra’da Nihâlî, 
Elbasan’da Derviş ve Hızrî, Koçi Bey ve Hoca Tahsin, Nezim Berati, Elmaz 
Boriçi, Muçe Libohova, Ömer Begu, Tahir Nesibiu, Şeyh Ömer Karziçi, 
Saidi, Türâbi, Derviş Zülfikar Jirokastro gibi isimler zikredilebilir. Üçüncüsü; 
haklarında çok ciddi çalışmaların yapılmadığı, ama 200 yıllık bir döneme 
yayılmış, Müslüman Arnavutların oluşturdukları ve Klasik Türk edebiyatı 
çizgisine yakın bir edebiyattır. 17.asrın ortalarından başlayıp 20. asrın başlarına 
kadar devam etmiştir. Bu süreçte Muçizâde’nin Arap harfleriyle Arnavutça 
olarak yazdığı kasidesi, Beratlı Nazîmî (ö.1760)’nin ikisi Türkçe biri Arnavutça 
üç Divan’ı, Beratlı Süleyman Nâbî’nin (ö.1771) bir kısmı bestelenmiş ve 
günümüzde hâlâ söylenmekte olan lirik şiirlerinden oluşan Divan’ı, Ülgünlü 
Hafız Ali Rıza’nın Türkçe kelime ve deyimlerin Arnavutça tercümesi olan 
Badîu’l-Mukatar adlı eseri, manzum olarak kaleme aldığı Acîbü’l-Manzar adlı 
Türkçe-Arnavutça ve bunun karşılığı olan Garîbü’l-Mebsar adlı Arnavutça-
Türkçe lügatleri ile Mevlid’i, Tahir Efendi Popova’nın Arap harfleriyle 1835 
yılında İstanbul’da basılan ve ilk Arnavutça şiir kitabı olan Vehbiyye’si, Molla 
Ramazan İşkodra’nın İlmihal’i, Konsipollü Mehmet Çâmî’nin (ö.1844) Yusuf 
ile Züleyha’sı meşhurdur. Bektaşî Dâlîb Fraşeri, Şahin Fraşeri, Hasan Ziko 
Kanberî, Şeyh Yunus, Beratlı Süleyman Ramazan, mevlid yazarı Hafız Ali 
Ulçinaku ve nihayet “Fraşeri kardeşler” olarak bilinen Abdül Fraşeri, Naim 
Fraşeri ve Sami Fraşeri de eserleriyle Arnavutluk topraklarında bu kültüre 
katkıda bulunan şair ve yazarlardır.7 Arnavutluktaki son Osmanlı aydını Beratlı 
Vecihi Buharaya adında bir Arnavut olup Türkçe, Arapça, Farsça, İtalyanca, 
Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerine vakıf birisi idi.

Arnavutluk dışında Rumeli topraklarında bu isimlere eklenebilecek 
olan Romanya ve Macaristan’ın bazı şehirlerinde doğan Türk şâirleri varsa 
da bunlar Budin, Köstence ve Dobruca doğumlu bir kaç ismi geçmez. Bu 
bilgilerden Osmanlı şiir tarihinin önemli bir bölümünün de Rumeli’de yetişen 

7  Balcı, Mustafa–Yüksel Özgen-Necip Karaevli; “Arnavut Edebiyatı Tarihi”. Balkanlar El Kitabı. (Haz. 
Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ-Melahat Pars), Cilt III. Dil ve Edebiyat. KaraM&Vadi Yay. Ço-
rum/Ankara 2006. s.57-83. 
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8şâirlerden oluştuğu olduğu kolayca görülecektir.8

Rumeli coğrafyası, uzun asırların ardından Tanzimattan sonra da Türkçe 
eserler yazan kişileri yetiştirmeye devam etmiştir. Örneğin Drama’dan Fatîn 
(1814-1867), Kalkandelen’den Sabrî (1862-1943), Manastır’dan Cenap 
Şahabettin (1870-1934), Dâniş Bey (1833-1876), Fâik Bey (1825-1899), 
Kemâleddin (1864-1937), Nâilî (1823-1876), Manastırlı Rıf’at (1851-1907), 
Nâcî (1875-?), Üsküp’ten Yahya Kemâl( 1884-1958), Tırnova’dan Fenni 
(1856-?), Rusçuk’dan Fazıl Efendi (1840-?), Fethî Efendi (1804-1857), 
Tatarpazarı’ndan Ferrî Efendi (1757-1806’dan sonra), Serfiçe’den Mehmed Ali 
Aynî (1869-1945), İskeçe’den Sıdkî (1882-1932), Rıfat (ö.1864-?), Serez’den 
Celal Paşa (1847-1903), Muhlis (1783-1813), Niyazî (1844-1900), İslimye’den 
Edip-Bey (1870-1897), Şumnu’dan Samî (1877-1951), Ferecik’ten Rıfkı Melül 
Meriç (1901-1964), Eskicuma’dan Hüsnî (ö.?), Florina’dan Nâzım (1883-
1939), Hanya’dan Hıfzî (ö.l799), Ahmed Muhtar (1848-1910), Sâkînâmesi 
ile meşhur Nûri (1767-1815), Şefik (ö.1871), Zârî (ö.?), Kandiye’den Fehmî 
Mazlum Paşa (1812-1862), Rahmî (1839-1894), Raşid (1858-1918), Sırrî 
(1844-1895), Vahyî (1867-1923), Aziz Efendi (ö.1798), Leskovik’ten Rauf 
(1873-?), Lofça’dan Cevdet Paşa (1822-1895), Rodos’tan Tevfik Nevzat (1885-
?), Sakız’dan Edhem Efendi (1819-1885), Faik Efendi (1783-1837), Nevres 
(1820-1876), Vodina’dan Remzî  (1871-1918),  Şâdî  (1917-?), Yanya’dan 
Reşid (1863-1920), Sâfî (1862-1901), Sırrî (1800-?), Koniçe’den Kâzım Paşa 
(1821-1889), Fraşeri’den, Şemseddin Sami (1850-1904), Resmo’dan İffet 
(1869-1941), İzzet (1813-1892), Akçahisar’dan  Hulûsî (1775-1883), Hikmetî 
(ö.1825), Hâtemî (Ö.1810), Golos’dan Kemalüddin (1863-1888), Tiran’dan 
Halîmî (ö.l790), Hâdim (ö.l806), Rıza (1833-1854), Zîver (ö.1877), Çamlık’tan 
Tahsin (1813-1868), Petriç’ten Şeref (1904-?), Trapoliçe’den Sezaî (1816-
1877), Anaboli’den Halim Efendi (ö.1821 ), Sabrî (1768-1813), İşkodra’dan 
Hakkı Paşa (1826-1896), Halilî (ö.1808), Zihnî (1834-1886), Ahmedî, Âsaf 
Mehmed Paşa (1759-1808), Bâlî, Tevfik (ö.1844), Çâker (1791-1858), 
Hüseynî (ö.1738), Hamdî (1796-1861), Râcî (ö.1718), Peglin’den Fehmî Bey 
(ö.1854), Sadık (ö.1834) yetişmiştir. Bugün Arnavutluk sınırları içinde kalmış 
bulunan İşkodra gibi devletin en uzak bölgelerinde bile araştırıldığında Türkçe 
şiirler kaleme alan pek çok kişinin bulunabileceği Ali Emîrî Efendi’nin yarım 
kalmış İşkodra Şâirleri adlı eserinden kolayca anlaşılabilmektedir. Osmanlı 
Devleti’nin önemli kültür merkezlerinden Selanik ve Yenişehir Fener’den 
de bu dönemde yetişmiş çok sayıda müellif mevcuttur. İşte Fener doğumlu 
olanlar: Avnî Bey (1826-1883), Emrî Efendi (1851-1916), Ferid Efendi (1866-
1908), Haşim Bey (1861-1920), Nazif (1794-1861), Nusret (1872-1913), Râtib 
(ö.189l) ve Vehbî (1837-1885). Âkif Efendi (ö.1827), Dâniş  (1833-1876), 
Esad Dede (1841-1911), Hâmî Efendi (ö.1842), Hıfzı Tevfik Gönensay (1892-
1949), Meşhûrî ve İsmet (1883-?).

Rumeli coğrafyası, daha yakın dönemlerde de ülkemizdeki kültür ve 
sanat faaliyetlerini desteklemeye devam eder. Yakın döneme ait biyografi 

8  İsen, Mustafa; A.g.e.; s.522-525.
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8 kaynakları tarandığında pek çok şâir ve yazarın doğum yerinin “Rumeli” 
olarak adlandırdığımız Balkanlar olduğu hemen görülecektir. İlk akla gelenleri 
şöylece sıralamak mümkündür: Rıza Apak (Petriç,1911), Enver Ziya Karal 
(Kosova, 1906-1982), Recep Bulut (İştip), Afet İnan (Selanik, 1908-1985), 
Macit Gökberk (Selanik, 1908), Vehbi Eralp (Selanik, 1907), Muazzez Tahsin 
Berkand (Selanik, 1900-1984), Malik Aksel (Katerin, 1903-1987), Âgâh Sırrı 
Levent (Rodos, 1894-1978), Tahsin Banguoğlu (Drama, 1904-1989) Mûnis 
Fâik Ozansoy (Midilli, 1911-1975), Yaşar Nabi Nayır (Üsküp, 1908-1981), 
Mahmut Özay (Kayalar, 1908-1980), Haluk Nihat Pepeyi (Katerin, 1901-
1972), M. Cevdet Perin (Nevrekop, 1896-1965), Mithat Perin (Nevrekop, 
1917, Salim Şengil (Selanik, 1913) Ziya Yamaç (Silistre), Hilmi Yücebaş 
(Drama, 1915), Türker Acaroğlu (Razgrad, 1915), Cevdet Atmaca (Silistre, 
1927), Niyazi Akı (Kayalar, 1912-1992), Ahmet Samim (Prizren, 1884-1910), 
Aka Gündüz, (Selanik, 1886-1958), Mustafa Baydar (Gümülcine, 1920), 
Yahya Benekay (Köstence,  1925), Pertev Naili Boratav (Gümülcine, 1907), 
Necati Cumalı, (Florina, 1921), İbrahim Necmi Dilmen (Selanik, 1889-1945), 
Şükrü Elçin (Florina, 1912), Ali Ulvi Elöve (Selanik, 1881-1975), Ahmet 
Cevat Emre, (Girit, 1887-1961), Hakkı Süha Gezgin (Manastır, 1963), Naci 
Girginsoy, (Kesriye, 1924), Hasan Tahsin Recep, (Selanik, 1888-1919), Nazım 
Hikmet Ran, (Selanik, 1902-1963), Şevket Rado, (Radoviş, 1913-1988), 
Rasim Haşmet, (Selanik,1888-1919), Sebahattin Ali, (Gümülcine, 1906-1948), 
Sabiha Sertel, (Selanik,1898-1968), Zekeriya Sertel, (Ustrumca, 1890-1980), 
Ahmet Emin Yalman, (Selanik, 1881-1972), Râgıb Şevki Yeşim, (Makedonya, 
1910-1971), Ziya İlhan Zâimoğlu, (Üsküp, 1912-1965), Mâcit Cevat Doğudan 
(Vulçitrin)9 gibi isimler, edebiyatımızın önemli sanatkârları arasında yer almış 
şahsiyetlerdir.  

Sonuç: 

Görüldüğü gibi Balkanlar ya da Rumeli olarak adlandırılan bu 
coğrafyalarda 5 asrı aşkın bir sürede yüzlerce âlim, şair ve sanatkâr yetişmiş, 
Türk kültürüne gerek sözlü, gerekse yazılı birbirinden değerli eserler 
kazandırmışlar, bu topraklarda yaşayan insanların asırlarca “ses bayrağı” olma 
özelliğini sürdürmüşlerdir. Siyaseten Osmanlı’nın bu topraklardan çekilişi ile 
birlikte Türkçe yerini önemli ölçüde bir sessizliğe terk etmiştir. Ne yazık ki 
bu coğrafyalarda Osmanlı’nın uzun bir süre yönetimi altında bulundurdukları 
Türk ve Müslüman olmayan halklara karşı dilleri konusunda gösterdiği 
hoşgörü, yeni yönetimlerce geride kalan soydaşlarımıza gösterilmemiştir. 
Rumeli’de yaşayan Türkçe buraları terk etmeyen aydınların, sanatkârların 
gayret ve çabalarıyla hâlâ yaşamını sürdürmekle birlikte, Türkçe’nin Balkan 
dillerine yâdigâr bıraktığı yüzlerce, binlerce Türkçe kelime bugün artık tek 
teselli kaynağı olarak görünmekte, zaman zaman yaşanan göçlerle de bu 
kan kaybının sürdüğü görülmektedir. Sözlerimi yine bu toprakların evladı, 
büyük şairimiz Yahya Kemal’in güzel bir sözü ile bitirmek isterim. Yahya 
Kemal diyor ki; “Türkçe’nin çekilmediği yerler vatandır”. Dolayısıyla biz de 

9  İsen, Mustafa; A.g.e.; s.524.
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8diyoruz ki Türkçe, unutulmaz, derin hatıraları bulunan Balkanlardan, Rumeli 
topraklarından asla çekilmemeli, bu dil bayrağı asla yere inmemelidir.
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8

Zeynel Beksaç / Prizren –Kosova

“ Kosova/Prizren’de Çağdaş Türk Şiiri”

1912’den sonra, yani Osmanlı’nın buraları terk etmesiyle Balkanlarda 
Türk kimliği, Türk dili, Türk kültürü ve sanatı tam anlamıyla darbe yemiş, 
karanlık, suskun bir dönem yaşamıştır. Göç dalgası burada kalanlar için hep 
biraz daha yük olmuş, Türkçenin yaşatılması uğruna savaşım verenler adeta 
ateşten gömlek giymek gibi bir konumda kendilerini bulmuştur.

 Makedonya’da daha 1944 yılı sonlarına doğru  Türkçe eğitimin verildiği 
ilkokullar açılmış, aynı yılın 23 Aralık  günü,  “Birlik” Gazetesi yayımlanmaya 
başlamıştır. Bunu radyoda Türkçe yayınların devreye girmesi ve Türkçe adına 
diğer olumlu gelişmeler izlerken, Kosova Türkleri bu muştuya ulaşmayı 5 yıl 
gibi bir süre daha beklemek zorunda kalmıştır.

 1951 yılı, bura topraklarda yani Kosova’da yaşayan Türk halkının 
umutlarının yeniden çiçeğe durduğu, resmi olarak  kimliğine sahip çıktığı, 
okulların bunca yıl sonra yeniden kapılarının Türkçe’ye aralandığı, kültürün 
sanatın en nihayet devreye girdiği bir yıldır.

 “… Ayakta kalabilen camileri, daracık eski sokakları ve eski Türk 
evleriyle Prizren, Balkanlarda tarihin hafızasına ve vicdanına terk ettiğimiz 
“bizim” şehirlerimizden biri aslında.. O her şeye rağmen “bizim”.. Bizim Batılı 
olmak için çırpındığımız bir çağda Prizren, Doğulu kalabilmek için çabalıyor. 
Ve inanın ki o hâlâ  bizim hayâlimizdeki  Prizren olmayı sürdürüyor.” böyle 
diyor Doç.Dr. Rıdvan Canım Prizren’le ilgili bir yazısında.
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8
Evet, Prizren, dolayısıyla Kosova’daki her Türk ayakta kalmak için, 

bu dili, bu kültürü, gelenek göreneği, bir sözle Türk kimliğini yaşatmak ve 
gelecek nesillere taşımak için olağanüstü bir çaba içerisinde olmuştur.

Böylesi bir fırsatı yakalamışken Kosova Türk Edebiyatı dolayısıyla 
Kosova Türk Şiiri’nin estetik sanat değerinden çok, içinde bulunduğu hazin 
konumuna vurgu yaparak kimi gerçekleri açığa vurmak ya da bir kez daha 
altını çizerek vurgulamak isterim.

Türkçenin Rumeli yakasında, burada Kosova’da ve Makedonya’da 
yaşatılan Türk edebiyatının son yıllarda yaşadığı sıkıntılar yüzünden bir hayli 
yara aldığı su götürmez bir gerçektir. Bizden önceki olduğu gibi, bizim kuşağın 
ve bizden sonra gelenlerin de edebiyata bağlanmasında sarsılmaz bir yeri olan  
“Birlik” gazetesi 60’ıncı yılını kutlamaya hazırlanırken anılara karıştı.

Bizler için adeta alfabe, ders ve edebi kitap olarak rol oynamış, bunca yıl 
bu topraklardaki yalnızlığımızın, unutulmuşluğumuzun, Türkçe özlemimizin 
efelik rolünü oynamış Birlik gazetesi tarihe karışırken, aslında bizden de bir 
şeylerin kopup kayıplara karıştığı aşikârdı…

Sonra 1969’da Kosova Türk toplumunun çıkışına bir karasevdalı 
gibi sevindiği Tan gazetesinin de 30 yaşını doldururken kapanması, artçı 
depremlerin ardı arkası kesilmeyeceği izlenimini haberdar eder gibiydi 
adeta. Son Kosova savaşı ardından kendi öz katkılarıyla Kosova’daki gazete 
boşluğunu gidermek amacıyla Yeni Dönem  gazetesini çıkaran Mehmet Bütüç, 
on yıl ancak direnebilmiş, böylece Yeni Dönem gazetesi de Birlik ve Tan’ın 
kader sırdaşı olmaktan kendini kurtaramamıştır…

 Yeni, acı sürprizler peş peşe gelmeye devam etti.  İlk sayısı 1965 yılında 
gün yüzü gören, Makedonya ile Kosova edebiyatçıları için görkemli katkısı 
olan Sesler dergisi de yitirdiğimiz değerler mahzeninde yerini aldı. Bu 
topraklarda özgün edebiyatımızın gelişmesinde ivme rolünü oynayan Sesler 
dergisi ardından geçmişin derinliklerine uğurladığımız dergiler arasında 
Çevren, Çığ, Kuş, Sofra, Derya, İlke gibi dergiler de yer almakta. Esin dergisi 
maddi sıkıntılar yüzünden zaten Doğru Yol derneğinin belli başlı jübilelerinde 
okurun eline ulaşabilmekte ancak. Gerçek derneği çerçevesinde çıkan dergi de 
Esin’in kaderini paylaşmakta. 

Bu karamsar tabloya bakarken, ne yazıktır ki kitap dizilerinin de ortadan 
kalkmasıyla  burada gelişmekte olan Türk edebiyatı adeta sırtından hançer 
yemiş gibi bir konumda yerini aldı ve söz konusu tabloyu daha bir olumsuz 
hale dönüştürdü.

Naim Şaban, Nusret Dişo Ülkü, Nimetullah Hafız, Hasan Mercan, İskender 
Muzbeg, Bayram İbrahim, Altay Suroy, Şecaettin Koka,  Arif Bozacı, Fikri 
Şişko, Agim Rifat Yeşeren, Fahri Mermer, Mürteza Büşra, Ethem Baymak, 
Enver Baki, Budim Berişa, Mehmet Bütüç, Ahmet İğciler, Osman Baymak, 
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8 Raif Kırkul, Aziz Serbest, Rezzan Zborça, Taner Güçlütürk, Gülay Krasniç, 
Suphi Mazrek, Vahit Ergin, Şükrü Mazrek ve burada adlarını anamadığımız 
daha niceleri yarım yüzyılı aşkın bir zaman diliminde şiirin tezgâhında her 
biri kendine özgü nakış ve renkleriyle Türkçenin Rumeli yakasında bu dilin 
nöbetine durmuş, bu gök kubbede varlığımızı onurlu bir şekilde yaşatmışlardır.  

Bu çaba bugün de içinde bulunulan olumsuz şartlara rağmen sürdürülmekte. 
Ancak, genel edebiyat konusunda olduğu gibi, şiir dalında da sıkıntılı günlerin 
yaşandığına tanık olmaktayız. Yukarıda vurguladığımız adların, değerlerin 
peşinden gidenlerin sayısı nerdeyse yok gibi. Gazetesiz, dergisiz, sıfır denecek 
koşullarda yeni bir gencin edebiyata gönül vermesini beklemek doğrusu çok 
iyimser bir düşünce… Geçen yılın Eylül ayında Taner Güçlütürk’ün Türkçem 
Dergisi’nde Rumeli Sokağında Matem adlı bir şiiri yayınlandı. Birkaç dizesini 
okumak istiyorum. İçinde bulunduğumuz durumu bir güzel betimleyivermiş:

“Rumeli sokağında

Yağmura tutulur Suzi’nin dizeleri,

Bir ikindi sonrası

Türkçem sırılsıklam

Ben yorgunum,

Ve bu sokakta

Divanlar kanar hüzne soyunurum,

Şemi’yi, Çelebi’yi, Lütfi’yi

Kemal’i,  Akif’i, Zekeriya’yı

Yasta bulurum

Rumeli sokağında

Çorağa durur anadilim

Rumeli sokağında

Kilit vurur edebiyatım

Rumeli sokağında

Alıp götürürler bir çocuğun dilinden kelimeleri.

Yarınlar meçhule gebe

Umutlar şimdi  sürgünde

Sessizliğe gömerler bir avuç insanın kaderini,

Türkçem yaralı

Ben vurgunum

Bir ikindi sonrasında

Şiirimle isyana dururum.

 Evet, isyan edilecek bir konumdayız. “Ozanlar beşiği” olarak 
yüzyıllardır adlandırılan bu topraklarda şiir’in, edebiyatın, bir sözle kültür 
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8ve sanatın alarm zilleri çoktandır kulaklarımızı çınlatıyor. Bu konumdan tek 
başımıza çıkabilmemiz  zor gibi görünüyor. Bir gazete , bir dergi ve kitap 
yayınlayabilecek olanakların acil olarak Türkiye’den sağlanmasını istiyoruz. 
Yüz yıldır bir bu topraklarda Türkçe’nin nöbetindeyiz. Bunu da bizden çok 
görmesinler…

 İki üç alıntı daha yaparak yazıma son vereceğim. Biri savaş sırasında 
yazılan, diğer örneklerde başka konulara temas etse de, bizim isyanımıza 
çağrışım yapmış olması nedeniyle bu örnekleri almayı uygun buldum.

 İlk şiir Bayram İbrahım’in: “Koşuyoruz peşinden şimdi”. Son Kosova 
savaşında mülteci olarak yerleştiği Makedonya’nın Tearçe köyünde yazılmış, 
8 Nisan 1999 tarihini taşıyor:

 “…Dünkü hatıralar sanki kalmış sahipsiz

 O uzak ırmağın gizli bir sahilinde

Koşarız peşinden şimdi

Tekrar o saadeti

O hatıraları bulmaya.”

 İskender Muzbeg de “Şar Dağlarında Güneş” şiirinin bir dörtlüğünde 
şöyle seslenir:

Şar dağlarında güneş

Paştrik’in gözünde bulut

Uzat ellerini Bülbülderesi

Sıcağına ihtiyacım var.

 Son alıntıyı da ünlü bestecimiz ve şairimiz Aluş Nuş’tan yapmak 
istiyorum. Aluş Nuş, ister şarkılarını, ister de şiirlerini Türkçe’nin Prizren 
ağzıyla yazıyor. Umut adlı şiirinin 2 dörtlüğü şöyle:

Topladım dertlerimi

Topladım zevklerimi

Attım bi kantara

Dertlerım da agır celdi

Cendi cendıme dedım

Alim asılim iplen

Ema belçi yarın düzlenır işım

Yaşarım hep ümitlen

 Ümitle kalmayıp, nice şairlerin Türk edebiyatına sunmuş oldukları değerli 
hazine göz önünde bulundurularak, somut katkıların bir an önce yapılması, 
gerçekte Türk dünyası edebiyatına Rumeli’den, Balkanlardan yeni şairlerin 
günışığına çıkmasına önayak olacaktır. 
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8 Türkçe’nin şairleri, Âkif’in atayurdunda buluştu

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenlerinin 9.’su Kosova’nın Prizren şehrinde 
yapıldı. 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen şölene Türkiye’den Hi-
cabi Kırlangıç, M. Atilla Maraş,  A. Ali Ural, Halil İbrahim Özdemir, Rıd-
van Canım, Osman Özbahçe, Hüseyin Akın, Cevat Akkanat, Mustafa Özçe-
lik, İhsan Deniz, Ahmet Mercan, Vural Kaya, Cevdet Karal, Mustafa Muhar-
rem, Mustafa Efe, Yaşar Bedri Özdemir’in dışında, Almanya’dan Selim Tu-
ran, Kırgızistan’dan Altınbek İsmailov,  Hollanda’dan Hüseyin Kerim Ece, 
Yunanistan’dan Dr. Hasan Ahmet, Makedonya’dan Fahri Kaya, Kazakistan’dan 
Toregoli Tashenov, Bulgaristan’tan Sabri Alagöz, Çuvaşistan’tan Marina Kar-
yagina, İran’dan Nasır Paygüzar, Irak’dan Ekrem Terzi, Şemsettin Kuzeci, 
Romanya’dan Güner Akmolla, Moldovya’dan Piotr Moise, Kırım’dan Emi-
ne Eseyova, Kıbrıs’dan Kubilay Beliğ, Azerbaycan’dan Abbas Abdullah, Ra-
sim Karaca, Gürcistan’dan Osman Ahmet, Kosova’dan Rerzan Zborça, Zey-
nel Beksaç, İskender Muzbeg, Taner Güçlütürk, Arif Bozacı, Agim Rifat Ye-
şeren, Fikri Şişko, Nimetullah Hafız, Gülay Karasniç ve Vahit Ergin katıldılar.
  
Türkiye’yle başlatılan şölenler dizisi bugüne değin Kazakistan, Türkmenistan, 
Kıbrıs, Fransa, Kırım, Makedonya ve Azerbaycan’da gerçekleştirildi. Her iki 
yılda bir yapılan şölenlere yüzlerce şair katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin öncülüğüyle gerçekleştirilen şölenlerin amacı 
dünyada Türkçe yazan şairleri ve şiirlerini buluşturmak; aralarında kültürel bir 
etkileşimin ortaya çıkmasını sağlamak. Türk dünyasına yönelik tek kültür faa-
liyeti olan Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenlerinin Kosova durağı istiklâl şa-
irimiz Mehmet Âkif’in aziz hatırasına ithaf edildi.

Meşhed-i Hüdavendigâr

Türkçe’nin ve şiirin Kosova şöleni Murat Hüdavendigâr’ın şehit edildiği Ko-
sova ovasını ziyaretle başladı.1389’da Kosova Meydan Muharebesi’nde şe-
hit düşen I. Murat için yaptırılan Murat Hüdavendigâr Türbesi’ni (Meşhed-i 
Hüdavendigâr) ziyaret Âkif’in şiirlerini okumaktan farksızdı. Savaş meydan-
larında şehit düşen tek Osmanlı sultanı olan I. Murat’ın makamı, kafileyi tari-
hin kapanmamış sayfalarına çeken bir geçiş noktasıydı.

Sultan Murat ziyaretinden sonra kafile Kosova’nın başkenti Priştina’ya doğ-
ru yola çıktı. Priştina’da Türkiye’nin Kosova büyükelçiliğinde ağırlanan şölen 
heyeti görüşmesinden sonra kafile şölenin gerçekleştirileceği Prizren’e doğru 
yola çıktı. Yaklaşık iki saatlik bir yolculuktan sonra Prizren’e ulaşıldı.

Benzersiz Prizren

Prizren’in dünyada bir eşinin daha bulunmadığını anlamak o kadar zor de-
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8ğil. Neredeyse herkes Türkçe biliyor. Sadece Türk kahvelerinde değil, çalışan-
larının tamamının Arnavut olduğu lokantalar, dükkânlar, kafelerde de Türk-
çe konuşuluyor. Sokaklarında Türkçe konuşulan bir şehir Prizren. Prizren’de 
bir Arnavut için Türkçe ikinci dil. Şehrin sokaklarında dolaşırken kendinizi 
Anadolu’da bir kasabada dolaşıyormuş duygusundan kurtaramıyorsunuz. Kö-
şeden çıkıveren bir cami, kerpiç bir ev insana bizim oralar duygusu yaşatıyor.

Şölen Yunus Emre’de Başladı

Şölen, Prizren’de Yunus Emre Enstitüsü’nün şubesi olarak faaliyet gösteren 
Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde 15 Kasım Cuma günü sabah 
saat 9.30’da başladı.

TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz yaptığı açılış konuşmasında, şöle-
nin 2011’in Mehmet Âkif Yılı ilân edilmesi dolayısıyla babası Kosovalı olan 
Mehmet Âkif Ersoy’un hatırasına ithafen Kosova’nın Prizren şehrinde düzen-
lenmesinin ayrı bir anlamı bulunduğunu söyledi. ‘Kosova’yla tam beş yüz yıl 
birlikte yaşadık. Bu birlikteliğin tarihî izleri hâlâ yaşamaktadır’ diyen Yavuz 
‘Yaşayan bu izleri canlı ve diri tutmak ve tarihe şahitlik etmek için burada-
yız’ dedi.  Açılış konuşmasından sonra kürsüye, şölen Daimi Heyet Başkanı 
D. Mehmet Doğan geldi. Türkçe’nin uluslararası şiir şöleninin dünyanın çe-
şitli ülkelerinde yapılan en büyük ve en geniş katılımlı süreklileşmiş edebi-
yat ve kültür faaliyeti olduğunu söyleyen Doğan, ‘Değişik coğrafyalardan ge-
len farklı dilde şive ve lehçelerle konuşan şair ve yazar topluluğunun üzerin-
de durması gereken bazı hususlar var’ dedi. D. Mehmet Doğan sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Yüz yıl önce şairler birbirini tanıyor ve biliyordu. Bugünkü şair-
lerin mevcut imkânlara rağmen birbirini tanıması mümkün olamıyor.  Bunun 
üzerinde bilhassa düşünmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki geçmiş büyüklerimizi 
tanır; eserlerinden haberdar olursak sesimiz daha gür çıkar, dünya bizden daha 
bir haberdar olur.”

Kosova’yı temsilen konuşan Dr. Taner Güçlütürk’ün konuşması aynı zamanda 
bir hoş geldiniz konuşmasıydı. Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Baş-
kanı Doç. Dr. İsmet Biner’den sonra Kosova milletvekili Müferra Şinik kür-
süye geldi. Prizren’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin önemine değinen 
Şinik, bu anlamlı şiir törenini düzenleyen Türkiye Yazarlar Birliği’ne ve faa-
liyet sorumlularına teşekkür etti.  “Dünyanın her tarafındaki gardaşlarımızla 
beraberiz”, diyen Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, şiir şöleninde 
konu olacak olan şairleri hep dinlediğini dile getirdi. Türkçe’nin bölgesel veya 
yerel bir dil olmadığını söyleyen Erdoğan, soydaşlarının yanında olmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Songül Ozan 
ise, Türkçe sayesinde sağlanan bu buluşmanın önemine dikkat çekti. Mehmet 
Âkif Ersoy’un bu coğrafyaya olan özlemini şiirlerinde her zaman dile getirdi-
ğini ifade eden Ozan, katılımın farklı ülkelerden olsa da burada Türkçe saye-
siyle buluştuklarını belirtti. Mehmet Âkif Ersoy’un memleketi Kosova’da şiir 
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8 şöleninin düzenlenmesiyle duygu dolu anların yaşandığı açılış töreninde, Ko-
sova Kamu Güvenlik Bakanı Mahir Yağcı, Prizren’de olduğu gibi Balkanlar’ın 
çeşitli yerlerinde önemli köprü, camii, kale gibi tarihî eserlerin olduğunu ve bu 
eserlerin gönülleri birleştirdiğini dile getirdi.  Kamu Güvenlik Bakanı’ndan 
sonra kürsüye davet edilen 22 ülkeden birer şair, selâmlama konuşmalarını 
yaptılar.

Açılışın ardından Rıdvan Canım’ın “Osmanlı Asırlarında Balkanlarda Türk 
Edebiyatı” ve Kosovalı şair Zeynel Beksaç’ın “Kosova / Prizren’de Çağdaş 
Türk Şiiri” başlıklı sunumlarıyla ilk gün sabah programı tamamlandı.

Şölenin Büyük Ödülleri

Prizrenli Osmanlı şairi olan Sûzi Çelebi faslıyla başlayan şölende, daha önce-
ki şölenlerin aksine, her şölenin sonunda takdim edilen büyük ödüller bu sefer 
şölenin başlangıcında takdim edildi. 

Ahmet Hamdi Tanpınar büyük ödülü Türkiye’den İhsan Deniz’e, Sûzi Çelebi 
ödülü şölene Makedonya’dan katılan şair Fahri Kaya’ya, Karacaoğlan büyük 
ödülü şölene İran’dan katılan Nasır Peyguzar’a verildi.

Adını Yönelişler dergisiyle duyuran İhsan Deniz 1980’li yıllar şiirinin taşı-
yıcı şairlerinden. 1991’de çıkan Bürde dergisinin kurucularından olan Deniz, 
1995-99 yılları arasında da İpek Dili dergisini çıkardı. 1996’dan 2007’ye ka-
dar Yeni Şafak gazetesinde haftalık yazılar kaleme alan Deniz bugüne değin 
12 şiir kitabı yayımladı.

Ardında büyük bir birikim ve tecrübe barındıran ünlü şair Fahri Kaya, ödül 
konuşmasında yaptığı vurgulamayla hem bu şölenlerin işlevini, hem de şöle-
ne değişik ülkelerden katılan şairlerin yazdıkları şiirin taşıdığı anlamı net bir 
biçimde ortaya koydu: “Burda şiir yazmak bir savaş vermektir,” dedi Fahri 
Kaya. Biz kendini ispat için yazıyoruz. Biz kurttan kuştan bahsedemeyiz. Şi-
irlerimizde güzel sanatlar peşinde koşmaya vakit kalmıyor. Buradaki edebiyat 
Türkiye’deki edebiyatın bir parçasıdır. Çünkü İstanbul Türkçesiyle yazıyoruz. 
Biz burda İstanbul Türkçesiyle yazan bir grubuz: Kosova’da, Makedonya’da. 
Bizim öncelikli amacımız varlığımızı korumak, ispat etmek ve dili yaşatmak-
tır. Dilimizi yaşatmak kendimizi yaşatmak anlamına geliyor. Bizim için Türk-
çe yazmanın anlamı budur.

Nasır Paygüzar da Karacaoğlan gibi büyük bir şair adına verilen ödülü almak-
tan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Doğru Yol Derneği’nden Rumeli Türküleri

16.30’daki Priştineli Mesihi Şiir Faslının akşamında Doğru Yol Derneğinin 
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8konseri vardı. 60 yıldır faaliyet gösteren bir dernek Doğru Yol. Balkanlarda 
Türk kültürünü yaşatan en eski dernek. Bu derneğin müzik grubu gecenin iler-
leyen saatlerine kadar Rumeli türküleri söyledi. Topluluktaki pırıl pırıl genç-
lerle yaşlı üstatların uyumu güzelim umudun bir göstergesiydi. Osman Paşa-
dan Debreli Hasan’a gitti geldi sazlar, sözler, gönüller…

Mamuşa

Cumartesi kahvaltıdan sonra bir Türk kasabası olan Mamuşa yollarına düşül-
dü. 5-6 bin nüfuslu bir kasaba olan Mamuşa’da her yerde Kosova bayrakları-
nın yanında bir de Türk bayrağı var. Camideki, parklardaki banklarda ya Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi ya da Keçirören Belediyesi yazılarını okuyorsunuz. 
Konuştuğumuz Mamuşalıların çoğu Türkiye’yi, Konya’yı biliyor. Hepsinin en 
az bir yakını Türkiye’deymiş.

Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal şiir fasılları Mamuşa’da icra edildi. Şöle-
ne katılan bütün şairlere plaketleri Mamuşa’da verildi.

Âkif’in Dedesi Nurettin Ağa

Mamuşa’dan sonra Âkif’in dedesinin köyüne gidildi. Kosova şartlarında uzun 
sayılabilecek bir yolculuk yapıldı. Ne yazık ki Mamuşa’dan biraz geç çıkıldığı 
için Suşitsa köyüne hava kararmak üzereyken varıldı. Gene de Âkif’in babası-
nın imamlık yapması plânlanan caminin yıkıntılarını görebildik. Bu cami sebe-
biyle Âkif’in babası Tahir Efendi bu köyden İstanbul’a gönderilmiş. Mehmet 
Doğan’ın anlattığına göre, 1850’li yıllarda bu köy bu camiyi yapmaya başlar-
ken imamını da düşünmeye başlamış. Köyden bir çocuk seçip İstanbul’a gön-
dermeyi, orada yetişip gelecek çocuğun köyün maneviyatında daha etkili ola-
cağı kararına varılmış. Seçilen çocuk Âkif’in babası, 7 oğlu olan Nurettin Ağa-
nın oğullarından birisi olan Tahir’dir. İstanbul’da âlim derecesinde yetişen Ta-
hir, Fatih Medresesinde müderris olur. Âkif’in babası olur. Bugün İpek kasa-
basına bağlı Suşitsa köyünde köyün girişindeki mezarlığın içinde kalan bu ca-
minin ne yazık ki sadece dış duvarları ayakta.

Veda Faslı

Prizren’de akşam yemeğinden sonra bir serbest fasıl icra edildi. Katılımcılar 
şölene dair duygu ve düşüncelerini, eleştirilerini paylaştılar. Ertesi gün şehit 
sultana, Meşhed-i Hüdavendigâr’a el sallayarak Kosova’ya veda edildi. 

Şölene Türkiye’den katılan TYB yöneticileri, misafirler ve 
basın mensupları 

Yöneticiler; D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, Ahmet Fidan, Osman 
Özbahçe, Erbay Kücet, Rıdvan Canım, Nazif Öztürk , Bekir Soysal, Fahri 
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8 Tuna, Hüseyin Emiroğlu, Bekir Şahin, Mustafa Efe, H. İbrahim Özdemir, Ha-
nifi Akın, Harun Özdemir, Yakup Çelik, Ekrem Karadişoğulları, Basın men-
supları; Nezihe Çakıroğlu (Star), Ali Pektaş (Zaman).
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Türkiye
A.Ali Ural
Ahmet Mercan
Cevat Akkanat
Cevdet Karal
Halil İbrahim Özdemir
Hicabi Kırlangıç
Hüseyin Akın
İhsan Deniz
M.Atilla Maraş
Mustafa Efe
Mustafa Muharrem
Mustafa Özçelik
Osman Özbahçe
Rıdvan Canım
Vural Kaya
Yaşar Bedri Özdemir

Kosova
Zeynel Beksaç
Arif Bozacı
Vahit Ergin
Taner Güçlütürk
Nimetullah Hafız
Gülay Karaniç
İskender Muzbeğ
Fikri Şişko
Agim Rıfat Yeşeren
Rezzan Zborça

Diğer Ülkeler
Hasan Ahmet (Yunanistan)
Güner Akmolla (Romanya)
Derviş Osman Ahmetoğlu (Gürcistan)
Sabri İbrahim Alagöz (Bulgaristan)
Kubilay Beliğ (Kıbrıs)
Hüseyin Kerim Ece (Hollanda)
Emine Usein Eseyova (Kırım)
Abbas Hacıoğlu (Azerbaycan)
Rasim Karaca (Azerbaycan)
Altınbek İsmailov (Kırgızistan)
Fahri Kaya (Makedonya)
Marina Karyagina (Çuvaşistan)
Şemsettin Küzeci ( Irak)
Ekrem Terzi (Irak)
Pıotr Moise (Moldovya)
Nasır Paygüzar (İran)
Selim Turan (Almanya)
Toregoli  Tashenov ( Kazakistan) T
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 1958’de  Gümülcine’de doğdu. Gümülcüne Celal Bayar Azınlık ortaokulu 
ile lisesinden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 
bitirdi. İç Hastalıkları uzmanı oldu. Serbest hekimlik yaptı. Gümülcüne 
Belediye Meclis üyesi seçildi.Sosyal Sigortalar (İKA) Gümülcine şubesi 
polikinliğinde çalıştı. Edebiyatla ilgilendi şiir yazdı. Edebi çalışmalarından 
dolayı ”Birleşmiş Milletler Şeref ve Vicdan Nişanı” aldı. Yerel Cumhuriyet 
gazetesi, Ortanca ve Güncel Sanat dergilerinde şiir ve   yazıları yayınlandı.

          Eseri

          Şiir: Ömür Boyu Muhalefet (Türkçe ve Yunanca-2008).

TÜRK DÜNYASI GÜLDESTE-8 

A

Hasan Ahmet (Yunanistan)
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8ACI  AMA, GERÇEK

Kanmam ona,
Buna,
Gelemem,
Hiç kimsenin oyununa.
Yanarım,
Cayır cayır,
Varamadım,
Eşitliğin tadına.
Hep horlandım,
Bir sürü ayırımlara,
Haksızlıklara maruz kaldım,
Sebebini de bulamadım.
Sarılamadım,
Kana kana,
Uğruna kanımı akıttığım,
Öz Vatanıma.
Hayvan olsaydım,
Anlamazdım da,
İnsanım, insan,
Koyuyor insana.
Sorun galiba,
Azınlık olmakta.
Mümkünse,
Ekalliyette yaşama!
Sormuyorlar ki...
Doğarken insana.
Anladım, anladım,
Yine kabahat,
Anamda,
Babamda.
Palavra, palavra,
Duy da inanma!
Hoş görüsüzlüğün,
Bu kadarı da fazla.

Aslında,
Canavarlık da,
İnsanlık da,
Kendi ruhumuzda.
Öne,
Hangisi çıkarsa.
Eğitimle,
İnsan değişir mi?
Zor olsa da,
Mutlaka.
Baksana,
Eğitimle,
Hayvanlar bile,
Giriyor hizaya!
İnsan, insan olmadıkça,
Bize rahat yok,
Bu cennet gibi,
Yaşanası dünyada.
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Şair.1965’de Sinop Türkeli’nde doğdu.. Şişli İmam Hatip Lisesi ile Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli yerlerde öğret-
menlik yaptı. Özülke dergisini kurdu ve yönetti. Milli Gazete, Akit, Sağduyu 
gazetelerinde kültür-sanat yazıları yazdı. İbrahim Tenekeci ile Kırklar dergisi-
ni yayına hazırlamaktadır. Şiir dışında denemeler yazdı. Şairin şiir üzerine yaz-
dıklarını içeren Deneme-Yanılma isimli deneme dosyası yayına hazırlık aşa-
masındadır. Yazı ve şiirleri İkindi Yazıları, Kardelen, Düşçınarı, Endülüs, Ün-
lem, Özülke, Kırklar dergilerinde yayımlandı.

Halen İstanbul’da öğretmen olarak görevini sürdürmektedir.

Eserleri

Şiir: Sevmek, Karanfil ve Kiraz, Ay Tanığım Olsun, Çöl Vaazları, Kumaş-
tan Çalan Terzi, Ömrümün Kısa Günü, Hepsi Hikâye, Geçmiş Günler Mati-
nesi.

 Hüseyin Akın (Türkiye)



53

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

8

KUMAŞTAN ÇALAN TERZİ

 
 
Bütün yataklarını yitirmiş ilk geceden 
Üstüne kös dövülmüş bir şehirden geçmek zor 
Ayazdan kıran girmiş bin dallı basmalara 
Benim dilim varmıyor “şehir düştü” demeye 
Kumaştan çalan terzi çalıları eğiyor.. 
 
Eğninde eski bir yaz düşmüş kör bir makastan 
Bir kere tutuştu mu bu şiirden geçmek zor 
Eğilipte geçiyor biçtiği her kumaştan 
Benim dilim varmıyor “şiir düştü!” demeye 
Terzi kumaştan çalmış ellerini seviyor 
 
Ağzını bıçak açmaz bir elleri var onun 
Issız ve yazısız bu nehirden geçmek zor 
Bir ırmağı düşlerdi gök hiç hesapta yokken 
Benim dilim varmıyor “nehir düştü!” demeye 
Çalınmış kumaşlardan terzi bir dağ dikiyor 
 
Birikmiş urbaların o vakitsiz uykusu 
Dağılınca git gide, düşü birden geçmek zor 
İpliğini sürüyen bir iğnenin gözüyle 
Benim dilim varmıyor “bu bir düştü!” demeye 
Kumaştan çalan terzi o her şeyi biliyor.
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Şair. 1964’de Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde doğdu. İzmir Dokuz Ey-
lül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Kırıkkale 
Üniversitesi’nde “Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri” başlıklı Yüksek Lisans tezini 
tamamladı. 1997-2005 yılları arasında Likâ aylık edebiyat dergisini hem mat-
bu olarak hem de internet ortamında yayımladı. Bu arada, bir süre internet or-
tamında yayımlanan dergibi.com dergisinin şiir editörlüğünü yaptı.Halen Mil-
li Gazete yazı yazmaktadır.

Eserleri

Şiir: Kara Oyun (1997), Güz Klâsiği (1998), Sen Bir Sevda Ağacısın Tür-
küler Büyütür Yüzün (2000), Tan Tan Traska (2002), Hüzn ü Aşk (2004).

Antoloji: Baba Bu Kitap Sana (2005), Ankara Şiirleri Antolojisi ( 2006).

İnceleme: Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri (2002). Bu eser, Türkiye Yazar-
lar Birliği’nin “2002 Yılı Fikir Adamı ve Sanatçıları - ‘Edebî Tenkit’ Ödülü”ne 
lâyık görülmüştür.

Derleme: Bursa’nın Çanakkale Şehitleri (2007), Çanakkale Savaşları ve 
İstanbul (2008).

Cevat Akkanat (Türkiye)
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küffârâne son-net

“Bakî ölsün yoluna padşehim sen sağ ol

 Baht payende Huda yâr ü saadet baki

                                            (Bakî)

hemen hemen gelir işte son dedimdi de başlar kesilir el 
ayak yol ayak bel ayak kesilir didimdi de yoluna aç hadi 
durma yürü uzatma dedimdi de kaç dil eskittim

dirilttim sonra kaç dil

dedim bil

ne nesneler benim

fiil sen

bil:

döne döne olur bu

bil: kandır başı sonu

herşey yenilir içilirdir,

bu-şu sıfatlar-işaret ve işlerdir,

dursuzlarsız duraklarsız geliş gidişler dedim:

(dedim bu kemend, bu dokuz, bu çengel neyi anımsatır-
lar sana neyi mi? iyi!

zaten bu halat ve jilet ve hap ve at ve bu nal lar ne maldırlar biraz 
bilir misin bunlar? bilmezsin tabii, bilir misin? durma at— değ-
mezlerse de at, belki tutarlar zaten beni ancak değerli sen-kıtal at-
lar yutarlar yutarsa filan...)

bu neydir dedim, bu meydir kara dedim, ilave

afyondan da karadır dedim, ilave

değer katan ekonomime sensin bunlar bende dedim, ilave

bayındır boyundur ve bilektir hazır-ben oysa

sallanır ben -oturursun- sallanır saltanatındır

ben dedim

sonra dedim ki birden çapsız bir döneklikle

hayır, ölmem! değil dedim

ölürüm

nice bilmezlersiz sen ülkelerde

sen iğnelerde

sen ibriklerde

sen kilerlerde...

(1987)



56
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

8

1941’de Romanya’da doğdu.1965’de Bükreş Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Emel, Karadeniz, Çaş, Kalgay, Ağora, Kırım sedası Litera dergi ve gaze-
telerinde  şiirleri yayınlandı. Romanya Yazarlar Birliği Üyesi.

Eserleri

Şiir: Vatan,  Aff Kitabı (Romanca, Bağışlayınız (Türkçe), Dağların Çi-
çekleri, Tatarii (2011)

Tarih: Dobruca Tatarları.

Güner Akmolla (Romanya)
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NEDEN?

Neden qorqıp qartbabaylar şu Qırım’dan qaşqanlar? 

Neden urkıp öz Vatannı düşmanlarğa aşqanlar? 

Bayır geşıp, hızlar ışıp, başqa topraqlar qarap 

Dağılğanlar dört-bır yaqa, asır boyınca cılap!

Dobruca’ğa yerleşkenler “aq topraq” dep dedeler! 

Qırım yaqm, Istambul’da onday yaqm değenler! 

Asret kozmen qartayğanlar, öz koyım, dep, Vatanım!

Onlarındır butun dertım, seslendir cılavım!

Yıllar geşıp, asırlarğa dertnı turmay anlatqan, 

Dobruca’nın köylerinde hayal bolğan artıq”Han”! 

Medrese de oquğanlar Niyazi’men bir seste , 

Vatan usun tırışqanlar, uyan Tatar, değende!

Neden qorqıp bırleşmiymız asırların sonunda? 

Neden urkıp tartışamız düşmanların qolında? 

Er tuvğan kun bir fırsattır, qaşırmayıq zamannı, 

Haqqımıznı biz almasaq, Tarih un utar Tatarnı!

Neden ketken qartbabaylar şu Çhrım’dan ayrılıp? 

Nesin cılay qartanaylar torunların ostırıp? 

Gurbetlikte, oksız halde, Tatar halqı oğraşa 

Asırlardır, Tatar halqı Vatan qarap dolaşa!

Tarihimiz onday şanlı, neden qayb bolayıq? 

Bastırıqtır q ara kunler. neden qorqıp yuqlayıq? 

Bir vaqıtta Avrupa’nı qamşılağan Atamız.

Unutmasaq o kunlernı, özımıznı cöytmamız!

“Destan” qırımtatar abnsamblısında Riza Yusuf şairimiz, rejijörımız, bes-
tecimiz 1992 den aytıp turk-tatar dünyasına tanıttı bu şiirnı, ve internet yolın-
da Aliyev Fevzi beyin vasıtasıman cayıldı.
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Şair. 1940’da Gürcistan’ın Bolunisi Kepenekçi köyünde  doğdu. Devlet 
Üniversitesi Filoloji Bölümünden mezun oldu.  Bir süre ilkokul öğretmenli-
ği yaptı. Azebaycan’ın bağımsızılğı elde ettikten sonra 1992-1998 yılları ara-
sında İstanbul Başkosolosluğuna atandı. Yıldız ve Edebaya gazetelerinde yazı 
işleri müdürü olarak çalıştı. Azerbaycan Yazıcılar Birliği Uluslararası Kurum 
Başkanlığına yaptı.

 Eserleri

 Şiir: Ağlı Garalı Dünya, Üzü Dan Yerine ve Sonsuzluğa Geden Karvan.

Abbas Abdullah Hacaloğlu (Azerbaycan)
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8MARAL BACI

İller boyu gözledigim,
Vüsaldı mı Maral bacı.
Üreyimde gizlediyim,
Melaldı mı Maral bacı.

Ağrısı hoş ezapdı mı,
Çözülmeyen hesabdı mı.
Hesretime cevabdı mı,
Sualdı mı Maral bacı.

İnsandı mı, ipekdi mi,
Gözü şehli çiçekdi mi.
Heç bilmirem gerçekdi mi,
Heyaldı mı Maral  bacı.

Yurd  dışında ömür sürüp,
Kirpiyile od götürüp.
Dede baba yurdu görüp,
Kam aldı mı Maral bacı.

Abbas bunca gem yeme sen, 
Bir gün yanar bir gün sönen.
Yurddan gedip yurda dönen,
Maraldı mı Maral bacı.
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 Gürcistan  Borçalı’da doğdu. Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Fi-
loloji Bölümünden mezun oldu. Karakalpak Türkleri Aşıklar Birliği Başkanı 
seçildi. Medeniyet Merkezi Bozcalı Cemiyetinde görev aldı .Meydan, Elimiz, 
Günümüz ve Yazı dergi ve gazetelerinde yazıları yayınlandı.Azerbaycan Yazı-
cılar Birliği ile Gürcistan Yazıcılar birliğinin üyesi.

Eserleri

Şiir: Bozcalı’da Yanan Ocak, Bozcalı Aşıkları, Demicihasanlı, Menim 
Söz Kervanım, Mekalalar Toplusu.

                 

Derviş Osman Ahmetoğlu (Gürcistan)
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  ADSIZ ŞEİR

Yeter bu düşdüyüm derde, ezaba,

 Bu sonsuz qüsseden qopar qelbimi. 

Anasız dünyadan elim üzülüb, 

Analı dünyama apar qelbimi.

 Men keder «aşiqi», qem «müştağıyam»,

 Ömrümü hicrine üzdüm, üzüldüm.

 Dünyanı görmürem - göz dustağıyam,

 Vüsal hesretine dozdum, üzüldüm.

 Bu möhnet buludu çöküb göyüme, Salıb

 oda meni, ateşe meni. Çaxmasa

 şimşekler hesret qoyacaq,Şıdırğı,

 selleme yağışa meni.

Şıdırğı, selleme yağış olmasa,

Vüsalın yolunda yarış olmasa, 

Dünyaya yeniden baxış olmasa,

Bu hicran salacaq qarğışa meni.

Bu hicrin dağından ömrüm üzüldü, 

Vesle çatsam gecem gündüz olacaq.

Güneşi muştuluq vereceyem men, 

Gündüzü muştuluq vereceyem men, 

Güneşim, gündüzüm Tebriz olacaq, 

Onda bu dünyanı göreceyem men.

Yeter bu düşdüyüm derde, ezaba, 

Bu sonsuz qüsseden qopar qelbimi.

Anasız dünyadan elim üzülüb, 

Analı dünyama apar qelbimi.
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Şair, yazar ,gazeteci. 1937’de Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğdu.
Bulgaristan Türk Kültür merkezi Başkanlığı, Bulgaristan Azınlıklar Toplum-
sal Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Balkanlarda Türk kültürü,Tuna 
Boyu, BAL-TAM Etnediyaloğ Bayatı, Kırcaali Haber, Deliorman gazete ve 
dergilerinde yazıları yayınlandı.

Eserleri

Şiir: Gözleri Duman Duman, İçimizdeki Sönmeyen Kandiller.

Düz Yazı: Yaşım Yüz Otuzbir.

 Sabri İbrahim  Alagöz (Bulgaristan)
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İKİ MEZAR ARASINDA

Güneş üç boy üzerime inmiş
Cayır cayır yakıyor beni.
Alınyazım alnımdan silinmiş,
Ölümün zehirli oku vuruyor
“Milletim” “Dinim””Dilim” diyeni.
Gariplik dünyasında
Ne garip bir insanım
İmansız deseler,imansız değilim
Allah’ıma,Peygamber’ime hamdolsun!
İmanım,itikadım yerinde
Ama nedense
Arş-Ala’ya ateş püskürüyor insanım !
Ben insansız yaşamak
İstenmeyen bir insanım!
Tüm karalıkları bastım bağrıma
Ne önümü,ne ardımı göremiyorum.
İndim yerin derinliklerine
Cehennem kuyusu bir mağaradayım.
Doğduğum köyde babamın mezarı
Yeşil Bursa’da,Uludağ eteklerinde
“Gel biraz da burada kal !” diyen anamın.
Ben garip oğlu garip
İki aradayım!
Zaman benim onmaz yaram.
Kimileri raksetsin,
Kimileri gülüp oynasın.
Bense SOS. Diye
Avaz avaz bağıram.
İki mezar..
Babam “Kal” diyor,
Anam: “Gel “ diyor
Kalsam anam gücenir,
Gitsem babam gücenir.
Tarihin,talihin silleleri arasındayım.
Yaşama küsmek istemiyordum.
Tundan tuna atsa da
Anayı, babayı, kardeşi, bacıyı,
Çektirse de bana acılardan acıyı.

Hem yasındayım.
Ben sonsuz bir mağaradayım..
Önümde anamın mezarı,
Ardımda babamın mezarı,
Dedim ya,
İKİ ARADAYIM.!.
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1952 yılında  Prizren’de (Kosova) doğdu. Bir süre hukuk okudu. Gazete-
cilik yaptı. Bir yıl Tan gazetesinde, sekiz ay Priştine radyosunda çalıştı. Daha 
sonra Priştine Televizyonu’na geçti ve 1974-1999 yılları arasında bu televiz-
yonda çalıştı. Kosova’da Türk dili üzerine televizyon yayınlarının gelişmesin-
de önemli katkıları oldu.

Eserleri 

-Gurur Duy Sen XX. Yüzyıl ( 1980), Sevginin Rengini Arıyorsanız ( 
1982), Düşünce Usa Durmadı Daha ( 1984), Kavak Uyur Mu? ( 1987), Önce 
Sevgiye Doğar Güneş ( 1995), Gökkuşağında Salınan Çocuk (  1997), Vurmaz-
sam Namerdim ( 1997), Sevda Eskizleri (  2006), Mehmetçik Kosova’da (Raif 
Kırkul ile birlikte - 2002), Resim Kültürü 2 (Ders Kitabı -2006 ), Resim Kültü-
rü 4  (Ders Kitabı - 2007 ), Görsel Sanatlar 7 (Ders Kitabı -2008)

B

Zeynel Beksaç ( Kosova)
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8AN OLUR

An olur

Cam gibi kırılır yüreğim benim de

Dayanmak kolay değil

Çakallar dilimi parçalar

Dilim ki beni ben yapandır

Nasıl es geçerim

Oldu bitti nasıl derim

Ben ki onsuz bir hiçim

Meyvesiz ağaç

Tarlada korkuluk

Ben de insanım

Küserim ama

Kin gütmem

Düzde yürümenin tekdüzeliği

Izdırap verir

Derdim halkımdır

Davam halkımdır

O bana nöbet dur dedikçe

Uyku bana haramdır

Ama illa ki ırmağım ben İnsana ulaşmaya yeltenen Uzaklara hep 
uzaklara akan Sınırlara hor bakan Yılgılara gülüp geçen

Ben de insanım

Barışın burçlarında bayrak sallarım Bir türküde gözlerim dolar Nerede bir 
çocuk ağlarsa Oralıyımdır ben
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1930’da KKTC’de doğdu. Kıbrıs Türk Lisesi, Amerikan Tennesee Üni-
versitesi West Virginia Üniversitesi Sndey Üniversitesi ve Ankara Gazi Eği-
tim Enstitüsü’nde yaptı. Çeşitli görevler yaptı. İstanbul Spor Akademisi kuru-
cu üyeleri arasında yer aldı. Edebiyatla ilgilendi.Şiir yazdı.

Halen KKTC Girne’de yaşamaktadır.

Eseri: Kır Çiçekleri

Kubilay Beliğ (Kıbrıs)
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8FEDAKAR ANNEM VE BABAM İÇİN

Fer verdiler gözlerime,

Görüyorum, görüyorum.

Güç verdiler dizlerime

Yürüyorum yürüyorum.

Kan verdiler, can verdiler,

Yoruldum derman verdiler,

Göçtüler hicran verdiler,

Arıyorum arıyorum.

NEMRUT

Bir efsaneyle çalkalanır dağ zaman, zaman,

Devlet diyarıdır dediler görmek istedim.

Anlattı, yazdı, ta’rife kalkıştı her ozan,

Kendim çıkıp bu heybeti seyreyleyim dedim.

Çıktım ki bir değil, sayısız dev nöbet tutar,

Bir an tereddüt ettim acep nerdeyim, neyim.

Tanrım: meğer ki zirvede bir başka zirve var,

Nevrut Dağında tanrıların meclisindeyim.

Her ân sihirli bir nazar altında varlığın,

Rûhunsa ân-be-ân yeni bir trans’a girmedi.

Bak: en gizemli tablosu karşındadır dağın,

Tanrı’yla el sıkışmada insan, bu zirvede.
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1944’de Kosova Priştine’de doğdu. Yüksek Pedegoloji Okulu’nun Türk 
dili ve Edebiyatı Bölümü ile Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nin “Şar-
kiyat” Bölümünden mezun oldu. Priştine Belediyesi’nde görev aldı. Kosova 
Radyo-Televizyon Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yazarlar Birliği üyeliği yaptı. 
Kosova Demokratik Birliği’nden milletvekili seçildi. Tan, Sesler, Tomurcuk, 
Birlik, Kuş  gazete ve dergilerinde şiir ve yazıları yayınlandı.

Eserleri 

Barış Kuşu, İlyas Sürgünü, Özgürlük ve İlkyaz Sürgünü, Damlayan Göz 
Yaşların Külü (Arnavutça-Almanca),Tutsak Kelebek.

Arif Bozacı (Kosova)
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8YÜREĞİM BARIŞÇI 
RÜZĞARLARININ ÜLKESİDİR

Söylenmemiş türkülerdir

Damarlarımdaki al güller

Temiz dünyaların yıldızlarıdır

Düşlerimde bülbüller

Yüreğim barışçı rüzgarların ülkesidir

Karanlığın prangalarından kurtulmuş elle-
rim

Ruhumda taze bir çiçek

Özgürlük türküleri ezilen halkların

Tam zamanlarla iç içe

Sevginin sonsuz boyutu

Dostluk yağmurlarına susamış tarlalar

İçimizdeki sonsuzluk otu

Kinle beslenenlerin haritası değil yerim

Kana susamışların alfabesinde de değilim.

Güneşe iz bırakan şiirlerin

Uçurtmaların ayak seslerindeyim.
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 l955’de Edirne’de doğdu. İlk ve  Orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. 
l979 senesinde Erzurum/Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. l987 yılında “Türk Edebiyatında Sâkînâmeler” 
adlı çalışma ile Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Latîfî’nin Tezkiretü’ş-
Şuarâ adlı eseri üzerinde yapmış olduğu inceleme ve tenkitli metin çalışması 
ile “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube başkanlığını yaptı. Gezi ve incele-
me amacıyla bugüne kadar Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Arnavutluk, 
Kosova, Romanya, Moldova, Almanya, İsviçre, İsveç, Fransa, İtalya, Avus-
turya, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatis-
tan, Gürcistan, Ukrayna (Kırım), Suriye ve İran gibi ülkelere gitti. Seyahat iz-
lenimlerini anlattığı Şehir ve İnsan adlı eseri, l998’de Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından  “Gezi” dalında ödüle lâyık görüldü.

Halen Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe 
Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

C

Rıdvan Canım (Türkiye)
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8BİR SEVDANIN ADIDIR KOSOVA

Bir güzel gördüm Prizren çarşısında

karanfil taşır yanağında

gül taşır, sünbül taşır

ve gözlerinde

nice yiğitleri öldürecek amansız fermanlar taşır

yürüyüşü, duruşu

bir de nazlı nazlı gülüşü

ya can evinden vuran bakışı

Türkelinden, Rumeli’nden izler taşır

Bir yanda Üsküp, bir yanda Prizren

dağlarından sünbül, ovalarından gül gelir

Murad Hüdâvendigârdan kucak dolusu selâm gelir

 kesilir ezan sesleri, ardından ölümcül çığlıklar gelir

asırları aşan bu hasret yangınından

saat saat tükenen feryatlar gelir

başıboş atlar gelir İpek’ten, Yakova’dan 

kanatlarında şehidlerle beyaz melekler gelir

Sultan Muradım gelir ardından

Bir avuç kar olaydım Şar Dağı’nda

taş olaydım, toprak olaydım

dal olaydım ağaçlarında

çayır-çimen olaydım

çiçek olaydım yamaçlarında

Prizren

Taş Köprü’nün bağrında bir taş olaydım

O güzelim hilâl uğruna kesilen baş olaydım

bir bahar ikindisi

Hadım Camii yanarken Yakova’da

gözlerden ateşe düşen iki damla yaş olaydım

bir de sûru üfleyenle ölü bir şehre o gün

Bayraklı’dan, Sûfî Sinan’dan

Emin Paşa’dan

ben de kardaş olaydım

Bir yiğit yatar Kosova sahrasında
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8 Sultân Muradım, Hüdâvendigârım, sevgili Sultânım

sıcacık kanın akarken o gün şu aziz toprağa

yaranı saran bir neferin de ben olaydım

tam altı asırdır

sana türbedardır bu gönlüm 

efendim,sevgili sultânım, hünkârım

kan sızan türbende her seher 

zikreden bir gâzî derviş de ben olaydım

İstanbul’dan Kosova’ya bir beyaz gül gider

Priştine’den Sultan Murad’a yol gider

yüreğimden kan gider, damarımdan can gider

asırlık türbelerden yeşil sarıklı ulu canlar 

gözleri sürmeli taze gelinler gider 

ve ahşap evlerinden her akşam Üsküb’ün ,

ayakları kınalı beyaz güvercinler gider

ardından kucak kucak gül gider, sünbül gider,

karanfil gider

Yıkık bir kervansaray avlusunda Kosova’da

asırlık bir çınar olaydım âh

her yaprağında bin acı, bin elem, bin hüzün

toprağına düşeydim cansız bir beden gibi

en karanlık gecelerinde ay-yıldız olaydım

sonra her satırında bin dua, bin zikir, bin şükür olaydım

o eskimiş mezar taşında Sûzî’nin

bu kez de ben yazaydım

son gaza destanını öksüz Rumeli’nin

en bereketli seherlerde açan bir gül olaydım bahçelerinde

kanayan bir gül olaydım güneşin her batışında

âhh

ya Kosova bende olaydı

ya ben Kosova’da olmayaydım
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1960 İnegöl’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nden 1985’de mezun oldu. Yönelişler dergisi şairlerinden. 1980’li yıl-
lardan günümüze çeşitli sanat/edebiyat dergilerinde şiir ve yazılarıyla yer aldı. 
1991’de çıkan Bürde dergisinin kuruluşuna katıldı. 1995-99 yılları arasında 
İpek Dili şiir seçkisini çıkardı. Yeni Şafak gazetesinde 1996’dan 2007’ye ka-
dar haftalık yazılar kaleme aldı.Halen Bursa Araştırma Kütüphanesi’nin yöne-
ticiliğini yapıyor. 

     2002’de  “Hurûfî Melâl” adlı  eseri ile TYB’nin Şiir ödülüne layık gö-
rüldü. seçildi.

    Eserleri

   Şiir: Mağara Külleri (1984),Yalnız Sana Söylenen (1985),Adımlarımın 
Gizli Sokağı (1986), Şiirler -ilk üç kitap- (1991), Perdeler (1992), Gecedilol-
du (1998)

Hurûfî Melâl (2002), Bozgun Siperi (2004), Buz ve Fire -toplu şiirler- 
(2005), Daima Unutma (2007), Baht-ı Siyâh (2009), Sırtlan Kayboldu (2010).

İhsan Deniz (Türkiye)

D
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8 DERİN SAAT

Başka balıklar seyrettim. Başka balıklar

keşfettim suyun ağır, ısrarlı kütlesi altında. 

Başka balıklar... mor, lâcivert, kuzgûni, sarı.. 

Mühürlenmiş solungaçları ve şişirilmiş göz kapakları.

Sedef melankoliler, kehribar yüzgeçler, 

dipte gizlenen kalın 

kumlu yaralar..

Kalpte kıvranan çığlığın nasıl

ilerlediğini gördüm, yol bulduğu anda mercan

çubuklara çarpa çarpa. Yüzüme çarpa çarpa

keskinleşen acı ıslık

ılık bir nefese dönüştü, fark ettim,

taşıracaktı neredeyse denizi titreşimleri.

Orada büyük, kovulmuş ıssızlıktı balıklar..

Hissettim.

Muazzep bir ruh neden iyileşmez, anladım, derin

oyuklara kendi tozunu kazısa da. İflah olmaz,

bildim, sağır mağaralarda ikizini arar gibi balık

dilini sayıklasa da..

Nafile, hiç silinmeyecek hayâl

akıntılarına sinmiş köpüren kabahati. 

Suyu evi sanmak 

ve balıklara adanmak gafleti 

peşini hiç bırakmayacak.



75

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

8

1972’de Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Aslen Dursun-
beyli. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1996’da Bursa Belediye 
Konservatuarı Türk Sanat Mûsıkîsi Bölümünden mezunu oldu. 

İpek Dili ve Mavi Kuş dergilerinde şiirleri yayınlandı. TYB Bursa Şube 
Başkanlığı yaptı.  

Eseri 

Şiir: Kuş Defteri

Mustafa Baki  Efe (Türkiye)
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8 BUĞU

buğulu bir dağ aynaların ardında, yalnız şiirle söylenir 

yalnız şiirle açılır eski kapısı, ha deyince yazamaz dil tökezler atlar koşturur 
içinde dört nala maveradan maveraya dağdan dağa gül rüyasından uyanır savrulur 
masaldan masala ten şehrinde yanar ruh ateşlerde kavrulur yolcu dediğin atların 
sırtında vurulur yağmalanır neyi varsa yolda yol olup kaçarkan şehirden şehire sı-
ğınır ıssızlığın ülkesinden ülkesine

yağmalansın yağma edilsin şimdi yağma neyim varsa tek ruhum kalsın ateş-
ten bir iskemlede dağlar ortasında ve sen ey ruh ikizim ey can ikizim! kal orada bir 
taş gibi şiirsiz dilsiz buğusuz camlardan bakarak dünyaya kal işte orada taş gibi. öf-

II

dağ ey sen misin yoksa benim ruh ikizim

saçılıverince birden ortaya çeyizin

dört mevsim sen misin benim can ikizim

titremesi üşümesi ve serinlemesi ruhumun

sen misin benim ey denizinde boğulduğum uçurum

açılıverince yaraların kuşlarla gecenin ortasında

III

‘dağlar

senin ne karanlık ardın var’

yere kapaklanmış bir at gibi susar ağlar

ağlar susar bir boşlukta sanki vatanı gibi

can verir dağlar ardında

IV

buğulu karanlık ve soğuk bir kıvancın

oturmuşum şiirden iskemlesine

perşembeyi ağustos günlerine bağlayan bir gece

dağın camlarına vuran rüzgarıyla

içimden geçen bulutları sayıklar

şiirim susar kapanır anlamıyla

uçup giden kuşlar gibi karanlıklarda
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1958 yılında Gümüşhane’de doğdu. İlkokulu Gümüşhane’nin Ballıca kö-
yünde, ortaokulu ve liseyi Gümüşhane İmam-Hatip Lisesinde okudu. Erzurum 
Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesini 1978 yılında bitirdi.

1985 yılına kadar Eskişehir Avdan ve Cumhuriyet liselerinde öğretmen-
lik yaptı. 1985 yılında Hollanda’ya gitti.  Uzun yıllar eğitim alanında çalıştı. 

2005 yılından beri Hollanda’da hapishanelerde Müslüman mahkûmlar 
için manevi rehber  olarak çalışıyor. Şiirleri Mavera, Aylık Dergi, Kayıtlar, 
Kafdağı, Wird, Yitik Düşler, Kuşluk Vakti gibi dergilerde yayınlandı. 

Hollanda’da İntertürk, Maviposta, Platform, Türkevi, Doğuş, Akademi, 
Akademia, Mavi Kardelen gibi yayın organlarında çalışmaları yer aldı.       

Evli ve beş çocuk babası. Arapça ve Hollandaca biliyor.

Eserleri

Biyografi: İmam Buhari,(1998).Hz. Âdem ( 1998), Hz. Süleyman (2001).

Temel Kitap: İslâm’ın Temel Kavramları, (1999).

Kur’an Araştırmaları: Takva Bilinci (2002), Cihad Bilinci ( 2002), 
Kur’an’da Üç Evliya ( 2003), Kur’an’da Kim Kimdir ( 2007).

Hüseyin Kerim Ece (Hollanda)
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8 Hikâye: Tanıklar (1993).

Şiir: Amsterdam Akşamları ( 1998), Tatlı Bir Çığlıktır Yüreğim (2001), 
Nevbahar( 2004).

HANGİSİNE  YANAYIM?

Hani, bu devran sürer gider, demiştin; nasıl? 
Hani, yüzüme gülen sabah kıvımcımları? 
Bir bir eksiliyor dostlar, tükeniyor hoş fasıl
Issızlık haykırıyor şehrin kaldırımları 
Beni davet ediyor, duymadın mı, öteler
Bilmiyorum, acaba ötelerde neler var
Hangisine yanayım arkadaş? 
Geldiğime mi, gittiğime mi?
Hani, bu yaprak düşmez, diyordun; bu gül solmaz
Ne oldu büyüttüğün çiçeklere, bahçende 
Yüzüne bakıyorken gariban bir kuşkonmaz 
Sen miydin yine binbir yorum yapan, geçende? 
Duymadın mı, suları çekilir denizlerin? 
Duymadın mı, öteler; ıssız, garip ve derin?

Hangisine yanayım arkadaş? 
Yaptığıma mı, ettiğime mi?

Binlerce sorum var ki bulamam cevabını 
Akıl suskun, irade suskun, kitaplar suskun...
 Bu nasıl bir hatıra; yazmışlar kitabını? 
Öyle bir dünyalı ki; kendi, dünyadan yoksun 
Ay ışığı, bir gün bu rüya biter demişti 
Bilmiyorum, kim, hangi bedeli ödemişti?

Hangisine yanayım arkadaş?
Yediğime mi, attığıma mı?
Boyum ulaşmıyor ki, dağlarla yarışayım 
Ufukta batan günden bana ne demiyorum 
Hele durun, şu giden kervana karışayım 
Bilirim, ben de burda vefasız bir yolcuyum 
Ufukta bizi davet eden bir hoş seda var 
İstersen inanma, bir gün hazin elveda var

Hangisine yanayım arkadaş? 
Doğduğuma mı, bittiğime mi?
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1945’de Kosova Prizren’de doğdu. İlk ve orta tahsilini Prizren’de okudu.
Yüksek İktisat Okulu’nu ise İpek’te tamamladı. Çeşitli konularda araştırmalar 
yaptı. Edebiyatla ilgilendi.Şiir yazdı.

Eseri 
        Şiir: Milenyum Umutları (2000).

Vahit Ergin (Kosova)
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8
TÜRKÇEM

Türkçemin engindir denizi

Parlaktır çok ışığı

Serttir rüzgarı

Şiddetlidir sağnak yağmuru.

Türkçemin derindir bilimi

Uyaklıdır nazım şiiri

Geniştir çevresi

Kibardır sohbette dili

Türkçemin sivridir ucu

Örgülüdür deyimler ağı

Çoktur lehçesi

Zengindir lügatta sözcüğü.

Türkçemin sıcaktır sevgisi

Duyguludur mecliste söylemesi

Zevklidir çok konuşması

Dünya çapındadır saygısı.
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8

 1972’de  Özbekistan’da ilinde doğdu. 1991’de Çust şehrinde Pedagogiji 
eğitmi gördü. Kırım’a göç etti. Çeşitli okullarda 20 yıl sınıf hocalığı yaptı. 
V. İ. Vernadskiy adına Tavriya Milliy Universi Qırımtatar ve şarq filologiya 
fakultetini bitirdi. Yıldız isimli  edebiyat mecmuasında çalıştı.Şiirleri çeşitli 
dergilerde yayınlandı. Çocuklar için eser hazırladı.  
    
Eserleri
Şiir: İlham Güldestesi (2008 ), İlham Güldestesi (2009 ), Balabar (2012) 

Emine Usein Eseyova (Kırım)
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8
AH, BÜLBÜL SEN ÖTSEN SUSAR QARĞALAR

Tikenden qorqıp, gülni terk eyledin, 

Emekten qaçıp, bağnı terk eyledin, 

Küneşten bezip, künni terk eyledin, 

Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Qondın qarğanın mezar dalına, 

Sanki süslendin qap-qara alına, 

Yoqsa suqlandıfi zapt etken malına, 

Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Sesin qarğamn sesine ohşağan, 

Kâr! Kâr! Külgenift olarğa coş olğan, 

Ker-kör nefîsnen yüreğin boş olğan, 

Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Ah, bülbül adın yüzünden silindi, 

Senin sırtına günâhlar ilindi, 

Mertsiz, şerefsiz, ğurursiz bilindi, 

Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Seni hor etip ömrüni qarğarlar, 

Tövbeler eyle, toymazlar qavğalar, 

Ah, bülbül sen ötsen susar qarğalar, 

Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Mezar değil bağ sana ait bülbül, 

Qarğa değil gül safta ait bülbül, 

Qavğa değil aşq sana ait bülbül, 

Bülbül sen bum tüşündift mı iç?
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1980’de Kosova Prizren’de doğdu.Piriştine Üniversitesi Filoloji Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı fakülteye öğretim gö-
revlisi oldu. 

Köprü, Paradiğma, Yeni Balkan, Türk Dili, Türk Edebiyatı Balkanlarda 
Türk Kültürü dergilerinde yazı ve şiirleri yayınlandı. Kosova Türk Yazarlar 
Derneği Genel sekreteri olarak görev yaptı.

G

Taner Güçlütürk (Kosova)
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8 Yörük Düğünü

Yüksek Mahalle’de 
kardelenler tomurcuğa dururken
rüzgarlar kayalıklarla sevişir
eller toprakla nasırlaşırken
yüzler inadına hayata gülüşür.

Güzelliği su misali pak. yaşam kadar canlıdır dilim 
Dedemin kutsal emaneti gibi ulviyete durur benliğim
El değmemiş namusumdur, korunur geleneğim 
Yokluğun içerisinde tecelli olur durur Yörüğüm.

Ellerini uzatsan gökteki yaratana ulaşır gibisin 
Ufkuna baksam tepelerinde kaybolur gidersin 
Güneşin ülkesinde seni arar sorarım ey ecdat! 
Sorularıma kim yanıt verebilir yetiş çağrıma imdat!

Ben miyim terk eden, sen misin Türkçe’mi burada unutan 
Neyin nöbetinde bu iman, sahipsizliğimi nedir sana duyurtan 
Yorulduğum ezgi ezgi, renklerim cümbüş cümbüş şu an 
Yüksek Mahalle’de düğün var, başlık parası eskiden yadigar.

Bak yine o ezgi, işte bu halayın güzelliğine doyasıya bak 
Türküsü yüksek yüksek tepelere bu kadar yakışır, bağlamam umuda adak 
Ayşe gelin Mehmet oğlana varır çeyizini toplamış kucak kucak 
Gençlerim murada kına yakar, alın terini toplasa hemen sevdiğine varacak.

Utangaçlığın bu kadar mı güzel olur Yörük kızı 
Gözlerinin mavisinde boğulsam dedikodumuz çıkar mı 
Yazgını sevgimle işlesem, tomurcukların zamansız bahar açsa 
Ne dersin renklerinde renk bulabilir miyim yarınıma yakışan?

Sabrın kuraklaşirken yazında, mertliğin aksine yeşerir kışında 
Yiğitlerin toprakla boğuşurken varlığın boy boy serpişir taşında 
Tarihin abidesi anaları, anamın duaları gibi secdeyle öpüşür başında 
Yörüklerim unutulmuş, Yörüklerim bırakılmış, Yörüklerim tarihimle karşımda.

Sitemlisin bana bilirim, neredesin diye sinenden göz yaşı dökersin 
Okşasam avuçlarımda yeşerir, güneş açsam gerdanında parlayan incisin 
Halayına katılsam, elimi sıksan ve geldim desem yıllarca bekler gibisin 
Özüm öz, hilalim bayrak, inancım duan, geleceğim tekrar bunu bilesin.

Bahar var ufukta Yörüğüm içini ferah tut. bereketim yaza yetişir unutma 
Yeminim şerefımdir, sesin olacağım dalga dalga, yankı yankı dağında 
Nakış olacağım Fatma kızın yazması, aş olacağım Sülo’mun sofrasında 
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8Sen yeter ki göç etme sahipsizliğinin hesabını elbet soracağım yarından.
Hadi Yörüğüm sal atını tepelere, umudunu rüzgara sal 
Benim için de adak ada Yörük kızı, yeminimi sandığına sar 
Sözlerim emanet, sevgim umudun olsun, budur sana yakışan 
Tekerrürden ibaretse tarihler Yörüğüm, gelecek bizimdir inan.

Düğün var bugün Yüksek Mahalle’de kardelenler tomurcuğa dururken rüzgarlar 
kayalıklarla sevişir buralarda eller toprakla nasırlaşırken yüzler inadına hayata 
gülüşür.
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1939’da Kosova Prizren’de doğdu. İlk ve ortaokulu, ardından liseyi de 
Prizren’de bitirdi. Bir ara Üsküp’te yayınlanmakta olan Birlik Gazetesi’nde 
gazetecilik yaptı. Yüksek öğrenime Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakülte-
si Şarkiyat Bölümü’nde devam etti. Çok geçmeden Saraybosna Üniversitesi 
Şarkiyat Bölümü’ne geçti. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi’nde doktora öğrenimini tamamladı. Prizren Balkan Türkoloji Araştırmala-
rı Merkezi’nde görev aldı.Birlik, Sevinç,Tomurcuk, Sesler, Kuş,Tan ve Çev-
rem gazete ve dergilerinde şiirleri yayınlandı.

Eserleri

Şiir: Günaydın (1973), Ana Kucağı (1983).

Nimettullah Hafız (Kosova)

H
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8BENİM ODAMDA SANA YER YOK ÖLÜM

Benim odamda sana yer yok ölüm

Bekârlık odası iste

Başka ne olabilir sanki... ?

Duvarlarda çıplak kadınların fotoğraflarından

Başka bir nen göremezsin ki...

Sandalye üzerinde ben dikilmişim Dikilmişim   de  tadım  bilmediğim  içkinin   kadehini

boşaltmışım

Etajerim de boştur sanma İçinde daha almadığım betiklerim Masamda daha 

yazılmamış okumadığım mektup İşte görüyorsun ki Benim odamda sana yer yok 
ölüm.

Benim odamda sana yer yok ölüm Yinim henüz biçilmemiş bir giysiye bürünmüş 

Ayaklarımda daha ısmarlanmamış kunduralar Hazırlığına daha başlamadığım bir yol

Gözlerim ilkyaz bahçesinde bulunmayan evime dikili Görmediğim bir kadını düşünü-
yorum Düşünüyorum bir de ötesini bilmediğim bir şarkıyı

söylüyorum

Kapalı   avuçlarımla   henüz   doğmamış   bir   çocuğu okşuyorum

İnan ki yalanım yok

Yolunu şaşırmasaydın sana da yer olacaktı bnrda

Şimdilik yoluna devam edebilirsin, çünkü görüyorsun

ki... Benim odamda sana yer yok ölüm
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Kırgızistan’ın Oş bölgesi Özgün ilçesinde  Köldük köyünde doğdu. 
Kırgız-Türk Sema Lisesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji 
Bölümünden  mezun oldu.Türk Edebiyatı ve Şiiri üzerine araştırma yaptı.Yu-
nus Emre ile Mevlana’nın şiirlerini Kırgızca’ ya çevirdi. 2010’da “ Taş Ayna” 
isimli eser ile Cengiz Aytmatov Gençler Ödülü”nü kazandı.

Halen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde okutman olarak görev 
yapmaktadır.

Eserleri

Şiir: Sevgi Sultanı Yunus Emre (2005),Taş Ayna (2008),

Tercüme: Gülistan (Bahtiyar Vahapzade’den tercüme-2010)

İ

 Altınbek İsmailov (Kırgızistan)
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8ARUULUKKA UMTULUU

Sekirem biyiktikke termelip men, 

Sebebin bilesinbi emnelikten? 

Kayçılap kaytalanma turmuşumdu 

Kutulgum kelet menin pendelikten!

Aruuluk alış uçkan kanat belem 

Ar ubak men oşonu samap kelem. 

Attin ay pendeçilik bolbogondo 

Asmandan cerge tüşpöy kalat belem?

Kantip men erkin kuştay ucam ulam, 

Kör ookat koyo berbey tuşayt ulam. 

Boşongum kelet menin birotolo 

Bulgangan kirdüynönün kuçagınan!

Umtulup biyiktikke termelemin 

Uçalbay turam dale cerdelemin. 

Alıstap ketsem eğer men silerden 

Asılbay cön koygula pendelerim.

***

Tüyülüp tüydök ciptey kökürögüm 

Tüşünböym emnegedir ökünömün. 

Köödöndü kayra-kayra bılçıldatıp 

Kusalık kıynabaçı ötünömün?

Caralap can düynönü cışıp turgan, 

Carmaşıp can algıçtay kısıp turgan. 

Celkege mingen oylor carga takap, 

Cürögüm muzdap barat ısıp turgan.

Tegirmen talkalagan talkan bölüp, 

Tulku boy kayra katat kalkan bölüp. 

Sıyırtmak salgan şimal moyunuma, 

Sezimder muuntuşat arkan bölüp.

Aşıktık, azap, munbu ayan kılıp 

Aytalbay aldastaymın bayan kılıp. 

Kapkara köösü ketpes kazanga okşop 

Konuldu kaptap turat karangılık!
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1966  Amasya doğumlu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden  mezun oldu. Aynı fakültede öğretim üyeliği yaptı. Pro-
fesörlüğe yükseldi. 

Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği genel başkanlığı görevini üstlendi. 
Şiir dışında İran edebiyatıyla, özellikle de İran şiiriyle ilgili çalışmalar yapıyor. 
İran edebiyatına ilişkin yayımlanmış çalışmaları var. 

Mevlânâ’nın Mesnevi’sinin son Türkçe tercümesini  Derya Örs ile bir-
likte yaptı.

Evli ve bir kız, iki oğlu var.

Eserleri 

Şiir: Hayret Makamında ( 1993), Düşte Yürüyen Derviş ( 2004).

Hicabi Kırlangıç (Türkiye)

K
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8
MUM
          

Genç giden Yusuf’a

yanıp sönüp ipildiyor bir ışık

umudun mumu direniyor rüzgâra

senin gözlerin gülüyor tutsaklığa

uzaklarda hıçkırarak ağlıyor martılar deniz 
oluyor gözyaşları

fener göz kırpıyor gemiler indiriyor yor-
gunlukları 

rüzgâr bu bir mumu daha yeni yaktığına 
bakmaz

eser umurunda olmadan

hesapsız kitapsız eser

sonuna dek erimek ister mum

yarım kalmadan

tarih düştüğü yerde kalır

uykular başka gecelere kalsın 

uyumadan duralım bu gece

umurumuzda olmasın zaman

unutsun müezzinler imsaki

biz nasıl kaydırmadan tutacağımızı düşüne-
lim yıldızları

oturup bakalım göğe

lüzum yok uyumayalım

kelimelerin kekemeliğine gülüp geçelim

umursamayalım alınmasını harflerin

nutku daha da tutulsun sözün

öpücük konduralım taze çaylara

aldırmayalım masmavi ağlasa da martılar

hep yeşile boyayalım renkleri

üzerini örtelim kaygıların

sürelim yeşertelim umudu nadasa bırakma-

yalım

yorulmak nedir bilmeyelim

uzun uzun gölgelerimiz yorulsun varsın

sürelim gönlümüzdeki toprağı

uyandıralım baharı taze uykusundan

fışkırsın hayatın yeşil buğdayları

İstanbul, Ağustos 2010
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1975’de  Konya Seydişehir’de doğdu. Doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007’de “Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Kitap-
larında Temel Değerler” teziyle yüksek lisansını tamamladı. Şiir, eleştiri, bi-
yografi, söyleşi, deneme ve çocuk edebiyatı üzerine çeşitli dergi ve gazeteler-
de yazdı.

Şiirleri Kırağı, Aşiyan, Çerağ, Endülüs, Bumerang (üç sayı bu dergiyi yö-
netti), Turnusol Edebiyat (tek sayılık fakülte dergisi olarak yayınladı), Kaşgar, 
Kırklar, Kökler, Kırknar, Memleket Dergi, Perde Fanzin, Hece, Dergah, Kara-
göz, Ücra gibi dergilerde yayınlandı.Konya’da kültür sanat mekanı olarak En-
dülüs Kitap Kahve’yi kurdu.

Eserleri

Renga, Cezbede Bir Narsist

Ayrıca basılmış 8 çocuk kitabı var.

Vural Kaya (Türkiye)
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8UZATMALI  TÜRK

Oğluma..

Ben şimdi bugün burada bu bir nisan iki 
bin yedide

Ben bir Türk olarak yani kaderci bir Türk 
olarak

Ben şimdi kendime zarar vermeyecek ka-
dar fatalist bir jiletle

Günlerden pazartesi olsun mesela

Bir kopukluk, mumyalı şeylerle dokunak-
lı ve bir türbülansı

Atlayarak anlı şanlı bir sabah diyelim 
doğsun Türk

Zordur Türklük Batıda barbar Doğuda 
taht sevici

Ben şimdi uzatmalı ve barbarım yani fa-
kat tahtım yok

Hiç olmayacak da

Kendi evinde ıskalanmış uzatmalı bir

Kendi yurdunda savruk bir

Ben yani savruk Türk

Bir pazartesi yeni şeylerle gelecekler

Modern ufuklar dikecekler karşımıza

Bir pazartesi kara çantalarına doldurup 
karşı lojmanlardaki

Çocukların babaları doldurup kaderimi 
çantalarına yani

Bu lojmanlar eskiden gri olsun mesela

Sizin hiç babanız uzatmalı Türk oldu mu 
diyorum çocuğa

Çocuk anlamıyor tabii

Cebimde celp kağıdım

Ben şimdi sahici surette bir ben olarak ni-
san ikibinyedide

Kısa kesilmiş girizgah uzatılmış ve ger-
zek mükaleme

Hoşça kal oğlum sonuçta hoşça kal işte

El salla derler çikolata alırlar sana avu-
turlar seni

El salla babaya

İnanma

Fakat ben daha yola koyamadığım işler 
dolusu Türk

Yüz bilgilerime ekleyerek eklenerek 
ben kendimle

Barışıksız ben eski esrik valizimle

Şu kapıdan çıkıp giderken söylenecek 
türküyü

Uzatıyorum kekem yani gırtlağımda bir 
düğüm ve hırpani

Çöküyor gece uzun bir yoldoğusu ko-
kuyor otobüs

Ben belki de bugün teskinli bir Türk 
olarak

Malatya’ya

Bir gün tabiat yeşerirken ben öldümdü 
nisan ikibinyedide

Fakat pazartesiler gelip diriltiyor beni 
arada

Nisan nasıl da nisandı öyle Malatya’da

Hiç görmedim ömrümde ben öyle bir 
nisan

Gürün’den sonrası sızlıyordu can hav-
limde

Kaderdi ama fatalizm çok başka Türk

Bilmezdim orada gül bay dostluklar 
vardı Bünyamin vardı

Aras gibi bir Hasan baba, Koçyiğit Ba-
hattin

Bilmezdim orada Abdurrahman Ekinci, 
sağlam adamlar harmanı

Kiğılı Pasajında iskemleler, demli çay-
larda şiir vardı
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8 Fakat her Allah’ın günü Beydağı sancı-
yordu dünyaya doğru

Bilmezdim sancır mı hiç dağ

Tin nedir, sahi bu soru niye

Öğren Türk

Dağla tin kardeş Türk gözlerimle gördüm 
Türk

Her nöbet Malatya her nöbet Topsöğüt

Çocuklar vardı gençler yani yirmisinde

Hodbinlik dersinde ezbere, canevsiz

Gelecekte halkım oluyordu bu çocuklar 
bu

Gencecik

Dünyasız tinsiz

Türkçe bir hayretle sevmek ve oğlum 
seni

Sen aklıma dadandıkça aklım kekre Türk

Aklım Beydağı’na çarpıp geri gelen Türk

O nisan Malatya’da

Yeni Camii önünde, düşündüm de

Yeni yeni ahbaplarım olur belki, kim bilir 
severim hepsini

Anısı kalsa da

Gün gelir onlar da öteki arkadaşsızlıklar 
gibi

Türk olup giderler belki, olur mu olur

Sen büyü

Türkçe konuşuruz bunları bi ara

Yine de anlaşamayız Türk’çe

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖMER

Alabildiğine Türkiye bir Ömer

ÖMER

Bir gün bir Ömer sözü gelip durdu

Boğazımda düğüm Ömer

Toparlandım toparlandı havsalam dirildi

Bir başıma Ömer kaldım Ömer geldi 
durdu aklıma

Ömer geldi Ömer gitti

Ömer “gün be gün çürüyen yanımın

Ömer diri nefesi

Ömer Kürt bir dolayımla can havliyle 
Ömer

Oğlu Bülent kızı Ceren, Ömer

Tıpkıbasım bir ırk defterinde soy kütük-
lerinde Ömer

Ömer böyle konuşunca kumral oluyor

Böyle düşününce Ömer

Esmer

Alabildiğine Türkiye bir Ömer

Ad aldığı gibi Ömer

Meydan meydan er

Kaldırdığı yumruk da yumruk Ömer’in 
ha

Savurduğu yumruk sevdiği en Ömer 
Ömer’in

Vuruldukça acımıyor

Püriten bir arka plân bulvarında Ömer

Cadı avları bu sirkteki cambaz bu tarih 
cadıları falan

Acıtmıyor topuklarımı

Acımıyor Ömer senden öğrendim nasıl 
acımazmış bir topuk

Topuk olur da bu kadar olur

Ömer olur da bu kadar

Ömer
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1967’de Trabzon’da doğdu. Tıp, sosyoloji gibi çeşitli alanlardaki düzen-
siz öğrenimini reklamcılık dalında tamamladı. Uzun yıllar aynı sektörde ça-
lıştı. 

İlk yazı ve şiirleri 1983’te yayınlandı. Kaşgar edebiyat - kültür dergisini 
arkadaşlarıyla çıkardı. Günümüz şiirinde aşırı deneyciliğe, biçimciliğe ve zi-
hinciliğe karşı mesafeli duran ve şiirin kadim özünün değişmezliğine inanan 
şairlerdendir. Şiirleri çoğunlukla lirik ve dramatik özellikler taşır ve insanı aşk 
ile anlama konusunda ısrarlı bir çaba gösterir. 

Eserleri

Şiir: Horozlu Ayna ve Ölüm ve  Hilkatin İlk Günleri. 

Cevdet Karal ( Türkiye)
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8 KAR NERDE

Günlerdir kar üstüne kar diyoruz 

İçimizde diz boyu umutsuzluk 

Bildiğimiz ne varsa unuttuk 

Çekildik sokaklardan evlerimize 

Kar yağsın kar diye bekliyoruz 

Kımıltısız duruyor oldukları yerde 

Dili sarkmış sokak köpekleri de 

Kar bizi çok bekletti bu yıl  

Karardık karalara büründük 

Kardan umut kestiğimiz günlerde 

Bir bıçak birden bire kesti 

Bir günü, bilmedik sebebini

Bir sonrakine bağlayan şeyi 

Korkunç yaz geri mi geldi 

Kırmızı bir soruydu sorduk 

Çok eski bir kandır rengi  

Var mıydı biz mi kaybetmişiz yolunu 

Dikilmiş bekliyoruz pencere önlerinde 

İç çeke çeke kar altında kalmış günlere 

Camlarda büyüyen buğudan tanıyoruz 

İçimize sığmayan bu bitimsiz boşluğu 

Yağar mı kar 

Yağar mı günün birinde 

Herkes için ayrı ayrı 

Boyunun yüksekliğince 

Uyur mu o büyük uykuyu yine

İnsan bir daha Allahın ellerinde  
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1930’da Makedonya Kumanova’da doğdu.Kumanova’nın Bulgarlar  ta-
rafından istila edilmesiyle ortaokula devam etti. 1944 yılı sonunda öğrenimi-
ni  Makedonya olarak sürdürdü. 1946’da babası Türk okullarına öğretmen ye-
tiştirmek için açılan pedagoji kurslarına Türk dili ve edebiyatı hocası olarak 
atanması üzerine ailesi ile birlikte Üsküp’e taşındı. Üsküp’te öğretmen olmak 
için pedagoji kursuna yazıldı. Üç aylık kursun sonunda lise üçe devam etme-
ye hazırlandığı sırada, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen olmak için tayin 
oldu. İştip’e bağlı Yakimova’da öğretmen ve okul müdürü oldu.

Belgrad Filoloji Fakültesi Şarkiyat Bölümünde okudu.Üsküp Radyosu 
‘na çocuk ve kültür yayınlarını hazırladı. Necati Zekeriya ile birlikte  “Sevinç” 
dergisini çıkardı.Birlik gazetesinde çalıştı. 1974’de Makedonya Komünistler 
Birliği İcra Komitesinin üyesi oldu. Genel başkanlık yaptı.

Eserleri: İlk Adımlar, Köyden Sesler (1958), Hoşça Kalın (1965),Güle 
Güle (çocuk hikâyeleri) (1978), Çocuk Rüyaları (1991), Eski Yugoslavya’da 
Çağdaş Türk Şiiri (antoloji) (İstanbul) (1992), Çağdaş Makedon Şiirleri An-
tolojisi (1993),Seçme Yazılar (araştırma) (1994), Çağdaş Boşnak Edebiya-
tı Antolojisi (antoloji) (1995),Küçük Hanım (çocuk hikâyeleri) (1997),İkin-
di Güneşi (yaşlılar için hikâyeler), Edebiyata Pencere (ilköğretim ders kita-
bı), Edebiyat (lise ders kitabı),Türkçe Alıştırma Defterleri (ders kitabı), Ma-

Fahri Kaya (Makedonya)
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8 kedon Yazarlarının Çocuklar İçin Yazdıkları (antoloji),Türk Masalları (anto-
loji, Gökkuşağı (Yugoslavya Türk yazarları seçmesi), Yugoslavya Türk Hika-
yesi, Makedonya’da İz Bırakan Türkler (araştırma) (2009), Gün Bugün (araş-
tırma) (2010).

MAVİDE ÖLMEK

    N. Zekeriya’ya
Bilmiyorum neden ama,
Ohri’de gölün suyuna baktığım
Her defasında hep sen,
Senin ölümün aklıma gelir.
Mavide ölmek demiştin ya!

Göl her defa mavi, masmavi
Ya da mor ile yeşil arası bir mavi
Türk mavisini andıran, güzel bir mavi
Boşuna düşünüp, kafamı yoruyorum
Sen hangi mavide ölmeyi düşünmüştün?

Göl rengini gökten almış,
Gök bulutsuz, berrak gömgök,
Acap sen mavi dediğinde
Gölü mü, göğü mü düşünmüştün?
Hangi mavide ölmek istemiştin?

Her iki mavi de güzel mi güzel,
Mavi huzur veriyor insana.
Biliyorum sen hep huzur peşindeydin
Huzura çıkmak için seçtin maviyi.
Bunun için mavide ölmeyi kafana takmıştın.

Sana mutluluk veren bu mavide 
Hep mavi yolculuklara çıktın
Mavi dileklerinle, mavi umutlarınla
Parlak, mavi boncuklar dağıttın.
Maviye tutkunluğunu anlamaya çalışıyorum

Yıllardır gölün suyunda, göklerde
Uçan mavi doğanda, güvercinlerde
Nerde ise görüyorum gibime geliyor
Bu salt senin bildiğin, sevdiğin maviyi.
Mavide ölmek güzel şey olmalı ahbap!
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1969’da Çuvaşistan’da doğdu. Çuvaş Devlet Üniversitesi’nin Filoloji Bö-
lümünden mezun oldu. Şiir ve piyes yazdı. Çuvaşistan Televizyonu’nun Ru-
siye kanalında  Çuvaşça  çocuk ve kültür programları hazırladı. Piyesleri Çu-
vaş Devlet Tiyatrosu’nda sahnelendi. Rusya Yazarlar Birliğinin üyesi. Devlet 
Gençler Ödülü’nü kazandı.

Evli ve iki çocuk annesi.

Marina Karyagina (Çuvaşistan)
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8 ŞİİR

Lısta’ına tıvıl, pir şelsir sillet,

Kıkarınnı kime şişenesçin şile,

Humsem araslançiş, humsem araslan

Vıl ımırt pek ımır, şunat sarasla..

Te uşlık kisrençi humsen tipince,

Ey tines, hal’tin es hu petem tençe

Per perçekşe kime tullat, sıncırna,

Vıl irikçim hater teme şinterme!

Terklentim irççen sınçırti kimmelle,

Hevel tines urlı şunne kemellet..

Vıl hıy-min sillene şilles tinese!..
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 Gazeteci, Şair, Araştırmacı, Yazar. 1965’de Kerkük’te doğdu Musul Üni-
versitesi- Beden Eğitimi Fakültesi’nden mezun oldou. Kerkük’te lise öğret-
menliği yaptı. Kerkük Televizyonu Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik 
ve Spor programları hazırlayıp sundu Şiir ve yazılarını Irak- Bağdat’ta yayın-
lanan Yurt Gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. 

1999’da ITC Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şb. 
Müdürü olarak çalıştı.Kerkük ve Irak Gazetesini Türkiye Temsilcisi ve Türk-
meneli TV’de Muhabir ve program yapımcısıdır. 2008’de Irak Basın Tarihi 
üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümünden Yüksel Li-
sans yaptı. 2010’da Global Lahey Üniversitesi’nde Irak Basını üzerinde dok-
torasını tamamladı.

Eserleri:           

Şehit Şair Kemal Ömer (1992), İki Gönül (Sami Tütüncü ile birlikte 
1997), Suçum Türk Olmaktır ( 2000),Türkün Sesi (2001),Kerkük Soykırımları 
(2004), Fuzuli (2004), Hoyratlarım (2004),Türkmeneli Edebiyatı (2005), Ker-
kük Şairleri. 1. Cilt. (2006), Şehit Muazzam Kasapoğlu (2007), Kerkük Şairle-
ri. 2. Cilt.(2007), İçimizdeki Kerkük (2008),Ortaklaşa/ (İsa Kayacan),Irak Ba-
sın Tarihi (2009),Telafer Şairleri (2010), Solmayan Papatyalar (2010), Biz Gü-
neş Değiliz (2010), Şehit Şair Kemal Ömer BEG (2010),  Kerkük’ün Milli Fut-
bolcusu Adil Abdullah, (2010)

  Şemsettin Küzeci ( Irak)
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8 KERKÜKLÜYÜM 
TÜRKMEN’İM 

Ben Kerküklü ozanım  
Kanla şiir  yazarım  
Susturmayın ezanım  
Kerküklüyüm Türkmen’im 

Gürgürbaba çırağım  
Al sancaktır bayrağım  
Kurutmayın kaynağım  
Kerküklüyüm Türkmen’im 

Oğuzdur soyum   benim  
Türkmen’dir huyum benim  
Ne güzel toyum    benim  
Kerküklüyüm Türkmen’im 

Millete  aşk eken ben  
Yad kolunu   büken ben  
Gökten yıldız söken ben  
Kerküklüyüm Türkmen’im 

 Hoyrattır  hecem  benim  
 Gündüzdür gecem benim  
 Fuzulî  hocam   benim  
 Kerküklüyüm Türkmen’im

Köylü  şehirli benim  
Türk’tür atan damarım  
Haktan dönmez erim 
Kerküklüyüm Türkmen’im 

Özgürlüktür amacım  
Millet büyük inancım  
Vatanperver baş tacım  
Kerküklüyüm Türkmen’im 

Yüreğimde sızım var  
Tarihlerde izim var  
Kocaman bir mazim var  
Kerküklüyüm Türkmen’im 

Türklüğün unvanıyım  
Sevginin  vicdanıyım  
Oğuzun al kanıyım  
Kerküklüyüm Türkmen’im 

YURT SEVGİSİ

Acılar yüzünden yurttan  göç ettim 
Dilimi severken büyük suç ettim 
Atamın emegin erken  hiç  ettim 
Bilmedim bu  gurbet çok çok acıymıs 
İnsana  en  yakın:  kardes,  bacıymış

Mektuplar okurum akan  yaşımla 
Anarım sizleri    dertli  başımla 
Aglarım sızlarım kalp  ateşimle 
Acımı sizlere yazmak isterim 
Sizinle her yeri gezmek isterim

Yurdumdan göçeli  evim yastadır 
Duydum ki annemin hâlı hastadır 
Diyorlar, çabuk dön son nefestedir 
Dostlarım yerime anamı görün 
Okşayın gönlünü halını sorun

Geçirdim ömrümü gurbet ellerde

Yazdıgım şiirler gezdi  dillerde

Derdime tanıktır esen yeller de    

Ayrılık dağıttı gönül sehrimi

Büyüttü arttırdı acı kahrimi

 

Ne zaman gelecek gurbetin sonu

Çözülmeyecek mi artık bu konu

Ayrılık yamandır unutmam onu

Tanrıdan dileğim bitsin bu gurbet

Silinsin yok olsun dünyada zillet

 

Döneceğiz bir gün ata yurduna

Varacağız halkın tek  umuduna

Can azizim vatan kurban  adına

Bitecek bu gurbet güller açacak

Dağılır karanlık sökünce şafak
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1960’da Azerbaycan’ın Bakü kentinde doğdu. Azerbaycan Devlet Üni-
versitesi gazetecilik bölümünden mezun oldu. Bir müddet Komünist Partisi’ne 
bağlı “Mayak” ve “İşık” gazetelerinde çalıştı. 1990’da Ali Bayramlı’da 
Azad Yaşar ve İsmail Bayramoğlu’yla birlikte ilk bağımsız edebiyat derne-
ği “BACA”yı kurdu. Bu kurumun matbu organı olan gayriresmî “Yaşıl Söz” 
bültenini yayınladı. 1994-2000 yılları arasında Rusya’da yaşadı.İnşaat sek-
töründe Türk firmalarında tercüman olarak çalıştı. Yeniden Bakü’ye yerleş-
ti. 2002’de” Azad Yazarlar Ocağı”nın kurulmasında öncülük etti. “Alatoran” 
haftalık edebiyat sanat bülteni “Adalet” qazetesinin eki olarak yayınlanmaya 
başladı, “Gündelik Azerbaycan” qazetesinde köşe yazarlığını sürdürdü.Şiirleri 
Türk ve Rus dergilerinde yayınlandı. 

Eserleri

Şiir: Ölüm Hakkında Güneş (2002 ), Türkün Meseli ( 2005), R Harfi Ol-
mayan Aylar ( 2006 ).

Rasim Karaca (Azerbaycan)
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8 PATİKA 

büyük yolların sonunda 

köyler şehirler 

patikaların sonunda 

sonsuzluk var

TAŞ 

taşların yanından 

sessizce geçip gittim 

onların bin yıllık ibadetini bozmadan 

GÜNEŞ 

güneş elinde fener 

dünyada neler baş verdiğini 

görmek isteyen devriye gibi 

geziyor 

DÜĞME 

kaldırımda incecik düğme 

dört gözle bakıyor yoldan geçenlere 

yıllar geçse de 

sahibini tanıyacak 

KAPI 

unutacak 

belki de unutmuş artık 

boşu boşuna açılıp kapandığı günleri 

bundan sonraki hayatını 

dolduracak tek bir şey var o da 

gece yarıları 

sessizce örtüldüğü anların 

anıları 

LAMBA 

karanlık düşer düşmez 

ışığı yakıyoruz 

karanlığa karşı niçin 

bu kadar amansızız 

belki de o 

kendi hikâyesini anlatmak için gelmişti 

kim bilir 



105

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

8

1949’da Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi . Çeşitli kamu kuruluşlarında 
öğretmenlik, mühendislik ve yöneticilik yaptı. Yazı hayatına lise sıralarında şi-
irle başladı. Balıklı Göl ve Adımlar dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. 
Şiirleri; Hareket, Edebiyat, Mavera, Harran, Dergâh ve Yedi İklim dergilerin-
de yayımlandı. 1981 yıulında TYB tarafından Şehrayin adlı kitabıyla “Yılın 
Şairi”  seçildi.1992’de merkezi, Hindistan’ın Madras kentinde bulunan “Ulus-
lar Arası Şairler Akademisi” tarafından “Seçkin Şair” ödülü ile ödüllendirildi. 
2005 yılında, Romanya’da “Balkanlar Büyük Şiir Ödülü”nü aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı yaptı. (1998-2000) 

TBMM’de 22. dönem Şanlıurfa milletvekilli olarak görev yaptı. (2002- 
2007)  Nisan, 2006 da şairin “40. Sanat yılı” Türkiye yazarlar Birliği Şanlıur-
fa şubesi tarafından bir dizi etkinliklerle kutlandı.

Eserleri:

Doğudan Batıdan Ortadoğudan, Şehrayin, Aney, Zor Sözler, Merhaba Ey 
Hüzün, Adanmış Şiirler, Peygamberler Şehri, Beyaz Adamın Kutusu   Şair 
Milletvekilleri, Rüya Şehir Urfa.

M

M. Atilla Maraş (Türkiye) 
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8 EY SEVGİLİM HOŞÇA KAL

Ey sevgilim hoşça kal bir hal oluyor bana

Gördüğüm bütün renkler hep al oluyor bana

Dalıp dalıp gidiyorum derin uykuya doğru

Hayret gördüğüm her şey hayal oluyor bana

Baharı yazı geçtim bir rüzgârdır esiyor

Mevsimler güz hal eylül ay sal oluyor bana

Sokağa çıkmıyorum kapanmışım odama 

Mecliserde yerim yok ne hal oluyor bana

Sul çekildi renk soldu artık yaprak dökümü 

Dostlar size farz olan muhal oluyor bana

Hüzün tutmuş yakamı sözlükte her söz sarı

Sana gerçek görünen sanal oluyor bana

Kendi derdime düştüm işe pazara küstüm

Zakkum zehir acı şerbet bal oluyor bana

Ve yürüye yürüye geldik yolun sonuna

Yalan dünya giderek masal oluyorbana

Gördüğüm bütün renkler hep al oluyor bana

Ey sevgilim hoşça kal bir hal oluyor bana
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1956’da Bayburt’ta doğdu. Selam Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. 
Giz Ajans Yayın Yönet menliğinde bulundu. Özgür ve Bilge, Bilgi ve Dü şünce, 
Yedi İklim, İmza, Özülke, Kardelen, Düş Çınarı, Umran, Kitap Dergisi ve Kül-
tür Dünyası, Özgün İrade der gile rinde, Selam Gazetesi’nde yazıları yayımlan-
dı. İnsan Hakları Araş tırmaları Dergisi yayın Yönetmenliğini yaptı. 

Radyofonik oyun tarzında çok sayıda oyun yazdı ve yönetti. Elliyi aş-
kın şiiri çeşitli sanatçılar tara fından bestelendi. Marmara FM ve Akra FM’de 
‘Mercan Kayalıkları’ isimli kültür prog ramları hazırladı ve sundu. Halen, İk-
bal dergisi ve Eğitim Yazıları dergilerinin Genel Yayın Yönet menliğini sürdü-
rüyor; radyo programlarına devam ediyor

                                 

Eserleri

Şiir: Sürgün Özlemler , Kelebek Kanadında Surlar, İkibinyirmibir,                                               

Deneme: Yine de Aşk , Sensizliği Bilmiyorlar, Bir Yanımız Yanardağ , 
Gölgemin Ayak Sesleri “Afo rizma” .

Öykü: Üç Noktalı Yağmur.

Çocuk Kitapları: Ormanda Kim Var, Güzelyürek, Sevgili Kalem, Üç 
Afacan, Emek Ne Demek,Tomurcuk, Papatya ve Barış, Masal Anlatan Masal, 
Kar dan Adamın Rüyası,  Zürafil.

Ahmet Mercan (Türkiye)
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8 CAN BUDAĞI

nefes alan dağdır baba

yüz üstü düşmüş mavi ekinler

bir kırmızı ıslak mendil

içinde iki göz

iki sönmüş kandil

vurulmuş ceylan gölgesi

sineye sürülen acı simyadır

çölde rüzgarların yurdu uğuttu

yakup orda sabır adlı bir dağdır

en güçlü yerinden koptu halatlar

liman bu son gemiyi çok bekleyecek

bulutlara selam yükleme vakti

vakit değişecek gün bitmeyecek

sulara düşer resimsiz suret

ah çeker içinden geçen yollara

can budaklarında bıçak izleri

telaşsız akıyor okyanuslara
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1968’de İstanbul’da doğdu. 1979’da Bursa Kamil Sarıaydın İlkokulu’nu; 
1982’de Bursa İmam-Hatip Lisesi ortaokul bölümünü, 1986’da Mustafa Ke-
mal Paşa İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi.   1990’da Gazi Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 

Çeşitli liselerde  öğretmen/eğitim yöneticisi olarak çalıştı.Halen Bursa İl 
Özel İdaresi’nde görev yapmaktadır. 

Mavera, Dolunay, İpek Dili, Vivo, Hece dergilerinde, şiirlerini ve  poetik 
denemelerini yayınlamdı

Eserleri

İsa’dan Önce Gül (1999), Şiirin Fiilleri Hakkında, Öç Terimleri, Keman-
sız Kare, Acemi Çisenti.      

Mustafa Muharrem (Türkiye)
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8 İTİRAF

Bakmayın şiir denildiğine

bunlar

mızmız dalgalara

şen balıkçılara, sonbahara rağmen

bir kayanın mizah yeteneğinden

kumun belleğinden hiç de

geveze değil

çünkü göğü dinlemek sofralara

bir zeytin kadar flu ferahlıklar verirken

umursamaz kuşları

ve yaprakları o siyah iskambil.

Bazı kuytu hecelerde

süvarisi vurulmuş at

gibi boyun eğip

durmaktadır sabah

şaşırmayın

burkuntular melon şapka

nemlendirmektedir

saatleri

çocuklar çisentilere küserken

bazı harfler bahçelere girmektedir

bazı harfler manolyalarda

seğirmekte

bazı

masmavi hızla

hayretler imlasız

güneşe doğru bisiklet sürmektedir

saçların uyarısı karşısında

deniz tende topluyor ya dikkatini

anneler ölmese,

ışıklar sırıtmasa da

gariplik aramayın

kurbağalar suda mısra kırmaktadır .

Fakat hiçbir tema

kaptırmaz ayağını tramvaya, bu önemli:

Demek topal yağmur olmayacağız,

minnet etmeyecek demek

şehirler haydut akşama.

Daha?

Meleklerden başka kimse

ceplerinde

mecaz lekeleri ve çakı

asa kesmezdi zaten şaire;

kar fısıldamayınca

gömlek ve telve susmazdı.
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1947’de Kosova Prizren’de doğdu. Prizen Öğretmen Okulu ile Priştine 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Prizren’de Belediye Mahkemesi’nde yar-
gıç olarak çalıştı.

Priştine’de çıkan Tan gazetesinin kurucuları arasında yeraldı. Gazetenin 
kültür, eğitim ve sanat sayfalarını yönetti. Yugoslavya ulus ve halklarının di-
lerinde çıkan birçok sanat dergilerinde Türk halkı şiirlerinden örnekleri tercü-
me edip yayınladı. Şiir, öykü roman, deneme , eleştiri, alanlarında eserler ver-
di. “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği’nin yazın kolu başkanı ve dernek 
başkanlığını yaptı. Yugoslavya Türk Yazarlar Derneği’nin kurucusu oldu. İlk 
başkanlığını yaptı

 
Eserleri

Şiir ve hikaye: Kaynak (1972 Sevil (1974 ) Yaşamak (1975 ) Gerçek 
(1983 ) Veliko oko (Sırpça’ya çevrilmiş şiirler , 1986) Taşa Türküler (1987) 
Yanan sevgiler (roman- tefrika 1970) ,Güneş Isıt Beni (1966). Çeviri: Bay-
ram İbrahim : “Ptica kojaleti ka breskvi “(1977 ) Turan Oflazoğlu: 4. Murat 
(Priştine TV ‘sinde yayınlandı). Miodrag Nikoliç : “Prizren- Yengiye Doğru” 
(1984), Murat Baltiç : “Fetva (1996).  

İskender Muzbeg (Kosova)
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8 Ders Kitapları: İskender Muzbeğ tarihçi Bedrettin Koro ile birlikte 
Yugoslavya’daki Türkçe eğitim için şu ders kitapları hazırlamıştır. “Tarih”, 
ikokulların 5,6,7 sınıfları için, (1987 ). Antoloji: İskender Muzbeğ Bayram 
İbrahim’le birlikte Kosova Türk şiirlerinden örnekleri derleyerek Kosova’da 
İlk Türk şiir güldestesini “Tople ruke “başlığı altında Sırpça yayınladı (1974). 

KALEM AŞISI

Bahara durmuş şeftali
Otlarda hala yağmur
Boncuk boncuk
Ve geçen kıştan kalan kar
Durgunluk içinde, bekleyişte
Şeftali şaşkın
Dalına aşı gerek
Şaha kalkmış dal, göz, tomurcuk...
Bahara durmuş ayva
Yüzü ak
Dağ ırmaklarının sesi ninni
Yapraklarında
“Ayva bahar açmış”
Pembe baharlarının ertelenmiş guttaydır,!crı
“Yaz mı gelecek”
Ayaklarında dere
Diğer yanda snk,söğü1^ve kavak
Yapraklarında umut
Ayva dalına ayva aşısıjjerek
Şaha kalkmış dal, göz, tomurcuk...
Otlarda su ve hüzün içlerde
Damla damla boncuk boncuk
Atalarımızı kuşa benzettim
Torunlarını kuşa
Nerede benim yeşile çalan mavi kanatlım
Bin atlım
Anka kuşum, doğanım, kartalım
Nerede o aldırmazlık düze yokuşa
Bunların sahibi nerede
Neden içimdeki ak’ım kapılmış binbir derde
Ağaçlar düzen içinde
Kuşlar cıvıl cıvıl
Neden bu insan tembeldir böyle
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8Neden delikanlı gün üstü haylazlasın
Söyle,
Anlat
Uyan
Ve gör ki
Bu güzelim ağaçlar asıya hazır.
Aşıya
H a z ı r r r r...
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Moldova, Gagavuzya Comrat’ta doğdu. Gagavuzya Radyo ve Televizyon 
Kurumu (GRT)’de çalıştı. Ana Sözü gazetesi ile Sabah Yıldızı dergisinde şiir-
leri yayınlandı.

Eserleri

Şiir: Küstün, Oğlan, İlkyaz Türküsü, Bucak, Bulacam Seni, Oldu Olaca.

Pıotr  Moıse (Moldova)
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8OLDU OLACAA

Odu olacaa, alaca dünnâ, 

Yalpak gözlü, beni mi ayırcan?

Yapsana ölâ - olmasın günaa 

Açan köstek gülârkân koyecan...

Ölâ dolaştır benim canımı 

-Öiâ baala kendi kanadına,

Ki çözâmesin fena düşmanım

Cömert dostum yaklaşmasın sana...

Olma şakacı - oîacaa oldu, 

Yalpak gözlü, bir sân pak yaîvardm

Hiç annamayım kim kimi buldu –

Seni mi ban, beni mi sân çaldın..?
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1954’de Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde doğdu. Türk Dili ve Edebiya-
tı alanında yüksek öğrenim gördü. Nevşehir, Eskişehir ve Kütahya’da çeşit-
li okullarda öğretmenlik yaptı. Dumlupınar üniversitesinde öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. Edebi hayatı Mavera dergisinde yayımladığı şiirleriyle başladı. 
Başta Mavera, Yedi İklim ve Yönelişler olmak üzere, Dergâh Düş Çınarı, Kı-
rağı, Kardelen, Ay Vakti, Bir Nokta, Kültür Dünyası, Kültür, Berceste gibi pek 
çok dergide şiir ve yazıları yayımlandı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kültür-
sanat etkinliklerine katıldı. Çalışmaları muhtelif kurumlarca ödüllendirildi. 
Şiir, öykü, deneme, makale, masal, biyografi ve antoloji türlerinde eser yazdı.

Eserleri: İfşa, Serenat, Dünyanın Tenhasında, Güneş ve Ayna, Gül ve 
Hançer, Nasreddin Hoca, Şehitler Tepesi, Son Günün Sevinci, Şiir İklimi, 
Gece Işıltısı, Nûn ve Kalem, Eylül Irmakları,  Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı, 
Mehmet Akif ve Çanakkale, Bizim Yunus, Nasreddin Hoca, Dünyanın Bütün 
Çiçekleri, Ben Öğretmenim Çocuklar, Eğitime Adanmış Hayatlar….

Ö

Mustafa Özçelik (Türkiye)
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8
DAĞISTAN KUŞLARI

Yağmurların serinliğinde geldiler

 Açtılar tarihin yakamoz sayfasını 

Ölümün kefareti aşkın kehaneti

Ve hayatın endamıyla bir sabah 

Yağmurların serinliğinde geldiler

Gelip durdular üstelik dağlıydılar 

Saklanan bir şey yoktu aramızda 

Hepsi yalın kılıç birer mahşer atlısı 

Devlerin siyah saçlarını yoldular 

Gelip durdular üstelik dağlıydılar

Alınları secdede tespihleri kehribar 

Şakaklarında şahadetin sıcacık kanı

 Bir şafak horozunun coşkun sesiyle 

Reyhan kokusu sularda yıkandılar 

Alınları secdede tespihleri kehribar

Hepsi sevda savaşçısı birer kartal

 

Hepsi yüreklerinden vurgundular 

Uyandı aşk saatlerinin yelkovanı 

Yürüdüler zalim karanlığın üstüne 

Hepsi sevda savaşçısı birer kartal

Ölümün resmini çizdiler dağlara 

Sonra birer gül olup açtılar baharda 

Kan gibi ılıktı toprağın yüzü 

Ağlayan bir gökyüzü altında 

Ölümün resmini çizdiler dağlara

Ölüp ölüp çoğalan bir kavimdiler 

Onları emzirirken anne toprak 

Bir şafak vakti diktiler bayraklarını 

Dağlar seda verirken seslerine 

Ölüp ölüp çoğalan bir kavimdiler

Birer efsane olup karıştılar tarihe

Onlar ki kahraman yiğittiler 

Sebil niyetine verip ömürlerini 

Türkü türkü çılgın birer destan 

Birer efsane olup karıştılar tarihe
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 1971’de Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’nın Ilgın ilçesin-
de tamamladı. Ilgın İmam Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi mezunu (1991).

İlk şiiri, Yeni Taşova gazetesinin eki olarak çıkan Kültür Edebiyat dergi-
sinde yayımlandı (Mart 1990). Şiir ve yazıları sırasıyla Ayane, Dergâh, Yedi 
İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Hece, Çerağ, Edebiyat Orta-
mı, Bumerang, Okuntu, Kökler, Memleket Dergi ve Karagöz’de yayımlandı.

Nisan 2003-Haziran 2006 tarihleri arasında (on iki sayı) yayımlanan üç 
aylık edebiyat dergisi Kökler’in yayın yönetmenliğini yaptı.

2007 yılında yayımlanan Kural Dışı adlı kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından eleştiri dalında yılın kitabı ödülüne değer bulundu.

Eserleri

Uzun Yürekli Nehir (şiir / 1999), Düşmanlık (şiir / 2004), Kral (şiir / 
2006), Çağının Mimarı Mimar Sinan (biyografi / 2003), Kitabımı Öğreniyo-
rum (çocuk kitabı / 2005), Sağlam Şiir (eleştiri / 2006), Kural Dışı (eleştiri / 
2007), Modern Şiirimizin Kökleri (eleştiri / 2008).

Osman Özbahçe (Türkiye)
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8UZAK ÇİÇEK

Ölümlülerin gözleridir kar

saçları da yağmur

ölümlüler sakınımsız durdu

ben sakınımsız durdum

atlasıma toplanmış ülkeler

toplanmış zamanlar arasında

uzak bozkırlardan savruldum

ellerine çarpıp duruldum

ben kalbimi diri gömdüm atlasıma

etim kör şimdi

girintili çıkıntılı gülümsemeler

renkler meleklerin sevgilileri

doru, tutunumsuz bir gökyüzünü

usul yıldızlarını sürükleyerek gecelerime

hepsi benim secdelerime

sürüngenler hıncahınç birdeniz içiriyor ırmağı

aklım yanıyor eserinden

aklım kanıyor serinliğinden

ben belki Tanrı’m

hayatın en ıssız vaktinde doğdum

ıssız geçtim takvimlerden

kirli bilginin işlek caddelerinden

demirden cıvadan granitten

ağır kalplerini karanlık kızların

o sessiz kuyuya akıtan nehrin

ölü kuşların soğuk beyninde büyüdüm

atlasımdan kopan ince bir kan

ince bir sağnak saplandıkça göğsüme

katıla katıla ürüdüm

adını aklıma bürüdüm

ben şimdi Kerbelâ’da açan çiçeğin

en uzak kokusuyum

aşkın içine kapanık bir odanın karanlığından

adımını geri alamazsın uçurumundan

binlerce kılıçla bölünüyorum

karınca dolu ağzımdan
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1956’da Erzincan’da doğdu. İlk,orta ve yüksek öğrenimini aynı ilde ta-
mamladı. Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. İngiltere’de yabancı dil eğitimi 
aldı.

 Bir süre öğretmenlik yaptı. Muştu dergisini çıkaran ekip arasında yer 
aldı. Sur, Hareket, Türk Edebiyatı gibi dergilerde şiir ve hikâyeleri yayınlan-
dı. Erzincan’da yayınlanmakta olan Doğu gazetesinin ve CAN TV nin kurulu-
şunu yaptı. TV’de koordinatörlük, gazetede yazı işleri müdürlüğü  görevleri-
ni üstlendi. Halen doğu gazetesinin sahibi olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Eserleri

Şiir: Gözleri Var Yalnızlığın, Veda ve Hüzün.

Roman: Bu Topraklar, Afganlı, Eyvah, Sislerin Ardında.

Araştırma: Erzincan Fıkraları, Dünden Bugüne Üzümlü, Bütün Yönle-
ri ile Erzincan.

Gezi ve İnceleme: Kapı Komşumuz Gürcistan, Altın-Siyanür-Amerikan.

Fotoğraf Albümü: Terzi Baba ve Erzincan Mezarlıkları.

Ansiklopedi: Erzincan Ansillopesisi (Rıfkı Kaymaz ile birlikte)

Halil İbrahim Özdemir (Türkiye)
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Dallar Duada

1-

Yeni başlamadı güz sonu uykusu şimdi

Bir destandır nice gidenin korkusu şimdi,

Hatıralar kalır geçmişlerden bugüne

Bir sevdadır yeşilde sarı tutkusu şimdi,

Göğsünü oklar delsin bilinmez kirişlerden

Ölgün bir sarı kurmuş dallarda pusu şimdi.

2-

Toprağa düştü yaprak uçuştu daldan kuşlar

Acıktı bütün kurtlar meleşir kuzu şimdi.

Bir bir çözüldü bağlar, geçmişten gelecekten 

Yeniden bir oluşur mevsimin güzü şimdi

Beslemez artık toprak bir damlacık su vermez 

Dal duada, hasreti eritir buzu şimdi.

Bir incecik tuzaktır kendi atar kemendi 

Kozayı ören belli parçalar özü şimdi

Bin bir ürperti vardır yolların ayrımında

O ayrılık insana söyletir sözü şimdi.

Ne dökülenler ölür ne gidenler kaybolur

Bir bilmece gibidir mevsimin güzü şimdi.

Ebed ateşi düştü kaynıyor yüreğimde

Tüm buzlan eritir gönlümün közü şimdi.
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  Şair, Ressam, nakkaş. 1956’da Trabzon/Akçaköy’de doğdu. Trabzon 
Lisesi ile Fatih Eğitim Fakültesi, Edebiyat Bölümünden mezun  Resimle uğ-
raştı.16 kişisel resim sergisi açtı. Açık hava ve karma resim sergilerine ka-
tıldı. Büyük boyutlu portre, poster, dekoratif duvar resimleri, ellinin üzerin-
de caminin kalemişi-hatt çalışmasını yaptı. eleştiri ve düz yazılarının yayın-
landığı bazı dergiler: Resimli Roman, Yazko, Oluşum, Yaba, Ankara Sanat, 
Mavi, Milliyet Sanat, Morköpük, Türk Dili, Çağdaş Türk Dili, Adam Sanat, 
Kedi, Kül, Edebiyat ve Eleştiri, Edebiyat Ortamı, Ülke, Yedi İklim, Yörünge, 
Dergâh, Yansıma, E, Ünlem, Yom, Şiir Atı, Hürriyet Gösteri, Cumhuriyet Ki-
tap, Kitaplık, ve Dize’de fıkra, günlük ve leştiri yazarlı yazdı.

“Mor Takaşiir” ve “Kent Kültürü” dergisini yayımladı. 

Eserleri

Şiir; Bağıracağım (1975), Azât Ettim Yürek Seni, (1978), İdris, (1997), 
Adını Koyamadığım, İdris’le beraber (1997), Bâbil’i Beş Geçe, (1997),Yok-
sul, Derviş ve Uzakta, (1994), Ölüm Dağlara Oğul Bırakınca, (1996), Mu’tedil 
Bir Siyamlı, (1999), 

Âh Minyatürleri (2004), Yitik Kalyon (2005), Tenha (2008), Ruşen Ali 
Cengi, (2009).

Yaşar Bedri Özdemir  (Türkiye)   
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8Anlatı-Hikaye ; Sızıdır Beyoğlu İbranîce Yazılsa da, (1994), Hiç, (2007), 
Ressamın Güncesi, (2008).

Roman; Cabülka -Yolcu ile Derviş Meseli-( 2004).

Şehrengiz; Trabzon’96, (1996), Fotoğraf ve Gravürlerle Trabzon Şehren-
gizi (2011)

Mahrem ve kemik falı, Ayasofya (2011).

Fotoğraf Albümü ; Fotoğraflarla Trabzon, (2005), Trabzon,(2010)

Antoloji : Mor Taka, 2006 Şiir seçkisi, (2007)

MARTILAR; ÖLÜLERİN PARMAKUÇLARI

gölgemi paslı lekeden kazıdım

zembereği kurulmuş ölü çanlardık bir zaman. 

son düzlükten akan kalın ırmak… 

belki yoktunuz!..bunu kimse bilmeyecek

hiçbir kızın kar mevsiminde gerneşen hatıralardık

âh kimse!..

ateşe atılan mektuplar, ellerinizin soğukluğu

ölü kırıntılar!..bir ömür nasıl geçecek?

nasıl bir daha? 

parmaklarındakalandar soğuğu  

taş odaların iki başına kurduğu hayalleri geçtik

aş(ı)klar düzmece… 

düş tacirinin taziyesikefaretimiz olsun dedik.

ölülerin parmak ucunda rüzgâr kesiği, âh kimse…

kitabın orta sayfasından döküldü harfler

adres soruyor suyun dalgınlığında sarhoşun biri

terasta sigara içtik, perdeye dökülen küller

ölü bir zembereği kurmuştuk

bu aşk sezeryanla alınırdı dağın kalbinden
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8 ölülerimiz mevsimin güz indirimi

taylar bembeyaz yeleleriyle ezberimde yokken

istasyonda dünya telâşı, fenerin titreyen camı,

buza kesen gece, dökülen ırmak yokken

çaylar tazelensin!..alır mıydınız…  ömrünüze ömür?

eski bir sabıkalı olduğumu unutma,  giderken…
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 1932’de Merand’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.
Yüksek öğrenimini Tebriz’de yaptı.Tebriz Üniversitesi Fransız Dili ve Ede-
biyat üzerine lisans yaptı. Tebriz Azad İslami Üniversitesi Şehriyar Şuara 
Encümeni’nde görev aldı. 

Jimlastik Federasyonu Başkan  yardımcılığı yaptı.Yurt dışında çeşitli gö-
revlerde bulundu.

P

Nasır Paygüzar (İran)
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BİZDE GÜLEK

Açmasa nar bağdan ara 

Gözüm düşer bağda.nara 

Nar gülün de bağdan,ara 

Saxlaşdırsan bağda,narı 

Üz döndermaz bağdan,arı.

Naz telleri bağda,dara 

Mövi çek çardağda,dara 

Şamamanı tağda,dara 

Bağban düşse bağdan uzaq 

Gerek biz el bağdan üzaq.

Bağban bilir gülün derdin 

Ağırın,yüngülün,derdin 

Niye bağın gülün derdin 

Her terefe elvan gül,ek! 

Çiçek gülsün,biz de,gülek!

Gül çiçek olsa,bağ bağat 

Gül yonca yiyer bağ bağ,at 

Atlara yonca bağ,bağ,at 

Yonca dursa at boyunca 

Yonca otlar,at,doyunca.

Bir da güldür

Daş dağlardan daşınandı 

Daş derdine daş inandı 

Dağın işi daşınandı 

Bax derede dağda güle 

Kaş ki bu yaz dağ da güle.

istirsen ki üzün güle? 

Gül benzesin üzün güle 

Dodaq bala üzün güle 

Bir gül sensen bir de güldür 

Sen goncanı bir de güldür.

Qan udsan da qansızlama 

Qanlılardan qan,sızlama 

Çalış anla,qan,sızlama 

Qan vermezler qan da versen 

Qan vermezler can da versen.

Yazda gerek qonça güle 

Ta benzeye gonca güle 

Gerekdir ki gonca güle! 

en ki geldin gonca güldü 

Gül ğonçadı gonca güldü.
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1949’da Prizren’de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini doğduğu kentte 
Prizren’de tamamladı. Priştine Hukuk Fakültesi ‘nden mezun oldu. Şiirr ve hi-
kaye yazdı.Resim alanındaki çalışmalarını da Türkçe dergi ve gazetelerimiz-
de yayınlandı.Halen Prizren Mahkemesi’nde yargıç olarak görev yapmaktadır. 

Eserleri

Şiir: Utku (1980), Sevda Verin Çocuklara (1989). 

Fikri  Şişko (Kosova)

Ş
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8 EZERLER

Dediler kuşlar uçuyor havada

Kıtadan kıtaya geçiyor

Olsun olsun denildi

Gökler kuşlar, kuşlar gökleri ezerler

Dediler denizlerde balıklar yüzüyor

Kıtadan kıtaya geçiyor

Olsun olsun denildi

Denizler balıkları, balıklar denizleri ezerler

Dediler bir insan sınır geçti

Olmaz olmaz dediler

Sen insansın

Sen kuş değilsin

Sen balık değilsin

Sen sınır nedir bilirsin

Suçlu saydılar ceza verdiler

Düşündü insan ağladı

Ya balık ya da kuş olsaydı
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1966’da Afyon Bolvadin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolvadin’de 
tamamladı. Almanya’da Regensburg Üniversitesi Ekonomi ve Bankacılık 
Bölümünden mezun oldu.F.Almanya Baden Württemberg  Eyaletine bağlı 
Manheim’de bankada yöneticilk yaptı.Ayrıca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı 
yaptı. Halen Almanya’da çalışmaktadır.

 Eserleri

 Şiir: Misk-ü Anber (2008), Elifce (2010).

Selim Turan (Almanya)
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8 Aşk…

Bilmez misin ki

Sevgili nerede ise

Seveni oradadır…

Mecnunun aradığı sanma ki

Leyladır…

Düşer Aşkın eteğine

Aradığı Mevla’dır…

Aşk illa Aşk

İrkilme korkma bundan,

Ah ne mübarek kelime

Beni yakar benliğinde

Tılsım

Gizem

İksir

Varlıkta yokluk

Çoklukta hiçlik

Susamak

Vuslat

Aşk mı dedin

Sevgili’nin yolu…

Katre-i ummanım benim
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 1960’da Kerkük’ün Tuzhurmatu’da doğdu. İlkokulu Kardeşlik okulunda, 
Ortaokulu Tuzhurmatu’da tamamladıktan sonra liseyi Bağdat Sanayi lisesin-
de tamamladı. 1984‘de Bağdat Teknoloji Üniversitesinin Kimya Mühendisliği 
Fakültesi  Tekstil Bölümünden mezun oldu. Tuzhurmatu’da öğretmenlik yaptı.

Şiir ve yazılarını Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde ya-
yınlandı. Bağdat Türkmence Radyosunda ve Kerkük Televizyonunda kültürel 
programlar hazırlayıp sundu.

1990’lı yıllarda, Arapçaya çevirtilen şiirlerini Irak, Ürdün, Suriye ve 
Tunus’ta yayınlamıştır.  Irak Kültür ve Tanıtma Bakanlığı tarafından Cen-
net Kuşları (Asafir El-Cenne) başlıklı ilk şiir kitabını Arapça olarak yayınla-
dı (I990). 

Ürdün, Suriye, Azerbaycan ve Türkiye’de Irak Türkmen edebiyatı ile il-
gili çeşitli kültürel etkinliklere katıldı. 2005 seçimlerinde Birleşik Irak İttifakı 
listesinden Sadır hareketinden 4 yıllık Türkmen Milletvekili seçildi.

Eserleri

Cennet Kuşları (Asafir El-Cenne-Arapça-1991), Ezamil El-Şiir Tahfir Fi 
Zakiret El-Beraa,  (1991-Arapça),Tuz ve Balam Nurdan Destanı, (2001) Azer-
baycan Destanı (2001), Rüyalar Kıtası (2003- Arapça).

  Fevzi Ekrem Terzi (Irak)
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AZERBAYCAN DESTANI

Mihrapta alnım secdede

Gördüm geldi Korkut Dede

Dedi yaz bin bir hecede

Azerbaycan... Azerbaycan

Bende kalem aldım ele

Feryat ettim can gönül’e

Bir ben desem bir sen sele

Azerbaycan... Azerbaycan

Gençleşirim seni görsem

Hazar suyun biraz içsem

Senden geçmem serden geçsem

Azerbaycan... Azerbaycan

Bir gezeydim karlı dağın

Bereketli hur toprağın

Moğan Eldar Karabağ’ın

Azerbaycan... Azerbaycan

Yel getirsin kokunuzu

Gerçek etsin yukunuzu

Az etmesin çoğunuzu

Azerbaycan... Azerbaycan

Gül gönderim gül Bakı’ya

Milleti bülbül Bakı’ya

Bağdat’tır sevgil Bakı’ya

Azerbaycan... Azerbaycan

Gümüş telli sazım tarım

Hoşbaht elim can diyarım

Samet, Hazri, Şehriyarım

Azerbaycan... Azerbaycan

Gün doğarken sana bakar

Yanağına bin gül takar

Araz suyu şırıl akar

Azerbaycan... Azerbaycan

Yazdım güllü pencerede

Yerde gökte dağ derede

Hamı yaxşı manzarada

Azerbaycan... Azerbaycan

Bele vurgunum ben sana

Alevlerim yana yana

Yuhu kimin gelir bana

Azerbaycan... Azerbaycan

En güzel söz, azatlıktır

İnsan için bir varlıktır

Toplumlara uygarlıktır

Azerbaycan... Azerbaycan

Gönlüde bin körpe ümit

Kimi yaşar kimi şehit

Dünya tanır seni yiğit

Azerbaycan... Azerbaycan

Kusur varsa af et beni

Görmemişem gözden seni

Dinlesin bütün Ermeni

Azerbaycan... Azerbaycan
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1962’de Kazakistan’da doğdu. Kazakistan zaman, Kazak Eli, Aykın gaze-
teleri ile Culduz Hakikat dergilerinde yazı ve şiirleri yayınlandı.

Eserleri

Şiir: Sargoldak, Akurdun Kavrısını, Sana Men Sayasat.

Toreğali  Tashenov ( Kazakistan)
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Dinle beni,
Dört kapılı Türkistan!
Çift kapılı Hoca Ahmet!
Altı asır yalanlara sabreden,
Meleğin duasıyla zikreden,
Hızır’ın boyasıyla bürünen,
Mescid-i Nebevi’ye benzeyen,
Yılmadan,
Yıkılmadan,
Asırlarca dik duran,
Bülbüllere gülistan,
Mukaddes Mavi Kubbe,
İlahi dergahın önünde,
Dilenirim,
Direnirim,
Dinim benim,
El aman!
Hakk yarım dileyen,
Aslan Bab’la övünen,
Pir-ü Pak’la yol bulan, 
Misafirine kucak açan, 
Göz içine baktıran,
Meşaikle tutturan, 
Hazıretle şerbet içen, 
Amansız denizi geçen, 
Şilten’lerle aşk şarabını içen,
 ‘Ah!’ deyip kendinden geçen, 
Hazreti Hoca Ahmet, 
Kururuna gelen, ben...
Ecelden duran ‘beyaz zambak’,
Altmış bin bulağı olan kaynak,
Beyaz taşı var kınalı, 
Pak Vücud’ un durağı, 
Hazretlerin çırağı,
Musikiyle titretir, 
Aşk sesiyle inletir,
Koskoca Kara Dağı.
Ey, milletin soylu kameti!
Yad ettin sonsuz nimeti.
Genç gönülle saf saf,
Çevreni ettim ben tavaf,

Zihnime ektim büyülü taşını,
Toprağına koydum şu başımı,
Dervişler gibi seccadelerle dolaşan,
Görür gibiyim didarım dolup taşan,
Önümü kesen engeller,
Yolumu kesen viraneler,
Birdenbire ga’ib eylediler,
Açıldı paslanan kilitler.
Yüzüne dokunan dilnüvaz meltemi,
Yol üzerine dizlemişler direkleri,
Yükselen ağıtlar götürür uzağa beni.
Yükseldin sen, zirvelere ulaştın,
Akıl almaz yükseklerde dolaştın,
Bir güvercin gibi ak kanadıyla
Serinlettin yanan yüreği aşığın!
Buhara’yı bağrına basan,
Semerkand’ı ciğerinde sızlatan,
Senin gibi kent bulur muyum bozkırdan?
Gönüller oldu gül gülistan,
Cennete çevirdi Allahu Teala’m!
Dinle beni,
Milletim, toz-toprağım! 
Yoktur benim vereceğim, 
Vardır benim diyeceğim:
Yıllar gurbetlere kurban oldu,
Nevbaharı hep bekleyip durdu, 
Işığın doğduğu şu beyaz günde, 
Milletimi düşman ederek dinime, 
Götürmesin gulyabaniler karanlığın dibine.
Bozkır için yolunu kestim dağların,
Rızkım için yolunu kestim düşmanın,
Dilinle, şiirinle, gönülle,
‘Sahip çık!’ diye dinine Tanrı’nın,
Dört bucaktan kucak açtım,
Türk oğullarını çağırdım,
Kesiştiği zamanla asırların.
Dinle beni, 
Dört kapılı Türkistan! 
Çift kapılı Hoca Ahmet!
Okuduğum zikir, 
Ettiğim şükür, Düşündüğüm fikir,

TÜRKİSTAN’LA BULUŞMA veya HAZRET’LE HASBIHAL
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Şefaat et Hazret! Hakk kuluna yardım et!
Hakk nurunu ruhuma ek! 
Döndürdüm yüzümü, 
Öptüm izini, 
Aziz yolunu tuttum, 
Halvetinde yoğruldum, 
Meyveli bahçene çıktım, 
Mübarek elinden sıktım, 
Kabul et..
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 1959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da ta-
mamladı. İlk şiiri Mavera Dergisi’nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardın-
dan bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları’nı kurdu. 1989’da Merdi-
ven Sanat isimli aylık bir sanat dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı 
sıra Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi yayınladı. Yayın yönet-
menliğini de yaptığı bu dergilerde şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. 

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şube başkanlığını yürüttü. Bir 
dönem Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyeliğinde bulundu. Aynı zaman-
da İstanbul Uluslararası Şiir Festivali Yürütme Kurulu üyesi oldu. İstan-
bul Edebiyat Festivali’nin (Edebiyat Mevsimi) genel koordinatörlüğünü de 
yaptı..’Ejderha ve Kelebek’ adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği 2010 Dene-
me Ödülü sahibi olan Ural, Zaman Gazetesi’nde haftalık denemeler yazıyor.

Eserleri

Şiir: Körün Parmak Uçları (1998), Kuduz Aşısı (2006)

Hikâye: Yangın Merdiveni (2000), Fener Bekçisinin Rüyaları (2011)

Deneme: Posta Kutusundaki Mızıka (1999), Makyaj Yapan Ölüler 
(2004), Resimde Görünmeyen (2006), Güneşimin Önünden Çekil (2007), Sat-

U

A.Ali Ural (Türkiye)
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8ranç Oynayan Derviş (2008), Tek Kelimelik Sözlük (2009), Ejderha ve 
Kelebek (2010), Bostancı Bahane (2010)

Tercüme-Araştırma: Divan / İmam Şâfiî’nin Şiirleri (2002)

OTOMOBİLE BİNERKEN BESMELE ÇEKEN 
KADINLAR

hiç hesapta yokken -akılda var bir- nerden çıktılar 

hiçbir şey yapmıyormuş gibi soğukkanlı çıktılar 

dayayıp ufka kordan merdiveni 

topuklarıyla çizgi çekip üste çıktılar 

kül çabukluğuyla yaktılar yekûn ateşini 

kıvılcımlardan soyup çırçıplak bıraktılar

hiç hesapta yokken -akılda var bir- birileri

yere çevirdiler gökteki kavsi

ne zaman gerseler, kıble ve keşişleme

ne zaman bıraksalar, lav nehirleri

el kaldırıp duruyorlar, her semaya ve her arabaya

şüphesiz yolcular, şüpheli yolcular

hiç hesapta yokken -akılda var bir- çizgi çekildi

öyle çekildi ki, med ve ceziri

yırtık bir parayı sürükledi kıyıya sahibi yok

sahibi var, siste bir ses: ‘se’, ‘se’

ses kontrol!

hiç hesapta yokken -akılda var bir- hesap sordular 

oynattılar her yapıdan bir tuğlayı ‘se’ 

hasar büyük, tazmin etmez sigorta şirketleri 

yekûnu değiştiren sisli kadınlardan 

başka hiç kimse

hiç hesapta yokken -akılda var bir- hazırlıksızdım

ses kontrol: hazırlıksızdım

seni böyle anmak isterdim -‘se’

ürpererek her başlangıçta

‘bismillahirrahmanirrahim’
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1951’de Kosava Prezren’de doğdu. Kosova Türk Yazarlar Başkanlığı 
yaptı.Çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri  yayınlandı.

Eserleri

Şiir:Ufak Tefek Şiirleri, Bıktım Şiirden, Tek Çift, Kısa Kollu Palto, De-
ney Kap.

Hikaye: Hususi Su.

Oyun:Eşek Muhabbeti, Payton Feneri

Y

Agim Rıfat Yeşeren (Kosova)
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8
BU GÜN PAZARSA

Bu gün Pazarsa Bugün pazarın doğum günüdür.

Ve biz hayattaysak bugün,

Bugün bizim de doğum günümüzdür

Yarınlara dünlere hiç gerek yok

Yarınların da dünlerinde doğum günüdür bugün

Bir Mesut vardı kasabamızda

Bir tek Mesut

O da mesut değildi

Bahtiyor ki bahtında yari var

Bahtının yıldızını aramaya çıkmış o da geziyor diyar diyar

On çocuk arasında nazlının neresi nazlı Allah aşkına

Balıklar bize şaşıyor

Suyun dışında 

Bunlar nasıl yaşıyor.
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1955’de Kosova Priştini’de doğdu.Priştine Radyosu Türkçe Yayınlar Bö-
lümü ile İçişleri Bakanlığı’nda çalıştı. Tan, Tomurcuk, Çığ ve Sızıntı dergile-
rinde yazıları ve şiirleri  yayınlandı.

Eserleri

Mavi Zümrüt, Mutluluğa Merhaba, Anılar, Bereketli Yıllar.

Z

Rezzan Zborça (Kosova)
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YALAN 

Yalnızlık soğuk bir liman

Hayat acımasız bir deniz

Desem ki dünya tertemiz 

Yalan hepsi yalan...

Geceleri parlayan yıldızlar Saganak,saganak yağan yağmurlar 

Desem ki benim için ağlarlar 

Yalan hepsi yalan...

Karanlık gecenin tenhasında Yalnızlığın ıstırabında 

Desem ki beni düşünen var 

Yalan hepsi yalan...

Çocuklukta yeşeren 

Gençlikte sararan umutlarım 

Desem ki mutluluk biçtim 

Yalan hepsi yalan…
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Osman Özbahçe

Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerinin 9.’sunda (Prizren / Kosova, 24-
27 Kasım 2011) her şölenin gelenekselleşmiş bölümlerinden olan şiir atölyele-
ri üç başlıkta gerçekleştirildi. 

Uzun şiir ve kısa şiirin konuşulduğu atölyeye İhsan Deniz (atölye baş-
kanı), Cevdet Karal, Vural Kaya, Yaşar Bedri Özdemir, Şemsettin Küzeci 
(Irak), Ekrem Terzi (Irak), Marina Karyagina (Çuvaşistan), Emine Memedo-
va (Kırım), Nasır Peygozar (İran), Abbas Abdullah (Azerbaycan), Rasim Ka-
raca (Azerbaycan), Kubilay Beliğ (Kıbrıs); şiir ve musiki ilişkisinin tartışıldı-
ğı atölyeye Hicabi Kırlangıç (atölye başkanı), Mustafa Muharrem, Cevat Ak-
kanat, Mustafa Baki Efe, Ekrem Karabisoğulları, Altınbek İsmailov (Kırgızis-
tan), Güner Akmolla (Romanya), Toregoli Tashenov (Kazakistan); din ve şiir 
ilişkisinin irdelendiği atölyeye Ali Ural (atölye başkanı), M. Atilla Maraş, Hü-
seyin K. Ece, Hüseyin Akın, Ahmet Mercan, Mustafa Özçelik, Selim Turan 
(Almanya), Sabri Alagöz (Bulgaristan) katıldı.

UZUN ŞİİR KISA ŞİİR

Uzun mu, Kısa mı?

İhsan Deniz

Uzun şiir kısa şiirin nesi olur? Soru bu olunca, doğrusu, uzun şiir kısa şi-
irin ağabeyi olur demeye dilim varmıyor. Bana kalırsa, olsa olsa “üvey ağabe-
yi” olur! Aynı ana babadan biri kısa diğeri ona nazaran çok çok uzun iki karde-
şin dünyaya gelmesi, herhâlde nâdirattandır.

Şaka bir yana, uzun şiir ile kısa şiir arasında şair sözü olmak, türdeş ol-
mak, hayata, dünyaya ve insana anlam katmak (vbg.) dışında herhangi bir illi-
yet bağı kurmakta zorlananlardanım.

Bu husus, şiirin ortaya çıkışı esnasında yaşanan tecrübeyle alâkalı daha 
çok.

Şiir Atölyeleri
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8Uzun (uzatılmış değil!) şiiri ortaya çıkaran saiklerle kısa şiiri ortaya çı-
karan saikler, çoğu zaman benzeşmekten ziyade, farklılaşma eğilimi gösterir.

Farklılaşmanın nedenleri arasında, örneğin, şairin; duyuş ve algılayış bi-
çimi, poetik ve pratik yatkınlığı, söz söyleme iştahasının kabarması durumun-
da yaşadığı ruh hâli, nefesinin debisi, etkilenme derecesinin çapı ve derinliği, 
hissettiği heyecan, söz için iç dünyasında barındırdıkları, söz söyleme kudreti-
nin biçimi, yaşadığı dönemin şiir hareketleri, dil algısı… sayılabilir.

Bütün bu ve benzeri olgular, bana kalırsa, şairi uzun veya kısa şiir yazma-
ya yönelten ana etmenlerdendir.

Öte yandan, bir genelleme olarak kabul edilmiştir ki kısa şiir daha damı-
tılmış, rafine kılınmış, mimari dokusu kuvvetli, az şeyle çok şey söyleme hü-
nerinin bir göstergesi, noksanları ve boşlukları daha az ve fakat şairi bağlayı-
cı bir yapıya sahiptir.

Uzun şiir ise şairin nispeten (görece) daha rahat olduğu, şiir bünyesin-
de çeşitli varyasyonları uygulama şansı barındıran, şairin hassasiyetine yeni 
ve farklı açılım noktaları, imkânları bahşeden, hatta şiirin oluşumu esnasında 
kimi zaman şaire yol açan ve gösteren, dahası yer yer şaire poetik hamle yap-
ma kuvveti de veren bir bünyeyi ihtiva eder.

“Kısa şiire nazaran uzun şiir yazmak daha kolaydır” gibi bir yanılgı, için-
de tabir caizse “salla gitsin, yutarlar” kolaycılığını beslediğinden, bazen hepi-
mizi bekleyen poetik handikapların başta gelenidir. Sağlam örgülü, derin so-
luklu ve içinde poetik açılımlar barındıran bir “uzun şiir” ortaya koymak her 
zaman mümkün olmaz.

Kendi payıma, kısa şiiri sevsem de uzun şiirden yanayımdır. Söz konusu 
tutum, poetik / estetik bir yönelimden ziyade, bir ruh durumunu ifade etmek-
tedir benim açımdan.

Şair bazen öyle bir kaos içindedir ki uzun şiire “sığmaz”, kısa şiire “bol 
gelir”!..

UZUNLUK, KISALIK VE HACİM

Cevdet Karal 

Bugün belirginlik ve önem kazanmış bir kısa şiir-uzun şiir tartışmasından 
söz edebiliriz. Belki az yazılan; ama çok konuşulan bir konu. Bu tartışmanın 
kökleri nereye kadar uzanıyor, şahsen bu konuda net bir bilgiye sahip değilim. 
Tartışmanın yakın geçmişine bir iki atıfta bulunacağım, bugününe kimi yönle-
riyle değineceğim; fakat asıl yapmak istediğim temelde şiirin kendisini merke-
ze koyarak meseleye “hacim” açısından bakmak. Bir sonuca varabilecek mi-
yiz? Bağlayıcı olmasa da bir sonuca varmak mümkün görünüyor.
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8 1975 yılında kısa şiir-uzun şiir tartışması diyebileceğimiz bir olay var. 
Edip Cansever’le Cemal Süreya’nın karşı karşıya geldiği bir tartışma. Cemal 
Süreya, “kalıbı büyük, içeriği küçük” şiirin gençler arasında yaygınlık kazanı-
şından söz ediyor. Ve şöyle diyor: “Ben, başkaları gibi, bunun büyük bir coş-
kunluk belirtisi olduğunu söyleyemeyeceğim.” Uzun şiir yapısı içinde şiirsel 
gerilimin korunamadığının da altını çiziyor. Alaycılığıyla şunu da ekliyor: “Es-
kiden şiirin kaç dize olduğu sorulurdu. Şimdi kaç sayfa olduğu soruluyor.”

Cansever ise karşı yazısında kısa-uzun şiir tartışmasının kısır bir tartışma 
olduğunu belirtiyor en başta. Uzunluğu içeriğin gerektirdiği bir sonuç olarak 
gören Cemal Süreya’ya, şu şairlerin şu şiirleri de mi içeriğin gereksinmediği 
uzunlukta ve coşkunluktan yoksun diye soruyor.

Edip Cansever’in İkinci Yeni sonrasında yeniden temellendirdiği şiir an-
layışının bir sonucu olan uzun şiirde yetkinliğinin çoktan kabul edildiği bir za-
mandır, 1975 yılı. Ama o bu durumu kendine yönelik bir sataşma olarak da al-
gılar. Gençlerin tartışmaya yol açan uzun şiirlerindense geriye ne kalmıştır? O 
ayrı bir konu.

Coşkunluk ürünü olmak, gerilimi koruyabilmek, bir iç gereğin sonucu bir 
uzunlukta olmak meseleye ışık tutucu noktalar... Bunlar ister uzun, ister kısa, 
şiirin temel dinamikleri arasında sayılabilir. Esas olan; şiirin kendi birimini ge-
tirmesi, etkiyi artırıcı boşluklar dışında, eksiklik ya da fazlalık içermemesi-
dir. Şiirin bu bakımdan uzatılabilir ya da kısaltılabilir bir şey olmadığını söy-
lemek gerekir.

Uzunluk-kısalık konusundaki fikrimi biraz daha şahsileştirerek şöyle di-
yebilirim. Her şiir kendi hacmiyle gelir. Eğer uzun erimli, zamana dirençli şiir 
örneklerinden bakıyorsak, şiirin yirmi mısrada vücut buluşuyla beş yüz mıs-
rada vücut buluşu arasında bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü her biri 
kendi hacmi içinde kendi sonsuzluğunu, tüketilmezliğini getirecektir.

Öyle sanıyorum ki hece şiirimizin uzunluk-kısalık diye bir derdi, tartış-
ması yoktu. Divan şiirimizde ise uzun şiirin örneği mesnevilerdir. Fakat Di-
van şiiri dendiğinde de akla ilk o gelmez, gazel gelir. Necip Fazıl’da, Yahya 
Kemal’de az çok uzun şiirin örnekleri bellidir ve bunlar etkilerini tamamlamış 
oldukları noktada yaratmış oldukları doygunlukla uzundurlar. Örneğin “Çile” 
ve “Kaldırımlar” da uzun şiirdir, “Otel Odaları” da. Etki, şiirin bittiği yerde 
bitmez. Etkinin okuru alıp götürdüğü menzil uzundur. Açık uçlu ya da sürgit 
etkili kısa şiir, dize ve kelime sayısından bağımsız olarak uzundur. Okura ya-
şatılan ruhsal konum değişikliğinin ve doygunluğun kısa şiir denebilecek ör-
neklerle elde edildiği şiirler az değildir edebiyatımızda, hatta çoğunluğu teşkil 
ederler. Kabul edilmeli ki asıl olan okurda yaratılan etki ve oluşturulan hacim 
duygusudur. Bu noktada uzunluk ve kısalık, başvurulacak bir araçtan ibarettir. 
Poe’nun “Kuzgun Şiirini Nasıl Yazdım” başlıklı yazısını hatırlayalım. Şiirinin 
hazırlığını yaparken neye göre, nasıl bir uzunluk öngörüyordu orada?

Tekrar İkinci Yeni dönemi şairlerine dönersek burada Sezai Karakoç ile 
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8Edip Cansever mukayese edilebilir gibi durur. Mısrayı, ona “hapsolmayı”, bir 
problematik hâline getiren Cansever, çağının gereksindiği dramatik şiire, şii-
ri mısranın hâkimiyetinden kurtararak ulaşmaya çalışır. İmkânlardan biri bu 
özgürleşmedir. Onun uzun şiir örnekleri, şiir etkisinin tepe noktayı yakaladı-
ğı anlar dışında, teatraldir ve tümünde ortaklık gösteren bir edaya yaslanırlar. 
Bu yüzden de büyük bir bağlılıkla benimsediği ve uygulamaya çalıştığı nesnel 
karşılık kuramının beklenen sonucu verdiği söylenemez. Konuşan kim olursa 
olsun şairin varlığını, değişmesi gerektiği yerde değişmeyen bir sesi hissede-
riz. Bu, Cansever’de uzun şiir örneklerinin göze batan sorunudur. Ve sanırım 
okur ilgisi de daha çok kısa örneklere dönüktür.

Sezai Karakoç’un şiirlerinde ise şiirin birimi şiirin kendisidir denebilir. 
Mısra yapısını şiirin coşkunluğu belirler. Gerilimin altında bir tasarım göze 
çarpmaz. Bunlar, uzun şiirin daha bir kendiliğinden örnekleri olarak görülme-
lidir. Uzunlukları kendi doğallıklarıyladır. Uzun ve kısa şiirler, indirgenemez-
likleriyle birbirleriyle özdeştir.

Günümüzde uzun şiir-kısa şiir tartışmalarının, uzun şiir örneği verme ça-
balarının bir nedeni hem mısranın imkânlarından vazgeçme, hem kısıtların-
dan, getirdiği disiplinden uzaklaşma isteği olmalıdır. Uzun şiirin yolunu hem 
bu, hem de bazı konular açıyor, konu ya da konu öykünmeleri. Konuşma diline 
başvurma, gündelik hayatla aynı seyir içinde bulunma isteği ise çok başat bir 
faktör. Fakat durum galiba Süreya-Cansever tartışmasında değinilen bazı nok-
taları aynen içeriyor. Uzun şiir denemeleri okurda uyandırdıkları hacim duy-
gusu açısından çoğunlukla sorunlu görünmekte… Şiir etki yaratma hedefinde 
açık bir zaaf sergiliyor, var olan etki bir odaklanma söz konusu olmadığından 
yayıldığı geniş alanda sönüp gidiyor.

Uzun şiir-kısa şiir konusu şiirin iyi oluşuyla kötü oluşu bağlamı dışında 
düşünülecek gibi değil. Bağlam bu olunca da konunun bir önemi kalmıyor. İs-
ter uzun, ister kısa, şiir etkisiyle içimizde bir hacim duygusu yaratabiliyor mu, 
ona bakmalıyız. Dikey ve yatay birimler (dize sayısı, dize genişliği) yerine ha-
cim. Şiirin yarattığı hacim. Etki hacmi. Ancak bir iç kavrayışın görebileceği 
şey. Şiir uzun olduğunda, uzun olmaklığıyla apayrı bir önem kazanmaz çünkü. 
Kısa bir şiir de uzun şiire has sanılan imkânları sonuna kadar kullanabilir ve 
içerebilir, “uzun” bir etki yaratabilir.

Kısacası, kısa ya da uzun şiir, biri diğerinin bir şeyi değildir. Şiir şiirin 
kendisidir.

HAS ŞİİR UZUN/KISA’YA KARŞI

Vural Kaya

Şiirde en büyük tehlike dar alanda kısa soluklu, minör şiirden kuvvet ala-
rak şiir söylemeyi öncelemektir. Sadece biçimsel algı gereği minör sözcüğü-
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8 nü kullanmanın yersiz olduğunun farkındayım. Bununla birlikte biçimden işi 
kotararak da söylemek gerekirse uzun görünümlü minör şiir de cılız sesi, ye-
tersiz şiirsel metinleri ihtiva etmektedir. Kastımız minörün tahakkümüne kar-
şı savunması zayıf işçiliksiz yahut işlerlik sınırları kısıtlı olarak şiirde sayıkla-
maları şiirsel metinlerle karıştırma yanılgısıdır da öte yandan. Buluşçu manta-
lite zihinsel üretkenliklerin aldatıcılığıyla el birliği ederek âdeta kısa şiirde ıs-
rarı artırıyor ve kimi zaman ise şairini gereksiz yere üst bir yaklaşımla taltif 
ederek içi kof bir edaya itebiliyor. Şiirselliğin şiire ettiği kötülük ya da bir tür 
okumalar ve yazmalar yörüngesinde aldatıcı görüntü diye düşünebiliriz olup 
bitenleri. Bu durum günümüz şiirinin de devam edegelen bir maraziyesi diye-
biliriz. Türk Şiirinin yarına doğru sağlam adımlarla ilerleyebilmesi bu ve ben-
zeri mevzuların daha çok ve derinlikli tartışılmasıyla mümkün olabilecekken, 
şiirimizde adeta sessiz sinema döneminden kurtulamadık. Hatta biz şiirde ses-
siz sinemanın edindiği eleştirel ve aykırı / ayrıksı işlevine bile henüz ulaşama-
dık desek yeridir.

Şiirde kısa olanın artistik ve buluşçu parlaklığına bir sözümüz olamaz el-
bette. Fakat bu durum çok kullanılmaktan fenalık geçirmiş durumdadır da öte 
yandan. Şirin kısa ya da uzun olmasından ziyade, kısa şiir ya da uzun şiir etra-
fında kötümserliğin ve istismarın yaygın hâle gelmesi ve imge, imaj, simge ve 
deformasyon vs. orta düzey algıya teslim ederek bu kusurlu durumlardan şai-
rin hiç mi hiç rahatsızlık duymaması tehlikesi ciddi sorundur. Konuşma dilini 
konuşan kişilikle ve de şairinin kendi sesiyle ortaya koyarak ürettiği şiirsel de-
ğer bu olumsuzlukla özdeş hâli tersine çevirebilir. Uzun anlatılar da kısa anla-
tıların az ve değerli söz söyleyebilmek maharetine sahiptir ayrıca. Gerçek şiir 
nitelikle ilintili. Minör ya da major. Biçimde biçemde. 

“İlyada” ya da “Aşkın Aldı Benden Beni”…

Uçsuz bucaksız mesneviler ya da Annabel Lee…

Doğu ya da Batı…

Fark etmiyor. Bir tek niteliksel ifadesi vardır minör ya da majörün. Şiir 
has olanın yarenidir hepsi bu.

ŞİİRİZE

Yaşar Bedri Özdemir

Aime Cesaire göre “poetik bilginin temelinde, evrene ve insana ait bütün 
güçlerin şaşırtıcı akışkanlığı vardır.” Yazının ve fotoğrafın bulunuşu putperest 
naiflikten, modern metinperestliğe evirilmenin ve sonucu olarak kavramsalın 
da tetikleyicisi addedilir. 19. yüzyılın bu görsel saptaması ile “tarihin de sonu-
nu” hazırladığı iddia edilirken; Marx da, Hegel de şiirin ilkel toplumlarda ge-
liştiğini, burjuva ve sanayi toplumlarında eksiltiye, zaafa uğrayacağını söyler. 
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zorlayacaksa, yeni bir dilin kurulması zorunlu(mu)ydu. Bilincin kurgulayaca-
ğı, yapacağı daha üst bir dili aramak gerekliydi belki. Şiirin sezdirme gücü ve 
bıraktığı izlek, hızla sanallaşan modern yaşamın pratiklerinde çok rahat karşı-
lığını bulmakta zorlanıyor artık. Bu müşkül iki kuşak sonra çok daha net göz-
lemlenebilecektir hiç kuşkusuz. Büyüsel kurgular, kendi görsel dinamiklerini 
estetize ederken yeni bir dile dönüştürülmeyi de öngörüyor / öngörecektir. Ta-
rihsel süreç olarak bizden önce gelenlerin “sonucu”, bizden sonra geleceklerin 
“nedeni” olan, bu nedenselliğin; anaforunu “şey”lerin ışık oyunu, “şey”lerin 
diyalektiği ile varsıllaşan tabletler olarak açığa çıkması yeni zamanın zorun-
luluğuydu. Görüngü, insan zihninde dalan, dışarıdaki eylemlerin ve çatışma-
ların bezenip soyuttan somuta imge katsayısını yükselten tabletlerdir. Kodla-
nan semboller levha olan bilinçte kutsanır ve varsıllaşır. Sözün kifayetsiz kal-
dığı anlar olur. Reddiye ve eleştirinin, yeni malzemelerle kurduğu imaginati-
on, alımlama estetiğini de yükseltir.

Manifestizmin imkânsızlığını söylemiş olmama rağmen, hâlâ söylene-
cek yeni şeylerin olabilme ihtimalini de zorluyor olmak, hiç şüphesiz aklı ve 
tekâmülü yok sayamayacağımızın da göstergesidir. Gerekçem; dünyada her 
şeyin söylenmiş olduğu aforizması, konuşmaktan yorulan insanın yazıyı icat 
etmesiyle başlayan süreç… Aşırı bireyselleşme, sanalda çoğaltılan sıradanlık, 
etiksizlik ve tepkiler ve modern zamanların evirdiği bireyi gözden çıkarma so-
runsallarıydı. Yıkımı hızlandıran bu unsurlar aynı zamanda aklın karşı durma 
/ direnme nedenseli olarak yeni şeyler üretme enerjisi değil miydi? Çoğaltı-
lan, çoğaldıkça kendini tekrarlayan şiirin ne kadar zorlanırsa zorlansın, “kendi 
kendine”liği rehavetini sürdürmeyip, yeni ‘iş’lerin farklı alanlar, yeni yörün-
geler araması kaçınılmazdı. Maruzatlarından azat olmak isteyenlerin, ışığa, bi-
raz daha ışığa kavuşma özlemi, dokunabilme, kitabilikten kurtarabilme keyif-
li bir dönüştürme süreciydi. Oyunlar; bedenin ve ruhun rollerden ve maskeler-
den arındırılmış halleri ise; sanatın çok ciddi bir oyun olduğunu düşünüyorum.

Oyun ola!

ŞİİR VE MUSİKİ

Şiir ve Musiki Üzerine Bir Eskiz

Mustafa Muharrem

Şiir, emdiği dilin semantiğini “ses” yapısı içine döşeyebildiği kadar bir 
geometri çatar. Anlam, fonetiğin kalbi, “ses” bu sözel örüntünün bedenidir. Bu 
bakımdan şiir, kelimelerin dizilme ve öbeklenme becerilerine tanınan imkân 
sınırlarını sürekli geliştiren, sürekli yenileyen bir müzikal dirim disiplinine uy-
mazlık edemez.
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Dilin anlam katmanları yanında ses tabakaları da şiirin rezervine dahildir. 

Bu nedenle ses ünitelerine bırakılan emanetin korunması, şiirin kelimeler ara-
sı fonetik ilişkilerden alınacak teminatı zorunlu kılar: Her ses birliği, tekil ya 
da çoğul, birbirleriyle yaratacakları sinerjiden müzikal bir zafere ulaşmadıkça, 
girilen harpten yenik çıkar. Çünkü her kelimenin kendi ses karakteri, dizeden 
bağımsız değildir. Ses ve armonik kuvvet, ahenk öğelerinin lojistiği sayesinde 
anlam menziline şiirin isabetini mümkünleştirir.

Seçilen kelimelere ait fonemlerin ünlü-ünsüz çevrimiyle sağlanan armo-
ni, tam bir uyumlar ve karşıtlıkları asimetrisi olarak ahenk terbiyesinden geçer 
ayrıca. Bu ritmikliğin araçları, vezin ve kafiyedir. Ölçü ve uyak düzenleri, fo-
netiğin tabiatından doğar. Türkçe özelinde hece ve aruz, otantik baremlerdir.

Modernliğin insanı ve hayatı kolektif duyarlıkları onayan sosyo-kültürel 
üst kodlar silsilesinden sıyırması ile birlikte, şiirin de geleneksel müzik türle-
rinde yaşandığı gibi modal (makamsal) niteliklerden vazgeçtiği, bir gerçektir. 
Müzik kendini modaliteye karşı nasıl sorumlu ve borçlu saymıyor, ödeme yü-
kümlülüğünü inkâra yeltenerek önce tonal, ardından atonal bir seyri benimsi-
yorsa; paralel biçimde şiir de benzer bir çıkışı yeğliyor artık. Bu atılımın epis-
temik algı referanslarındaki oynaklıktan güncelin ürettiği tarihsizliğe gömüle-
rek puslanmaya varacak çok boyutlu bir yırtılmadan kazanılmış ikramiye ol-
duğu muhakkak.

Kendi ses kökleriyle genetik bağını sürdürüp sürdürmediğinden kuşku-
lanmayan bir şiirin rahatlığı içindeyiz. Bu keyif ve konfor için suçluyu bul-
mak yerine kelimelerin aidiyetinin bir şiiri Türkçe yapmaya yetip yetmediği 
üzerinde odaklamalıyız arkeolojik çabamızı. Çünkü şiirin musikiyle proble-
mi, yerlilik sorgusunun tazmin ya da berat ile sonuçlanacak ontolojik bir sürç-
mesidir de.

Ahmet Hâşim, “musikiye yakın ortalama bir dil” bariyerini kurmuş iken 
Ece Ayhan da müzikten geldiğini söylemişti. Günümüz, Türk müziğinin duyuş 
ve önerilerine, bu zevkin estetiğine ne denli sağırlaştırılmışsa, o düzeyde bir 
şiir kolonisi insafına bırakılmış demektir.

MÜZİĞİN RUHU

Cevat Akkanat

Uzayıp giden serin sesli ırmaklar akar bizim şiirimizden. 

Suyun berrak sesleri olur mısralarımız. Birikip engin denizler oluşturur, 
çağıldar, coşturur, artar yürek hararetlerimiz.

Günün ölümlü yüzü!
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Boşluğu günün!

Gecenin küfrü! Aşksızlığın kinli düğümü! Bütün nursuzluklar! Bütün 
sahtelik suratları!... Sizi, şiirimiz sizi çizer, yırtar, bozar, kanatır. Size karşı-
dır, dışlar sizi.

Uykusuzluk atlarıyla başlar yolculuğu şiirimizin.

Çatlar zaman.

Şaha kalkan atlarımız aşar zamanı. Kanatlanır mısralarımız.

Şiirimiz bir yangın gülüdür.

Patlamasıyla söken şafak, rengini özümüzden almıştır. Biziz ondan yan-
sıyan, yaşadıklarımız.

Açlığın ve açıklığın tahakkümüne karşı.

Cansızlık ve mide kanamalarına. Pes ve yeter diyene.

Evet diyene.

Kabul diyene.

Uyuma. Uykuya. Kak karşıtına! Zalıma!

Hepsine: Şiirimiz.

Şiirimizden fikir buğulanır.

Yiter umutsuzluğumuz.

Gövdemiz telaşlanır, canlanır. Kendine gelir. Emek ve ter yönlerimiz irki-
lir, kendine gelir. Çöküş kalkışa döner. Dinginlik ve tükenmişlik biter, yeşille-
nişler başlar, her şey yaşanır.

Şiirimiz bir beyaz kelebek kanadıdır.

Kanadımız kırıktır.

Baharımız nasıldır?

Yoktur baharımız.

Baharımız olacaktır.

Kanadımız sağalacaktır. Gün ağaracaktır. Şiirimiz kelebek kanadıdır bir 
beyaz.

Çizmenin karşı rengidir.

Beyaz. Potinlere, ayak bağlarına, rütbe ve şanlara, emir komuta zincirleri-
ne, selam durmalara, “rahat!” ve “hazır ol!” seslenmelerine karşıdır.

Ele avuca sığmaz.

Havalanan bir ruhu vardır. Tutulmaz.

Başka müzik yapılmaz.
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8 Şiirimiz diri, dipdiridir.

DİN VE ŞİİR

İnanç ve Şiir

Mehmet Atilla Maraş

Konuya İslâm inancı çerçevesinde yaklaşmak istiyorum. Çünkü burda 
inanç kelimesiyle kastedilenin İslâm olduğu apaçıktır.

Allah indinde din İslâm’dır. (Kur’an: 3/19) Ve İslâm, son ilâhi dindir. 
Sözlükte; kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak ve barış yapmak anla-
mına gelir. Arapça slm kökünden türemiştir. Doğruya, hakka itaat ve teslimi-
yet anlamındadır. İslâm, Allah katında hak din olarak belirlenmiştir. Din ise yol 
demektir. Bu yol, sırat-ı müstakimdir. Dosdoğru, istikameti olan yol.

İslâm dini, insan fıtratına uygundur. İnsan doğuştan iyiye, güzele ve doğ-
ruya doğru bir eğilim içindedir. Teslimiyet, Allah’adır.

Allah, birdir. Biriciktir, tektir. O mütealdir. Hiçbir sanat adamı, hiçbir şair, 
Allah’ı tanımadan ne hayatın anlamını kavrayabilir ne de bir sanat eseri otaya 
koyabilir. Her şeyden ve herkesten önce şair, Allah’ı tanımak, bilmek ve anla-
mak zorundadır. Allah, bütün varlıkların varoluş sebebidir. Allah’ı idrak eden 
şair kendi acziyetini de kavrar.

Allah, evrenin mutlak hâkimi ve yaratıcısıdır. İslâm, Allah’a kayıtsız ve 
şartsız teslim olmaktır. Müslüman şair, bir atılım cesareti gösteren kimsedir. 
Bu durumda İnancı kuşanan şair, sınırsız benliğini (ego) kırıyor ve hiçbir oto-
rite karşısında eğilmeden, sadece ona teslim oluyor.

İnancı kuşanan şair; beninden kurtulma iradesi gösteren, kendi gücüne 
güvenmekten vazgeçen, Allah’a karşı gurur, kibir ve küstahlıktan arınan, te-
vazu ve teslimiyeti tercih eden biri olmalıdır. Bu ise gerçek bir kulluk göster-
gesidir.

İslâm, Hz. Muhammed’in temel öğreti ve esaslarını Vahiy yoluyla 
Allah’tan aldığı ve ilk uygulamalarını bizzat kendisinin gerçekleştirdiği bir 
dünya görüşünün adıdır. Zamanla Müslüman toplumların zihinsel ve eylemsel 
birikimlerini de buna ilâve etmek gerekir.

En güzel biçimde yaratılmış olan insan (Tin: 4) âlemin yaratılışındaki dü-
zen, denge, uyum ve amacı fark edebilecek donanımdadır. Bu anlamda ilâhi 
yaratıcılıktaki estetik boyutu da kavrayabilir. Çünkü sanatkârlar ve şairler de 
bir yaratıcıdır. Kendi eserinin yaratıcısı. Allah’ın bütün sıfatlarının bir görün-
tüsü, bir yansıması insanda tecelli edebilir. Çünkü insanda, Allah’tan bir, nef-
ha, bir cevher vardır.
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Allah sırf (salt) güzelliktir.

Şiir; Arapçada şeare kökünden gelir. Şair ve şuur da aynı köktendir. Şea-
re; bilmek, anlamak, kavramak manasınadır. Lâtince de şiir poema’dır. Poema 
da bilmek anlamına gelir. Şiir; sestir, ahenktir, musikidir. Şiir, eşya ve olayla-
rın arka plânına inme, gaybı kurcalama ve yorumlama cehtidir. Şair ise mimar, 
kelime kuyumcusu, söz ustası ve keşşaf.

Şiir; insanı, aşkı, hayatı, doğayı, ölümü, ölüm ötesini okumaya, anlama-
ya çalışan bir güzel sanattır.

Şiir nasıl oluşuyor? Dış dünyadan aldığımız algıların içimizde yoğrula-
rak, yoğun düşünce ve yoğun duyguların, rüya, hatıra ve hayallerin, her biri bir 
işaret ve sembol olan harflerin meydana getirdiği kelimelerin yardımıyla este-
tik kaygı ve ahenkle belli bir form içinde kâğıt üstünde somutlaşmasına biz şiir 
diyoruz. Peki, şiiri nasıl tanımlarsınız? Esrar-ı rumuza açılan bir keşif hareke-
ti. Şair ise keşşaf. NFK şiir için “o, bir üst idraktir” diyor. Hissiyatla fikriyatın 
izdivacıdır diyor. Ona göre şairin gayesi aramak, bulmamacasın aramak, ebe-
diyen aramaktır. Sonunda, “Bildim seni ey rab / Bilinmez meşhur” diyecektir.

 Bir şiir metninde ima yoluyla da olsa şairin şirke kapı aralaması olduk-
ça düşündürücüdür. Bizler için gelip geçici olan bu konakta, bu dünya gurbe-
tinde nefsimizin heva ve hevesine kapılarak Allah’ı unutmak bize bir şey ka-
zandırmayacaktır.

Kur’an’da Şuara suresinin son dört ayeti ile Asr suresi bize şiir ve inanç 
konusunda bir fikir verebilir.

Şiir sanatının okumaya çalıştığı ve esasen aradığı şey, som güzelliktir. 
Mutlak güzellik, yani O… Bu durum bizi bir inanç dünyasına taşır. Bu bağlam-
da şiirin gayesi ile inancın gayesi birbiriyle örtüşüyor.

Allah; her şeyin sahibi, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin kaynağıdır. O eze-
li ve ebedidir. Kur’an onun kelâmıdır. Öldüren de odur, dirilten odur.

İnancı kuşanmış şairler nasıldır? Onlar sakınır ve arınırlar. İndirilen ki-
taba ve gayb âlemine inanırlar. Gayb âleminin de şehadet âleminin de sahibi 
odur. İnanan şairler, Allah’tan gelen bir hidayet üzeredirler. Onlar umutla kor-
ku arasında yaşarlar. Onların vatanı, bütün bir yeryüzüdür. Kendileri de bütün 
bir insanlık âleminin onurlu üyeleridir. Onlar için sınır yoktur ve engel de tanı-
mazlar. Onlar alabildiğine özgürdürler çünkü…
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DİN VE ŞİİR

Mustafa Özçelik

“Şiir ruhun, haddizatında ifade edilemeyen hakikatle ve onun kaynağı 
olan Tanrı ile olan temasının meyvesidir.” (Maritain)

Din ve şiir arasında çok kesin bir münasebet olduğu tartışmasız bir ger-
çektir. Bu durum, her şeyden önce sanatçının bir dine inansa da inanmasa da 
din diye bir meselesinin olmasıyla ilgilidir. Diğer yandan sanatın / şiirin kay-
nağı metafiziktir. Yine din, hayatı, kültürü, insanı şekillendiren bir olgudur.

Bu durum şöyle de açıklanabilir: Sanat ve dinin çıkış noktaları farklı 
(ilâhi / beşerî), varmak istedikleri hedefleri aynıdır. Dinde ilâhi, sanatta beşerî 
öz mevcuttur. Bu iki kavram arasındaki bu paralellik her ikisini de ortak amaç 
noktasında birleştirir. Böylece din ilâhi olandan insana, sanat ise insandan ilâhi 
olana yönelik bir mesaja dönüşür.

Din ve sanat ilişkisinde vahiy ilham meselesi üzerinde de durulmalıdır. 
Din kaynağını vahiyden, sanat ise ilhamdan alır. Vahiyde mesaj, içe doğuş şek-
linde gerçekleşirken ilham ise içten doğuş şeklinde gerçekleşir. Bu anlamda 
vahiy ve ilhamın aşkın bir boyutu vardır. Her ikisinde de içe doğuş söz konu-
sudur. Bu içsel durum ilâhi olana yakın bir durumdur. Dolayısıyla dini şiirden, 
şiiri dinden bağımsız olarak düşünemeyiz.

Din-şiir münasebetini bütün sanat dalları için düşündüğümüzde mesele 
daha bir açıklık kazanacaktır. Hangi dine ait olursa olsun, mimari eserler, her 
türlü müzik eseri, hikâye, roman… kısacası her tür sanat eseri dinin besledi-
ği, şekillendirdiği eserlerdir. Bu bakımdan din ile şiir arasında bir münasebet 
olup olmadığından çok dinin şiir ve şair üzerindeki tesiri itibariyle düşünmek 
daha doğru olacaktır.

Burada asıl mesele din ile şiir arasındaki münasebetin tezahürlerinin na-
sıl olacağı konusudur. Şiir, dinden, dini konulardan mı bahsedecektir yoksa 
din, şiire duyarlılık olarak mı bir kaynak ve etki oluşturacaktır? Bence doğru 
olan ikincisidir. Şair, doğal olarak dini duyuş ve düşüncesinin biçimlendirdiği 
ve anlamlandırdığı bir algıyla yaklaşacaktır varlık ve nesnelere… Onlarda giz-
lenen ilâhi sırrı çözmeye çalışarak kesretten vahdete yönelip şirinini öyle ku-
racaktır. Dolayısıyla biz bir şiiri okurken maddenin, dünyanın katı kabuklarını 
kırılıp içimize sonsuzluktan bir ışık düşmesini bekleriz.

Din, böylece şiiri beslediği gibi zenginleştirir de… Eliot’un dediği gibi, 
“Estetik hassasiyet, dinî hassasiyetten, dinî hassasiyet de estetik hassasiyetten 
koptuğu zaman fakirleşir.” Bu fakirlik, şiirsiz bir dünya hapishanesinde boğu-
lup kalmak olur. Oysa ruh, özgür olmak, kafesten kurtulup bir kuş misali son-
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bilir.

Bütün edebiyatlarda şiirini böyle bir duyarlıkla kuran şairler büyük şair 
olmuşlar, şiirleriyle insanlığı bu hürriyet ortamına taşımışlardır. Eğer ortada 
İbn-i Arabi, Mevlânâ, Yunus Emre, Necip Fazıl, Goethe, Victor Hogo, Eliot, 
İkbal… gibi şairler varsa ve bugüne gelmişlerse, her çağda insan ruhuna bir 
duyarlık üflemeyi başarmışlarsa din’siz bir şiir düşünülemez demektir.

ŞİİR NEREDEN GELİYOR

A. Ali Ural

“Sorabilir miyim kitabıma

ben mi yazdım onu gerçekten” (Pablo Neruda)

Şairler “Ben” kelimesini ne kadar severlerse sevsinler sezgileri onları şi-
irin kaynağına götürüyor bir gün. Valery, “İlk mısra Tanrı’dan” diyerek şiirin 
anahtarını gaybın eline verirken, Rilke “Beklememelisin” adlı şiirinde “Ben”i 
asıl sahibine iade ediyor:

“Beklememelisin Tanrı sana gelene ve diyene kadar: Ben’im.

Bir Tanrı ki itiraf eden gücünü anlamsız.

Bilmelisin baştan beri esiyor içinde Tanrı 

ve kalbin tutuştuğunda ve sır vermediğinde orada yaratıyor.”

Tutuşan bir kalbe ihtiyaç var. Tutuşan ve sır vermeyen. Şems Mevlânâ’yı 
bu yüzden tutuşturdu. “Acaba?” diyen, Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’e ku-
lak versin: “Babam, onun ayrılığıyla deli divane oldu. Fetva veren bir âlimdi, 
bir âşık, bir şair oldu. Zahit idi meyhaneci oldu. Fakat üzüm şarabı sunan bir 
meyhaneci değil, nurdan şaraplar sunan bir meyhaneci oldu…” Şiirin esrikliği 
aşktandı. Şair bu esrikle “ben”i aradan çıkarabildi. Divan-ı Kebîr’deki şiirle-
rinin altına kendi adını yazmadı, “Şems” diye imzaladı bu ulu metinleri. Şems 
miydi hem? Kaç güneş dönüyordu mutlak güneşin etrafında. Kaç ip kopuyor-
du saçılsın diye tespihler. Kafiyeler, vezinler ve harfler nasıl teslim oluyordu 
Sevgili’nin önünde: “Ben kafiye düşünüyorum oysa sevgilim bana / Vechim-
den başka bir şey düşünme diyor…”, “Bu Mesnevi bir mânâdır yoksa feûlun, 
fâilat değil…”, “ Nedir ki harf! Üzüm bağının çitten duvarı!” Şiir artık sarhoş-
luktan başka bir şey değildi. Yekpare bir anlam kütlesinin peşinde koşanların 
nüfuz edemeyeceği bir dağınıklık. Belki de şiir ahenkli bir dağınıklıktan başka 
bir şey değildi: “Bugün seher vaktinden beri darmadağınığız, sarhoşuz / Ma-
dem ki darmadağın olmuşuz, darmadağın sözler söyleyelim.” Benlik kayası 
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8 ufalanınca şiir kumu çıkıyordu ortaya. Çöl rüzgârının oradan oraya sürükledi-
ği, vahalar arayan kum.

“Ben” dönüşüme uğrayınca “Şiir” de dönüşüme uğruyor ve şairin biricik 
derdi olmaktan çok kırık bir merdivene inkılâp ediyordu gökle arasındaki me-
safeyi daraltan. Çok geçmeden o da fazla geliyor ve merdiveni paramparça et-
mek için yanıp tutuşuyordu şair: “Ey dil ile söylenen söz / Ben ne vakit senden 
kurtulacağım da / Marifet güneşinin nuru ile gerçek padişahı bulacağım / Dil-
den de, kıtadan da, şiirimden de bıktım artık.”

Merdiven kırıldığında gök ruha iniyor ve şairi maddeye boyun eğmek-
ten kurtarıyordu. Tam da bu noktada bir materyalist olan Hegel’in sözleri şa-
şırtıyordu bizi. Maddeyle ilişkilerine göre sınıflandırıp, maddeden kurtulduğu 
oranda rütbe verdiği sanatların en tepesine şiiri oturtarak ona “Külli sanat” pa-
yesini vermesi doğrusu göz ardı edilemeyecek bir dikkatti. Büyük şiiri, “İlâhi 
ile insani olanın içten birleşmeleri,” olarak tanımlayan Hegel, objektif ve süb-
jektif sanatları öyle bir elekten geçiriyordu ki söz sahibinin düşünsel kimliği 
konusunda hayrete düşürüyordu okuyanları: “Mimari, yıldızların ötesinde tah-
tında oturan uluhiyeti hatırlamakla yetinir; heykeltıraşlık onu yere indirir. Mu-
siki sonsuz olanı histe toplar; şiir ona hakkı olan hudutsuz sahayı, tabiat ve ta-
rihi verir. Onun şaire ilham veren Tanrı gibi kudreti sonsuzdur ve bitip tüken-
mek bilmez.”

İlâhi ve insani olanın içten birleşmesi içinse ciddiyete ve ıstıraba ihtiyaç 
vardı. Goethe’ye göre “Sanat bir çeşit dinsel manada, derin ve sarsılmaz bir 
ciddiyette barınır. O yüzden de çoğu zaman dinle birleşmeyi sever,” bu birleş-
me ise Tanrı’nın şaire bir dil bağışlamasıyla sonuçlanırdı. Goethe’nin sami-
mi bir itirafla söz aldığını görüyoruz bu vadide şairler adına: “ Yaradılış göz-
yaşı vermiş bize, acının çığlığını vermiş / İnsan artık dayanamaz gibiyse, üs-
telik / Ezgiler, sözler bağışlamış bana, yaramı / Bütün derinliğiyle dile getire-
yim diye; / Ve acıdan dili tutulunca insanın, bir Tanrı / Çektiğimi anlatayım 
diye bana dil vermiş.”

Goethe’den bahsedip de, “Ben o kuşum ki sabah akşam ıslığım arş da-
mından gelmektedir,” diyen hocası Hafız’dan söz etmemek olmaz. Gökle olan 
ilintisini hangi şair bu kadar neşeli şakımıştır! Gök neşesinin örtemeyeceği 
hiçbir acı yoktur artık. Istırap onu ateşiyle korkutamaz. Çünkü o kuşun arş da-
mından gelen ıslığı evreni doldururken, bir mum gibi ayakta durup yanmaya 
hazırdır o. İşte dilin acze düştüğü anlar şiirin ürkek kanat seslerinin duyuldu-
ğu bu anlardır: “Kalemde aşk sırrını izhar edebilecek dil ne gezer! İştiyak sözü 
anlaşılamaz ki! O söz anlatılmadan da ötedir.”

O söz aşkın bir sözdür, evet, bir karşılaşma edimi içerisinde ortaya çık-
mıştır ve sıradan değildir. Ne çok varlıkla karşılaşmıştır şair, varlığını anlam-
landıran. Her suret bu karşılaşmada yeniden şekillenmiş yepyeni bir resim ola-
rak düşmüştür hafızaya. Psikoterapinin öncülerinden Rollo May: “Yaratıcılı-
ğı isteyemeyiz. Ama kendimizi adayışın ve teslimiyetin yoğunluğuyla karşı-
laşmaya vermeyi isteyebiliriz,” derken acaba farkında olmadan şiirin kodları-
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8nı mı vermektedir: Karşılaşma-Adayış-Teslimiyet. Belki de şiir insanın evren-
le çarpışmasından doğan kıvılcımlardan başka bir şey değildir. Yakıcı ve uçu-
şan kıvılcımlar…

Şair bir kaynakçıdır belki varlıkları birbirine rapteden. Fakat Poe’nun an-
latmadığı bir şeyler var. O, “Bir yazar, yapıtlarından birinin tüm oluşum süre-
cini aşama aşama anlatabilirse, bizim için ne kadar öğretici olurdu, diye dü-
şünmüşümdür çok kez. Böyle bir denemenin bugüne kadar niçin yapılmadı-
ğına yanıt bulmak zordur; bunun suçlusu sanırım özellikle yazar beylerimizin 
kibridir. Çoğu yazar özellikle de şairler, yapıtlarını güzel bir çılgınlık içerisin-
de, kendinden geçmişçesine ilhamla yarattıklarına insanları inandırmayı sevi-
yorlar…” diyerek kuzgun şiirinin oluşum sürecini anlatır “Yazmanın Felsefe-
si” adlı yazısında. Şiirinin uzunluğundan, alanına, edasından, ritmine, mantı-
ğından nakaratına kadar her şeyi plânlayarak inşa ettiğini söyler gözlerimizin 
içine bakarak. Çalışmaya itirazımız yoktur. İlhamın beklemekten değil, ilha-
mın peşinde koşmaktan yanayızdır. Fakat yine de Poe’nun anlatmadığı bir şey-
ler vardır gözlerinden anlarız. Şiirin oluşum sürecinde şairinin bile neler olup 
bittiğini anlayamadığı karanlık odalardan söz etmemektedir o. Şair çektiği fo-
toğrafı karanlık odada maşasıyla hiposülfit eriyiğinde sallayarak olgunlaştıra 
dursun, kırmızı ışığın vurduğu fotoğraf kâğıdında şairin objektifine girmeyen 
şekiller ve renkler de yerini almıştır. Fakat şair bunu açıklamayacaktır okurla-
rına. Poe bahsetmese de bundan asıl kibir budur.

Teslimiyet. Şairin zirvesi. Yunus’la karşılaşıyoruz orada. Kibri o zirve-
den yuvarlıyor aşağıya. Söz hazinesinin sahibini işaret ediyor. Sözün kaynağı-
nı açıklarken birkaç mısrayla yetinmiyor, bir ikna seansına giriyor âdeta. Ona 
göre şiirin kaynağının farkında olmak için sözün aslını bilmekten başka bir 
çare yoktur. Sözlerin aslını bilenlere seslenmektedir Yunus, sözün nereden gel-
diğini ilan etsinler. Bakar ki susuyor şairler sorusuna ilk cevabı kendisi verme-
ye başlar: Sözün aslını anlamayanlar bu sözün benden geldiğini sanırlar.

“İysözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür

Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür

Söz var kılur gönüli şâd söz var kılur bilişi yad

Eger horluk eger ‘izzet her kişiye sözden gelür

Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül

Bu yüriyen halkdan degül Hâlik âvâzından gelür

Ne elif okıdum ne cim ne varlıkdandur kelecim

Bilmeye yüz bin müneccim tâli’üm ne ılduzdan gelür

Şu’le bize aydan degül ‘ışk eri bu soydan degül

Rızkumuz bu evden degül deryâ-yı ‘ummândan gelür

Evvel gönül levhinde Hak yazmışıdı çün bir varak
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8 Bu şimdi okınan sebak ezel-i âzâldan gelür

Evvel hitâb kılur câna cânı andan gelür tene

Biz âletüzbahâne ayruk ne elümüzden gelür

‘Aklumuz ol levhe bakar gizli marazlarum açar

Söz gelür gönlüme akar söz dile ansuzın gelür

Biz bir bahâne arada ayrukdi elden ne gele

Hak çün emir eyler câna bu keleci andan gelür

Yûnus bu derd ile âh it kahr evinde neyler râhat

Bu derde dermân keferet bir âh ile sûzdan gelür”

Anlıyoruz ki ne siyahtan, ne beyazdan gelmektedir söz; ne yazmak, ne 
okumaktan. Bu yürüyen halktan da gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o ya-
ratıcının sesinden başka bir şey değildir.

ŞİİRİN KÖKÜ YERDE DALLARI GÖKTEDİR

Hüseyin Akın

Şiirin tarihi sözün tarihiyle aynı zamana rastlar. Söz kadar kadimdir şiir. 
Hatta söz bitse de şiir devam eder. Hiçbir şiir yazıldıktan sonra bitmez. Sessiz-
lik içerisinde kaynayarak yeni bir şiirle devam eder. İnsan Allah’ın kelâm sı-
fatı sayesinde dile gelmez olanı dillendirir. Kelâm sıfatı asıl itibariyle Allah’a 
aittir. İnsan bu sıfatta bir parça nasiplendirilmiştir sadece. İnsan kelâm sıfatıy-
la eşyanın hakikatine yaklaşır. Hakikati eksiksiz kavrayabilmesi için kendisine 
bahşedilen verili dili aşıp vahye yükselmesi gerekir.

Vahiy dili verili dilin üstündedir. Ona ulaşabilmek için belli bir yere ka-
dar boyumuz-aklımız-yeterli olsa da belli bir yerden sonra merdiven kullan-
mak lâzımdır. Şiir bir vahiy arayışı olması itibariyle merdiven olma görevi ifa 
eder. Bu korelâsyondan dolayı olmalıdır ki din dilleri şiir diline çok yakındır. 
Şiirden kaçış metafizik olandan kaçıştır. Dinden kaçış da şiirin gerçek iklimin-
den firar etmektir.

Din-semavi dinler- vahye dayanır ve bilgiyi yukarıdan -nüzûl- alır. Tanrı 
ile iletişimde yukarıdan aşağıya doğru bir üst dil vardır. Şair ise şiire konu olan 
şeyi içeriden alır -sudur-, içinde var olanı doğurur. Dışarıya sızan şey içeride 
var olandır. Vahiy yukarıdan intikal ederek kalbe ulaşır. Kalple intibak kurar. 
Kalp eğer kendine yabancılaşmamışsa bu irtibatı kolaylıkla kurar.

Vahiy eğer fıtrat ve hilkatten mülhem ise ilhamın da kaynağıdır. İslâm ön-
cesi Araplar şiirle çok sıkı bir yaşamsal bağ kurmuşlardır. Şiir görünmez var-
lıklarla da bir tür iletişim yoludur. Şairler yaşadıkları toplumda çok geniş bir 
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8nüfuza sahiptiler. Sözün kullanılış biçimi ve etki alanı aynı zamanda şairin 
de misyonunu belirliyordu. Şair bir sahir, bir medyum ve medya merkeziydi. 
Kalpleri ve kafaları istediği zaman tesir gücüyle çekip çevirebilirdi. Sözün tıl-
sımı toplumu istediği kanala yöneltebilecek cihetteydi. Yani ilhamla vahiy ara-
sındaki ilişki kopmuş, şair ilhamını bir çeşit yalvaç pozisyonunda gerçekleş-
tirmeye başlamıştır. Bu yüzden Kur’an’ın en temkinli yaklaştığı sanat dalı şiir, 
tek şerh düştüğü sanatçı şairdir.

Buradan dinin şiire ve şaire karşı negatif sabit bir bakış geliştirdiği şek-
linde bir anlam çıkarmamamız lâzım. Zira İslâm dini kaynağına bağlı -sözü-
nü tutan her kelâmı destekleyip tebcil eder. Tam tersi hâlde de köksüz bir söze 
de şerh düşer.

Müslüman şair bilgi referanslarını nasıl ilâhi bir kaynağa dayandırmak 
durumundaysa, kalbi referanslarını da aynı kaynaktan almalıdır. Zira hiçbir söz 
kendinden daha güçlü bir söze tutunmaksızın ayakları yerden kesik olarak var-
lığını sürdüremez. “Güzel söz; kökü yerde, dalları gökte olan güzel ağaca ben-
zer. O ağaç Rabbinin izniyle yemişlerini her zaman verir.” (Kuran -14/24-25)

Formel anlamda şiir için biçim ve ölçü yoksa da batnından şiir sudur eden 
kişi olarak anlam yüklenicisi vasfıyla şair insaf ölçütlerinden vareste olamaz. 
İnsaf ölçüsü dediğimiz şey, ifratla tefrit arasında orta bir yerde karar kılmaktır. 
Şuara Suresi (224-227) bu anlamda hususen haddini bildirmektir.

Şair, yazdıklarının başkaları tarafından okunmasını vazgeçilmez bir işti-
yakla ister. Bu anlaşılma ve paylaşım hissiyle onları kitaplaştırmak için yoğun 
çaba sarf eder. Eserinin karşısında gittikçe genişleyerek artan bir okuyucular 
topluluğu en büyük hedeftir.

Böylece şair, kendisi okumaya müstağni; fakat başkalarınca okunmaya 
mecbur ve muhtaç bir pozisyon alır. Mutlak (vahyî) bilgilenme noktasında is-
ter istemez doğan bir istiğna, beraberinde şairin kendi sözünü merkeze yerleş-
tirmesine neden olur. Zira onun da artık “okuyucu”ları vardır.

Edebiyatın “edep”, şiirin “şuur”la akrabalığını göz önünde bulundurdu-
ğumuzda her iki kelimenin de uyanıklığa işaret ettiğini görürüz. Şiir toplum-
ları uyudukları uykudan dolayı teskin eden bir müsekkin değil, çağa müşterek 
tanıklığın, teyakkuza geçmenin en büyük vasıtasıdır. Çünkü şiir her zaman te-
tikte olmayı gerektirir. Düşman karşısında bir mukavemet silâhı olduğu kadar 
illetli söz karşısında sahih kelâmdır. Yaratıcıyla aramızdaki engelleri ortadan 
kaldırmanın en müessir gücüdür.
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KOSOVA’DA OLABİLMEK 

 Cevat Akkanat

1 Aralık 2011 Milli Gazete

Türkçenin 9. Uluslararası Şiir Şöleni’ne katılmak için Kosova’ya doğru 
attığım her adım, heyecanımın artmasına, gitgide büyümesine sebep oluyordu. 
Bunun zirve bir noktası yoktu. Dört gün süren yolculuğun her bir ânı heyecan 
kabarması şeklinde kendisini hissettirdi.

Dünyanın dört bir noktasından, hadi net bir rakam söyleyelim, toplam 22 
ülkeden yola çıkan şairler, büyük bir ihtimalle benim gibi, yolculuğun her bir 
adımını kıymetli bir zaman zarfı (sarfı) olarak ömrünün (gönlünün) bir kıyısı-
na teyellendirdi. Yüz -rakamla 100- katılımcı şairden bahsediliyor, demek ki 
en az yüz kalp şu üç günlük dünyada, o dört gün boyunca Kosova için çarptı.

Priştina’ya ayağımız değdikten birkaç saat sonra kendimizi Sultan Murat 
Hüdavendigâr tahtında bulduk. Meşhed, bağrında bazı uzuvlarını barındırdığı 
şehidi nasıl da kucaklamış, ona beşik olmuş... Tabiatın soğuk yüzü vuradursun 
gövdemize, elimizi Allah’a, alnımızı toprağa adamıştık bile. Meşhed toprağına 
secde etmenin ahir ömrümüz için ne kıymetler taşıdığını nasıl izah edebilirim?

Prizren ile Priştina arası bir buçuk iki saatlik bir mesafeyle ölçülüyor. Şö-
lenin ana mekânı Prizren olduğundan, günün kararmasına kapılmadan oraya 
varmalıyız. Yolda, çay faslından feragat etmemek keyfiyeti de dâhil bu yol-
culuğa. Bir milli park içine ahşap oymalar alımlılığı içre inşa edilmiş mekân, 
şölenin hedeflerinden birisini, farklı coğrafi Türk bölgelerinden gelen şairleri 
kaynaştırmakta bir ilk adım olarak birebirdi.

Prizren’de kafileler kısa bir süreliğine birleşti. Burada ilk durağımız şeh-
rin lezzetini ikram eden bir restorandı. Akşam yemeğinin akabinde ise üç ayrı 
otele dağılmak üzere tekrar gruplara ayrıldık.

Şölen için tahsis edilen mekân Yunus Emre Kültür Merkezi idi. 
Türkiye’nin, pek çok kardeş ülke şehirlerinde oluşturduğu bu merkezin 
Prizren’deki yeri, duvarları Kosova’yı tanıyan ülkelere teşekkür metinleri ka-
zınmış olan Belediye binasının karşısıdır.  Bu iki yapı, şehri boydan boya bö-
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8len Akdere’nin iki yakasına iliştirilmiş.

Prizren, Priştira’ya göre küçük bir şehir. Küçük ve güzel. Şehri güzel-
leştiren unsurların birisi Akdere. Onun az akan ve fakat çok şırıldayan suyu, 
özellikle akşamları, şehrin değişik noktalarındaki müzikhollerden göğe boşa-
lan müzikle ahenk yarışına girişiyor. Benim galibim bu geniş yataklı küçük 
akarsu...

Müslümanların ve dahi Türklerin en yoğun yaşadığı şehir Prizren. Ar-
navutlarla Türklerin bir kardeşlik ortamında yaşayıp durduğu bu şehir, onlar-
ca tarihî camii, hazireleri, hamamları ve namazgâhıyla, tam bir Osmanlı şeh-
ri. Son yüz yılda yaşadığı olumsuzluklara bağlı olarak bakımsız kalmış ve 
epey yıpranmış olan bu mekânlar, peyderpey yapılan restorasyonlar marifetiy-
le daha işlevsel hale getirilmiş, getiriliyor. Bunlardan birisi, belki de en önem-
lisi, Sinan Paşa Camii’dir. Cuma’yı bu camide eda etmenin kalp atışlarını ya-
şadık...

Şölen oturumlarından birisi de Prizren’e 20 dakika mesafedeki Mamuşa 
beldesinde yapıldı. Daha önceden de ahbaplarımın olduğu Mamuşa’da, yıllar-
dır görüşmediğim genç bir kardeşimle yıllar sonra tekrar karşılaşmamız, ben-
de kendine has bir duygu yoğunluğu oluşturdu. Bir Osmanlı köyü olan bu bel-
dede başka Osmanlı yapısı var mıdır bunu öğrenemedim, fakat saat kulesi, tek 
başına yetecektir!

Prizren’de Yunus Emre Kültür Merkezi ve restorasyonu yapılan tarihi 
mekânlarla kendisini gösteren Türkiye etkisi, Mamuşa’da yeni yapılmış ve ya-
kın geçmişte açılmış ilköğretim okuluyla ve ayrıca belediye binasıyla kendisi-
ni hissettiriyor. Bu durum ziyaret ettiğimiz bir diğer yerleşim yerinde, İpek’in 
Suşisa köyünde de var. Mehmet Akif’in babası Tahir Efendi’nin köyü olan Şu-
şisa, girişindeki Mehmet Akif İlköğretim Okulu’yla Türkiye’nin yardımını ala-
bilmiş.

Suşisa’da bizi Mehmet Akif Ersoy’un akrabaları karşıladı. Onların sami-
mi halleri ile şairimiz arasında bir bağ kurmamız hayli normaldi. Akif’in şim-
dilerde 83 yaşında olan yeğeni ve sonraki kuşaktan bir diğer yeğeni, kendileri-
ne gösterilen teveccühten ötürü müteşekkirlerdi.

Akif’in baba yurdunda dikkatimizi çeken bir başka husus, yakın geçmişte 
Sırplar tarafından bombalanan bir Osmanlı camisini bağrında taşımasıdır. Fa-
kat bu cami bugün virane haldedir. Tez elden aslına uygun bir şekilde yaptırıl-
ması için hiçbir mazeretimiz yoktur.

Şölen, evet bir şiir şöleniydi. Fakat biz henüz şairlere, onların şiirlerine te-
mas etmedik. Elbette, kendine mahsus bir tehlikeye sahip olsa da, dört bir yan-
dan şölene iştirak eden Türk şairlerinin ahvalini yazmalıydık..
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8
ÂKİF’İN BABA YURDUNDAKİ HARAB MABED

D. Mehmet Doğan

8 Aralık 2011 Yeni Akit

Vardım eşiğine yüzümü sürdüm 

Etrafını bütün dikenler sarmış 

Ulu mihrabında yazılar gördüm 

Kimbilir ne mutlu zamandan kalmış...

Rıza Tevfik’in bu iç dağlayan şiiri kim bilir hangi mabed için yazılmıştır. 
Fakat, Mehmet Âkif’in babasının köyündeki camii görünce bu şiiri hatırlama-
mak mümkün değil…

Suşitsa’yı civar köylerden ayıran onun 19. Yüzyılın ortalarında köylü ta-
rafından inşa edilen camii olmalıdır.

Bu camiinin inşa süreci, Mehmet Âkif’in İstanbul’da hayat bulmasının 
bir parçası, bir tarihî kaderin işaret taşı âdeta.

10-12 Mart günlerinde Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği 5. Meh-
met Âkif Bilgi Şöleni’ne Makedonya’dan katılan Adnan İsmaili camiin yapılış 
hikâyesini çok güzel şekilde özetledi.

1850’li yıllarda Suşitsa köylüleri bir cami inşa etmeye karar verirler. Bu 
cami yapılırken sadece binayı değil, onun hocasını, imamını yetiştirmeyi de 
düşünürler. Bu maksatla İstanbul’a göndermek üzere akıllı, iyi tabiatlı ve zeki 
bir genç aranır. Gelenek, köyde en çok oğlu olan aileden bir çocuğun gönderil-
mesi yönündedir. 7 oğlu olan Mehmed Âkif’in dedesi Nureddin Ağa, bir oğlu-
nu Osmanlı’nın başkentine göndermeyi kabul eder. Böylece Tahir İstanbul yo-
lunu tutar. Genç Tahir, öğrenmedeki başarısı ile olduğu kadar ahlakî değerler 
itibarıyla da farklı bir çocuktur. Tahir, İstanbul’da iyi yetişir, büyük bir âlim ve 
Fatih Medresesinde müderris olur...

Neye niyet, neye kısmet! Suşitsa köylüleri mukaddes bir gaye için hare-
kete geçmişlerdir. Maksatları kendi köylerine ilim sahibi bir hoca yetiştirmek-
tir. Köyün manevî yapısını böylece güçlendireceklerdir.

Bu halis niyetin, bu mukaddes gayenin, çok daha geniş kapsamlı, âdeta 
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8âlemşümul bir sonuca hizmet edeceği elbette akıllarından geçmemiştir.

“Temiz” Tahir Efendi İstanbul’daki tahsilini tamamlayıp köyüne dönse 
idi, elbette bu Suşitsa için fevkalade bir kazanç olacaktı. Fakat Tahir Efendi 
hangi şartların sevkiyle olursa olsun İstanbul’da kalarak ve Mehmed Âkif’i ye-
tiştirerek bugün Suşitsa’yı da kuşatan bir sonucun oluşmasına hizmet etmiştir.

Günümüzde Mehmet Âkif ortak bir değer olarak Türkiye ile Kosova’nın 
irtibatını sağlayan en önemli isimdir.

Suşitsa köyünün 1850’lerde yapılan camii, 1999’da Sırplar tarafından 
tahrib edilmiştir. Bu harab mabed, bugünkü varlığı ile, bu köyde bir zamanlar 
ortaya çıkan idealist iradenin cisimlenmiş hâlidir.

Camiin harap haliyle verdiği mesaj elbette çok önemli. Fakat onu tekrar 
yaşayan bir mabede dönüştürmek iradesini Türkiye’nin göstermesi gerekiyor. 
Elbette bugünün Suşista köylülerini de işin içine katarak Temiz Tahir Efen-
di için yapılan bu camii ayağa kaldırmak, ibadet edilir bir şekle sokmakta geç 
kalmamalıyız.

Yazıyı bitirirken okuyucularımızın merak ettiğini tahmin ettiğim bir so-
ruyu cevaplamaya çalışalım: Mehmet Âkif, baba yurdu olan köyü ziyaret et-
miş midir?

Bu konuda rivayet muhtelif... Babasının köyüne gittiği rivayeti var, bunu 
Mehmet Sılay, Seyyah-ı Beyaban Mehmet Âkif kitabında kaydediyor. Köyü-
ne değil de köyün bağlı bulunduğu kaza olan İpek’e bir veya birkaç defa gel-
diği iddiaları var. Şu anda köyde yaşayan Mehmed Âkif’in soyundan, Tahir 
Efendi’nin amca torunu 80 küsur yaşındaki Âdem Beça ise Âkif’in İpek’e bir 
defa geldiği bilgisine sahip, fakat köye gelip gelmediğini bilmiyor..

Mehmet Âkif belki baba yurduna fizikî olarak, bedeniyle gelmedi veya 
gelemedi. Fakat ruhuyla geldiğinden hiç şüphe yok. Köyde herkes Mehmet 
Âkif’i biliyor, köyün çocukları da Türkiye tarafından yapılan ilköğretim oku-
lunda okuyor. Köyün girişinde sizi ilk karşılayan Mehmet Akif Ersoy ilköğre-
tim okulu oluyor.
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KOSOVA’DA ŞİİR ŞÖLENİ

Erbay Kücet 

Ankarameydanı’nın müdavimlerine selam olsun. Efendim yazı üslubu-
muz gereği zaman zaman Ankara’nın kültürel ve sosyal nabzını tutmaya gay-
ret ediyoruz. Bu amaç ile gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerden söz ederken et-
kinliklere katılan isimlerden de bahsediyoruz. Yani anlayacağınız birazcık de-
dikodu mu dersiniz olay fotocu mu dersiniz adını siz belirleyiniz. Ancak gitti-
ğimiz yerlerden söz ederek okurlarımıza hava atma gayesinde hiç olmadık. Ya-
şadığımız güzelliklerden söz ederken gidemeyen ve göremeyenlerin merakını 
gidermeye yönelik kaleme aldığımızı bir kere daha ifade etmek isteriz.

Şimdi gelelim bu yazımızın konusuna: Efendim siz bu satırlara göz atar-
ken biz yazımızda belirttiğimiz gibi başka diyarlarda olacağız. Dönüşte ora-
da gördüklerimizi sizlerle paylaşmak üzere selamların en güzeli ile diyorum.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ilki 1992 yılında Bursa’da yapı-
lan “Türkçenin Uluslararası Şiir Şölen”lerinin dokuzuncusu, 2011’in Meh-
met Âkif Yılı olması dolayısıyla babası Kosovalı olan Mehmet Âkif Ersoy’un 
hâtırasına ithafen Kosova’nın Prizren şehrinde yapılacak.

24–27 Kasım 2011 tarihlerinde Prizren’de yapılacak şölene Türkiye’den, 
Türk cumhuriyetlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yüz kadar şair ka-
tılacak.

Türk heyeti 24 Kasım’da Priştine Havaalanı’na indikten sonra, Kosova 
sahrasında Sultan Murat Hüdavendigâr Türbesi’ni ziyaret edecek. Heyet, Priş-
tine şehir gezisinden sonra Prizren’e intikal edecek.

Mehmet Âkif’in Baba Yurduna Ziyaret

Prizren merkezli şölen sırasında yapılacak gezilerden en önemlisi Meh-
met Âkif’in baba yurdu Suşisa köyünün ziyareti olacak. Şölenin bir faslı da 
Mamuşa’da gerçekleştirilecek.

Türk Dünyasının En Büyük ve Sürekli Faaliyeti 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin, ilkini 1992’de gerçekleştirdiği Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni 19 uncu yılını geride bırakırken, Türk dünyasına yöne-
lik planlı-programlı, istikrarlı tek faaliyet olma niteliğini de sürdürüyor.

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni, geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini 
hatırlatmak yanında, yedi iklim dört bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir 
ustalarını bir araya getirerek yeni bir edebî dirilişin zeminini hazırlıyor.
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8İlk şölen, Osmanlı Devleti’nin gerçek anlamda kurulduğu Bursa’da 
başladı, Selçuklu başkenti Konya’da tamamlandı. 2. Şölen, Asya’nın hay-
li doğusunda ve kuzeyinde Kazakistan’ın başkenti Almatı’da yapıldı. 3. Şö-
len, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta idi. Orta Asya bozkırlarından 
şiir rüzgârları, batıya ve güneye doğru esti ve Kıbrıs’ta karar kıldı, 4. Şölen 
Girne’de icra edildi. 5. Şölen Avrupa’nın parlamento başkenti Strasburg’da, 6. 
Şiir Şöleni Kırım’da yapıldı. 7. Şiir Şöleni Yahya Kemal’in doğduğu Üsküp’te, 
8. Şiir Şöleni ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.

Kosova’da Türkçe şiir şöleni

Mehmet Akif Ersoy’un anısına düzenlenen şölene katılan şairler Suşitsa’yı 
ziyaret etti.

Mehmet Akif Ersoy’un anısına 9’uncusu Kosova’da yapılan “Uluslara-
rası Türkçe Şiir Şöleni”ne katılan şairler, bugün Mehmet Akif Ersoy’un baba-
sının doğum yeri olan İpek belediyesine bağlı Suşitsa’yı ziyaret ettiler. 

Mehmet Akif’in adını taşıyan İlkokulu da ziyaret eden şairler, “Milli Şa-
irimizin memleketini ziyaret etmekten son derece mutlu olduklarını” bildirdi-
ler.

Şölen Başkanı Mehmet Yavuz duygularını, “Mehmet Akif Ersoy’un 
memleketi, bizim de yurdumuzdur” sözüyle açıkladı. 

Şiir şöleninin ikinci durağı Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da 
Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı şiir fasıllarıyla devam etti. Şöle-
ne katılan şairlere katılım belgesi takdim edildi. 

Konukları selamlayan Belediye Başkanı Arif Bütüç, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bütün kurumlarıyla Kosova’ya her zaman sunduğu güçlü 
destek için teşekkür ederek, şiir şöleninin de iki ülke arasındaki kültürel iliş-
kileri Türkçe’yle pekiştirdiğine vurgu yaptı. 

Program çerçevesinde “Osmanlı Döneminde Balkanlarda Türk Edebiya-
tı” ve “Kosova’da Çağdaş Türk Şiiri”, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Be-
yatlı, Suzi Çelebi ve Priştineli Mesihi üzerinde atölye çalışmaları yapıldı. 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Kosova’da düzenlediği Tükçe Şiir Şöleni 
yarın sona erecek. Etkinlik daha önce de Bursa, Konya, Almatı, Aşkabat, Gir-
ne, Strazburg, Kırım, Üsküp ve Bakü gibi kentlerde yapılmıştı. 

Priştine (A.A) 26.11.2011

Şiir Şöleni’nde 3 Önemli Ödül Sahiplerini Buldu

TYB Tarafından Kosova’da Düzenlenen ‘Mehmet Âkif Yılı’ Şiir Şölenin-
de 3 Önemli Ödül Sahiplerini Buldu

Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) iki yılda bir düzenlediği ‘Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şölenleri’nin 9’uncusu bu yıl ‘Mehmet Akif Yılı’ olması ne-
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8 deniyle İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un memleketi Kosova’da ger-
çekleşiyor. Kosova’nın güney bölgesinde Prizren’deki Yunus Emre Türk Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen Şölen, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Baş-
kanı İbrahim Ulvi Yavuz’un açılış konuşmasıyla başladı. Üç gün sürecek olan 
Şölen programının birinci günü, Türk dünyasının üç büyük şair ve yazarı adı-
na büyük ödüller verildi.

3 Önemli Ödül Sahiplerini Buldu

Prizren şöleninde 16. Yüzyılın Prizrenli şairi gazavatname sahibi Suzi 
Çelebi, Türkiye’den 20. Yüzyılın büyük şairlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar 
ve Aşık-Halk Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden Karacaoğlan adına ödüller 
verildi. Birinci günün sonunda verilen “Karacaoğlan Büyük Ödülü” İranlı şair 
Nasır Paygozar’a verildi. Paygozar ödülünü Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz’un elinden aldı. “Suzi Çelebi Ödülü’nü” 
Makedonya’dan ünlü Türk şair Fahri Kaya aldı. Kaya’ya ödülünü Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı Mehmet Doğan takdim ederken, 
“Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü”ne ise Türkiyeli şair İhsan Deniz layık görül-
dü. Deniz, ödülünü AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın elinden 
aldı.

Gecede ayrıca, “Doğru Yol” Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkan Ta-
hir Luma, Ankara Üniversitesi Öğretim görevlisi Rıdvan Canım’a katkıların-
dan dolayı plaket takdim etti. Plaket töreni ardından Doğru Yol Türk Kültür ve 
Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Kolu bir konser verdi. 20 ülkeden 100’ün 
üzerinde şairin katıldığı şölenin ikinci günü Kosova’nın tek Türk belediye-
si olan Mamuşa’da gerçekleşecek. Mamuşa’daki tören ardından şölenin ikin-
ci kısmı Mehmet Akif Ersoy’un baba memleketi olan İpek’in Suşica köyün-
de devam edecek. Şölen’de Türkiye Cumhuriyeti dışında Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, KKTC, Kırım, Tataristan, Baş-
kurdistan, Çuvaşistan, Gürcistan, İran, Irak (Kerkük), Bosna - Hersek, Sancak, 
Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova (Gagavuzeli), Yunanis-
tan (Batı Trakya), Almanya, Hollanda, Belçika, Romanya ve Avusturya’dan 
şairler yer alıyor. 3 gün sürecek olan Şölen çerçevesinde şiir atölyeleri de ya-
pılacak. Türkiye Yazarlar Birliği’nin şölenleri daha önce Bursa-Konya, Alma-
ata, Aşkabat, Girne, Strazburg, Kırım, Üsküp, Bakü gibi dünyanın değişik ül-
kelerinde yapıldı.

DHA 25.11.2011

“Mehmet Âkif Yılı”nda Şiir Şöleni Kosova’da Başladı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) iki yılda bir düzenlediği ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şölenleri’nin 9’uncusu bu yıl ‘Mehmet Akif Yılı’ olması do-
layısıyla Mehmet Akif Ersoy’un memleketi Kosova’da başladı.24-27 Kasım 
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8tarihleri arasında Kosovalı Türklerin çoğunlukta yaşadığı tarihi Prizren’deki 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde başlayan şölene çok sayıda üst düzey 
davetlinin yanı sıra 20’nin üzerinde ülkeden şair katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) iki yılda bir düzenlediği ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şölenleri’nin 9’uncusu bu yıl ‘Mehmet Akif Yılı’ olması do-
layısıyla Mehmet Akif Ersoy’un memleketi Kosova’da başladı.

24-27 Kasım tarihleri arasında Kosovalı Türklerin çoğunlukta yaşadığı 
tarihi Prizren’deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde başlayan şölene çok 
sayıda üst düzey davetlinin yanı sıra 20’nin üzerinde ülkeden şair katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz’un 
açılış konuşmasıyla başlayan şölende Yavuz, önemli eserleriyle bilinen Meh-
met Akif Ersoy’un memleketi Kosova’da şiir şöleninin yapılmasının büyük 
önem taşıdığını ifade ederek, Prizren kültür şehrinde olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirtti. Kosova Prizren’de 9. Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni-
nin düzenlenmesiyle şiir şöleni Başkanı Mehmet Yavuz, Prizren’in bir İstanbul 
örneği olması gerektiğini belirtti. Yavuz, Kosova’nın Türkiye için önemli ol-
duğunu değerlendirerek, Türkiye varsa Kosova’nın da var olacağını dile getir-
di ve ‘Mehmet Akif Ersoy’un memleketi bizim de yurdumuzdur’ dedi.

Türkçe’nin Uluslar arası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı Mehmet Do-
ğan da, yıllar önce Türkiye’de başlayan şölenin Türkiye’yi aştığını ve her iki 
yılda bir dünyanın değişik ülkelerinde şiir severlerle bir araya geldiklerini söy-
ledi.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcı-
lar, Prizren’de olduğu gibi Balkanlar’ın çeşitli yerlerinde önemli köprü, ca-
mii, kale gibi tarihi eserlerin olduğunu ve bu eserlerin gönülleri birleştirdiği-
ni dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy’un bu coğrafyaya olan özlemini şiirlerinde her za-
man dile getirdiğini ifade eden Türkiye Priştine Büyükelçisi Songül Ozan da, 
katılımın farklı ülkelerden olsa da burada Türkçe diliyle buluştuklarını belirtti.

‘Dünyanın her tarafındaki gardaşlarımızla beraberiz’ diyerek söze baş-
layan AKV Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şiir şöleninde konu ola-
cak olan şairleri hep dinlediğini dile getirdi. Türkçe’nin bölgesel veya yerel bir 
dil olmadığını dile getiren Erdoğan, soydaşlarının yanında olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

TYB İstanbul Şube Başkanı Ali Ural Kosova’da bulunmaktan dolayı çok 
mutluluk duyduğunu özellikle İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un baba 
yadigarı topraklarda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şölen çerçevesinde Türkçe yazan şairlerinde katılacağı bir bölüm Meh-
met Akif’in baba memleketi olan İpek’in Suşica köyünde yarın yapılacak. 
Şölen’e Türkiye ve Türk cumhuriyetleri ile dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 
kadar şair katıldı. Şölen’e Türkiye Cumhuriyeti dışında Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, KKTC, Kırım, Tataristan, Başkur-
distan, Çuvaşistan, Gürcistan, İran, Irak (Kerkük), Bosna - Hersek, Sancak, 
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8 Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova (Gagavuzeli), Yunanis-
tan (Batı Trakya), Almanya, Hollanda, Belçika, Romanya ve Avusturya’dan 
şairler yer alıyor. 3 gün sürecek olan Şölen çerçevesinde şiir atölyeleri de yapı-
lacak. Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerinde, Türk dünyasının üç büyük şair 
ve yazarı adına büyük ödüller veriliyor. Prizren şöleninde büyük ödüller 16. 
Yüzyılın Prizrenli şairi gazavatname sahibi Suzi Çelebi, Türkiye’den 20. Yüz-
yılın büyük şairlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aşık-Halk Edebiyatı’nın 
en büyük şairlerinden Karacaoğlan adına verileceği belirtildi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin şölenleri daha önce Bursa-Konya, Almaata, 
Aşkabat, Girne, Strazburg, Kırım, Üsküp, Bakü gibi dünyanın değişik ülkele-
rinde yapıldığı bildirildi.

25.11.2011 DHA

Milletvekili Mehmet Erdoğan, Kosova’da Türkiye’yi 
Temsil Edecek

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkçe’nin 9. Ulusla-
rarası Şiir Şöleni’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Kosova’nın Prizren Kentinde, 24-27 Kasım tarihleri arasında düzenle-
necek olan Mehmet Akif Yılında Türkçe’nin 9. Uluslar arası Şiir Şöleni’ne 
Türkiye’yi temsilen katılacak olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, Kosova’ya hareket etti.

24 - 27 Kasım tarihlerinde Kosova’nın Prizren şehrinde gerçekleştiri-
lecek olan şölen, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif’e ithaf edilmişti. Yoğun 
geçecek olan programda AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 
da Türkiye’yi temsilen bir konuşma yapacak. Türkiye Yazarlar Birliği tara-
fından ilki 1992 yılında Bursa’da gerçekleştirilen Türkçe’nin Uluslararası 
Şiir Şölen’lerinin dokuzuncusu, 2011’in Mehmet Akif Yılı olması dolayısıy-
la babası Kosovalı olan Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına ithafken Kosova’nın 
Prizren şehrinde yapılacak. 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde Prizren’de yapı-
lacak şölene Türkiye’den, Türk cumhuriyetlerinden ve dünyanın çeşitli ül-
kelerinden yüz kadar şair katılacak. Daha önce gerçekleştirilen sekiz şöle-
nin tecrübesine sahip olan Şölen Daimi Heyeti, TYB Şeref Başkanı D. Meh-
met Doğan’ın başkanlığında, şölenin programı, bütünleyici faaliyetler, yurt 
içinden ve yurt dışından katılacak şairler ve büyük ödüllerin tespiti gibi konu-
larla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Şölenle ilgili bilgi veren TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, Ko-
sova ziyaretine Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen Ak Parti Milletvekili 
Mehmet Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği yöneticileri, Türkiye’den katılacak 
şairler ve basın mensuplarından oluşan Türkiye Heyetinin bugün Prizren’e ha-
reket edeceğini bildirdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 
beraberindeki Türk heyeti, Kosova’nın Priştine Havaalanı’na indikten sonra, 
Kosova sahrasında Sultan Murat Hüdavendigâr Türbesi’ni ziyaret edecek. He-
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8yet, Piştine şehir gezisinden sonra Prizren’e hareket edecek.

Bugün Kosova’ya giden AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ve bera-
berindeki heyet yoğun geçecek olanprogramın ardından 27 Kasım 2011 Pazar 
günü Türkiye’ye dönecek.

Kaynak: IHA

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Türkçe Şiir Şö-
leni Kosova’da yapıldı

Mehmet Akif Ersoy’un anısına 9’uncusu Kosova’da yapılan “Uluslarara-
sı Türkçe Şiir Şöleni”ne katılan şairlerimiz, Mehmet Akif Ersoy’un babasının 
doğum yeri olan İpek belediyesine bağlı Suşitsa’yı ve  milli şairimizin adını ta-
şıyan İlkokulu ziyaret ettiler.

Şölene Başkanlık eden Mehmet Yavuz’un, Mehmet Akif Ersoy’un mem-
leketi bizimde yurdumuzdur sözlerine, Belediye Başkanı Arif Bütüç, ‘Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bütün kurumlarıyla Kosova’ya her zaman sunduğu güçlü 
destek için teşekkür ederiz’ diye cevap verdi. 

Etkinlik Her Yıl Farklı Bir Kentte Yapılıyor

Şiir şöleninin ikinci durağı Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da 
Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı şiir fasıllarıyla devam etti. Şöle-
ne katılan ve “milli şairimizin memleketini ziyaret etmekten son derece mutlu 
olduklarını”söyleyen şairler katılım belgesi verildi.

Programda, “Osmanlı Döneminde Balkanlarda Türk Edebiya-
tı” ve “Kosova’da Çağdaş Türk Şiiri”, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Be-
yatlı, Suzi Çelebi ve Priştineli Mesihi üzerinde atölye çalışmaları yapıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Kosova’da düzenlediği Tükçe Şiir Şö-
leni yarın sona erecek. Etkinlik daha önce de Bursa, Konya, Almatı, Aş-
kabat, Girne, Strazburg, Kırım, Üsküp ve Bakü gibi kentlerde yapılmıştı. 
Kaynak : http://www.internethaber.com 

22 Ülke Şairleri Prizren’de Buluştu

İlki Bursa’da yapılan her iki yıl arayla farklı ülkelerde düzenlenen sırasıy-
la 9. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Prizren’de bugün görkemli bir açılış-
la başladı. 9. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni bu yıl Mehmet Akif Ersoy’un 
ölümünün 75. yıl anısına düzenleniyor.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Prizren Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezinde başlayan şiir şölenine Kazakistan, Türkmenis-
tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Azerbaycan ve Kı-
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8 rım olduğu gibi Türkçenin konuşulduğu tam 22 ülke temsilcisi katıldı. 

Şiir şöleninin düzenlenmesine öncülük eden Türk Yazarlar Birliği Baş-
kanı İbrahim Ulvi Yavuz, önemli eserleriyle bilinen Mehmet Akif Ersoy’un  
memleketi Kosova’da şiir şöleninin yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade 
ederek, Prizren kültür şehrinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 

Kosova-Prizren’de 9. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleninin düzenlen-
mesiyle şiir şöleni Başkanı Mehmet Doğan, Prizren’in bir İstanbul örne-
ği olması gerektiğini belirtti. Doğan Kosova’nın Türkiye için önemli oldu-
ğunu değerlendirerek, Türkiye varsa Kosova’nın da var olacağını dile ge-
tirdi ve “Mehmet Akif Ersoy’un memleketi bizim de yurdumuzdur” dedi. 
Prizren’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin önemine değinen Koso-
va Demokratik Türk Partisi Milletvekili Müfara Şinik, bu anlamlı şiir töreni-
ni düzenleyen Türk Yazarlar Birliğine ve faaliyet sorumlularına teşekkür etti. 

Mehmet Akif Ersoy’un memleketi Kosova’da şiir şöleninin düzenlenme-
siyle duygu dolu anların yaşandığı açılış töreninde Kosova Kamu Yönetimi 
Bakanı Mahir Yağcılar, Prizren’de olduğu gibi Balkanlar’ın çeşitli yerlerinde 
önemli köprü, camii, kale gibi tarihi eserlerin olduğunu ve bu eserlerin gönül-
leri birleştirdiğini dile getirdi. 
 
Mehmet Akif Ersoy’un bu coğrafyaya olan özlemini şiirlerinde her zaman 
dile getirdiğini ifade eden Türkiye Priştine Büyükelçisi Songül Ozan da, katı-
lımın farklı ülkelerden olsa da burada Türkçe sayesiyle buluştuklarını belirtti. 
 
“Dünyanın her tarafındaki gardaşlarımızla beraberiz”, diyen Gaziantep Mil-
letvekili Mehmet Erdoğan, şiir şöleninde konu olacak olan şairleri hep dinle-
diğini dile getirdi. Türkçenin bölgesel veya yerel bir dil olmadığını dile geti-
ren Erdoğan, soydaşlarının yanında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 
 
Kosova Prizren’de düzenlenen 9. Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni Koso-
va temsilcisi olarak katılan Taner Güçlütürk, farklı ülkelerden katılan temsil-
cileri selamlama konuşmalarını yapmaları ve hatıra fotoğrafı çektirmek üze-
re sahneye davet etti. 
 
Osmanlı Asırlarında Balkanlar’da Türk Edebiyatı, Kosova Prizren’de Çağdaş 
Türk Şiiri, Suzi Çelebi Şiir Faslı ve Priştineli Mesihi Şiir Faslı ardından ak-
şam saat 20:30’da Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği’ tarafından Rumeli 
ve Prizren  Türküleri Konseri sunacak.  
 
Şölen yarın Mamuşa’da Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal şiir fasıllarıy-
la devam edecek.  14:00 Yakova ve İpek Suşica köyü (Mehmet Akif’in baba-
sının köyü) ziyaret edildikten sonra saat 20:00’da Prizren Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezinde atölye çalışmaları ile sona erecek. 
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8Şiir şöleninde özel olması anısına katılımcılara özel olarak hazırlanan Prizren 
biblosu takdim edilecek.
 
Şiir şöleni açılışında 22 ülke temsilcileri yanı sıra Kosova Kamu Yöneti-
mi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcı-
lar, KDTP Milletvekili Müferra Şinik, Türkiye Priştine Büyükelçisi Songül 
Ozan,Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, Prizren Belediye Başkan Yar-
dımcıları Ryzhdi Rexha ve Orhan Lopar gibi çok sayıda şiir sever katıldı.

kosovahaber.net

Türkçe’nin şairleri Akif’in baba ocağında

29.11.2011 Star - Kültür/Sanat

NEZİHA ÇAKIROĞLU /  KOSOVA

2011 Mehmet Akif Yılı dolayısı ile Türkçe’nin 9. Uluslararası Türkçe 
Şiir Şöleni Prizren’de yapıldı. Yirmi dört ülkeden gelen şairler hem şiirlerini 
okuyup hasret giderdi hem de baba ocağında Akif’i yad etti.Mehmet Akif’in 
‘mahşer yeri’ olarak adlandırıp hüzünle baktığı Kosova, Mehmet Akif Yılı’nda 
Türk şiirine ev sahipliği yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından daha 
önce Bursa, Strazburg, Konya, Almaata, Kırım, Üsküp, Bakü gibi şehirler-
de düzenlenen Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni bu kez Akif’in baba yurdu 
Prizren’deydi. Türkiye,  Türk Cumhuriyetleri ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 
elli beş şair Kosova’da bir araya geldi. 

TYB başkanı Ulvi Yavuz, şölenin 2011’in Mehmet Akif Yılı ilan edilme-
si dolayısıyla babası Kosovalı olan Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına ithafen 
Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenmesinin ayrı bir anlamı bulunduğunu 
söyledi. ‘Kosova’yla tam beş yüz yıl birlikte yaşadık. Bu birlikteliğintarihi iz-
leri hala yaşamaktadır’ diyen Yavuz ‘Yaşayan bu izleri canlı ve diri tutmak ve 
tarihe şahitlik etmek için buradayız’ dedi. 

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ise Türkçe’ninuluslararası şiir şö-
leninin dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan en büyük ve en geniş katılımlı sü-
reklileşmiş edebiyat ve kültür faaliyeti olduğunu söyledi. Doğan, ‘Değişik 
coğrafyalardan gelen farklı dilde şive ve lehçelerle konuşan şair ve yazar top-
luluğunun üzerinde durması gereken bazı hususlar var’ diyerek sözlerini şöyle 
sürdürdü: Yüz yıl önce şairler birbirini tanıyor ve biliyordu.

Bugünkü şairlerin mevcut imkanlara rağmen birbirini tanıması müm-
kün olamıyor.  Bunun üzerinde bilhassa düşünmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki 
geçmiş büyüklerimizi tanır eserlerinden haberdar olursak sesimiz daha gür çı-
kar, dünya bizden daha bir haberdar olur. 

Akif’in babasının doğduğu köy olan Şuşişa’nın ziyaret edildiği etkinlik-
te ödüller de verildi.16. yüzyılın Prizrenli şairi, gazavâtnâme sahibi Suzî Çele-
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8 bi adına verilen Büyük Ödül’ün sahibi Makedonya’dan Fahri Kaya oldu. Ka-
racaoğlan Büyük Ödülü İranlı şair Nasır Peygüzar’a, Ahmet Hamdi Tanpınar 
Büyük Ödülü ise Türkiye’den İhsan Deniz’e verildi. Suzi Çelebi adına veri-
len Büyük ödülün sahibi olan Makedonyalı şair Fahri Kaya Balkanlarda Türk-
çe yazmanın önemini vurguladı. Kaya, burada Anadolu Türkçesiyle şiirler ya-
zılıyor. Burada yazılan şiir de Anadolu’nun sesidir, dolayısıyla Türk edebiya-
tının ayrılmaz bir parçasıdır’ diye konuştu. Şölene Türkiye’den A. Ali Ural, 
Ahmet Mercan, Cevdet Karal, Cevat Akkanat, Hüseyin Akın, Hicabi Kırlan-
gıç, İhsan Deniz, M. Atilla Maraş, Mustafa Özçelik, Osman Özbahçe, Musta-
fa Muharrem, Vural Kaya ve Yaşar Bedri Özdemir’inde aralarında bulundu-
ğu  şairler katıldı.

Uluslararası Şiir Şöleni Kosova’da

11.11.2011 Yeni Asya

 Türkiye Yazarlar Birliği, 2 yılda bir düzenlediği “Türkçenin uluslar 
arası şiir şölenleri”nin 9.sunu bu sene Mehmet Âkif yılı olması dolayısıyla 
Kosova’da yapacak.

“Türkçenin 9. Uluslararası Şiir Şöleni” 24-27 Kasım tarihlerinde 
Kosova’nın Prizren şehrinde düzenleniyor. 25 ülkeden Türkçe yazan şairle-
rin katılacağı şölen programının bir bölümü Mehmet Âkif’in baba memleketi 
İpek’in Susişa Köyünde icra edilecek Şölene Türkiye’den, Türk cumhuriyetle-
rinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 kadar şairin katılması bekleniyor. 

 Türkiye Yazarlar Birliği’nin Türkçenin zengin şiir varlığını ortaya koy-
mak ve Türk dünyasının yaşayan ünlü şairlerini bir araya getirmek amacıyla 
sekiz kez düzenlediği “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni” 9. defa Prizren’de 
yapılacak. 

Şölene Türkiye dışında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenis-
tan, Özbekistan, KKTC, Kırım, Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Gürcis-
tan, İran, Irak (Kerkük), Bosna, Sancak, Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Ma-
kedonya, Moldova (Gagavuzeli), Yunanistan (Batı Trakya), Almanya, Hollan-
da, Belçika, Romanya ve Avusturya’dan şairlerin katılması bekleniyor. Priz-
ren merkezli şölen sırasında yapılacak gezilerden en önemlisi Mehmet Âkif’in 
baba yurdu Suşisa Köyünün ziyareti olacak. 

  Şölende icra edilecek şiir fasıllarından biri, Türklerin yoğun olarak yaşa-
dığı Mamuşa’da gerçekleştirilecek.
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8Türkçe’nin Şairleri, Akif’in Atayurdunda Buluştu

        Ali Pektaş 

        Zaman 27.11.2011 

 Geçmişte birçok büyük şairi yetiştiren tarihi Prizren şehri, üç gün 
boyunca Türk dünyasından şairleri ağırladı.

 Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) iki yılda bir düzenlediği “Türk-
çenin Uluslararası Şiir Şölenleri”nin 9.su, 2011’in Mehmet Âkif Yılı olma-
sı sebebiyle onun baba ocağı Kosova’da yapıldı. Şölene Türkiye’nin dışında 
Azerbaycan’dan Kazakistan’a, KKTC’den Yunanistan’a (Batı Trakya) 22 ül-
keden Türkçe yazan şairler katıldı. Başkent Priştine’de buluşan şairler, Sul-
tan Murat Hüdavendigâr’ın Kosova sahrasındaki türbesini ziyaretin ardından, 
Prizren’e hareket etti. Birbirlerini belki de ilk kez gören şairler, Türkçe ortak 
paydasında buluştukları için daha program başlamadan kucaklaştı, hasret gi-
derdi ve edebiyat konuşmaya başladı. Sadece birbirleriyle değil, Prizren hal-
kıyla da kucaklaştılar. Çünkü sokakta gördükleri herkes onları bağrına bastı.

Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına ithaf edilen “Türkçenin 9. Uluslarara-
sı Şiir Şöleni”ne henüz birkaç ay önce açılan Yunus Emre Türk Kültür Merke-
zi ev sahipliği yaptı.

Şairler adeta Yunus’un ‘Gelin tanış olalım’ sesini takip etmiş gibi, uzun 
yolları aşarak onun manevî çatısının altında buluştu. Bir yandan Yunus’un sev-
gi atmosferini soluyan şairler diğer yandan Akif’in ruhdaşları olarak onun 
baba ocağına olan hasretini de gıyabında gidermiş oldu. Şölenin açılışında ko-
nuşan TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, bu etkinliğin her şeyden önce 
şairler arasındaki gönül bağlarını kuvvetlendireceğini söyledi ve şölenin bü-
yük kazanımlara vesile olacağını müjdeledi. TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, şiirin bereketli topraklarına şiir yüklü kervanlarla gelmiş olmanın bah-
tiyarlığını yaşadıklarını dile getirerek selamladı herkesi. Açılışta Erzurum Ata-
türk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Canım da “Osmanlı Asırla-
rında Balkanlar’da Türk Edebiyatı” başlıklı açılış bildirisini okudu. İkinci gün-
de ise Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal adına gerçekleştirilen şiir fasılla-
rında şairler kendi şiirlerini seslendirdi.

 Tanpınar Büyük Ödülü İhsan Deniz’in

Şölenin ikinci günü, Türk dünyasının üç büyük şair ve yazarı adına ödül-
ler verildi. 16. yüzyılın Prizrenli şairi, gazavâtnâme sahibi Suzî Çelebi adı-
na verilen Büyük Ödül’ün sahibi Makedonya’dan Fahri Kaya oldu. Karaca-
oğlan Büyük Ödülü İranlı şair Nasır Peygüzar’a, Ahmet Hamdi Tanpınar Bü-
yük Ödülü ise Türkiye’den İhsan Deniz’e verildi. Etkinliğe katılan diğer şair-
lere ise Bekir Soysal’ın hazırladığı beratlar takdim edildi. Şölene Türkiye’den 
A. Ali Ural, Ahmet Mercan, Cevdet Karal, Cevat Akkanat, Hüseyin Akın, Hi-
cabi Kırlangıç, İhsan Deniz, M. Atilla Maraş, Mustafa Özçelik, Osman Özbah-
çe, Mustafa Muharrem, Vural Kaya ve Yaşar Berdi Özdemir katıldı.
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8
Prizren Türkçenin Uluslararası 9. Şiir Şölenine Ev 

Sahipliği Yaptı

YETKM 

1-Aralık-2011

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) iki yılda bir düzenlediği Türkçenin Ulus-
lararası Şiir Şöleninin dokuzuncusunu, 2011’in “Mehmet Âkif Yılı” olması 
dolayısıyla Mehmet Âkif’in babasının ocağı Kosova’da gerçekleştirdi.  24-27 
Kasım tarihleri arasında Prizren’de, Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde baş-
layan şölene yirminin üzerinde ülkeden şair katıldı. 

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz’un 
açılış konuşmasıyla başlayan şölende, Yavuz, Mehmet Âkif Ersoy’un baba 
ocağı Kosova’da şiir şöleninin yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade ede-
rek Prizren gibi bir kültür şehrinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu be-
lirtti. Şiir şöleni başkanı Mehmet Yavuz ise Kosova’nın Türkiye için önem-
li olduğunu söyleyerek Türkiye varsa Kosova’nın da var olacağını ve Mehmet 
Âkif Ersoy’un memleketinin bizim de yurdumuz olduğunu söyledi.

 Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı Mehmet Doğan 
da, yıllar önce Türkiye’de başlayan şölenin Türkiye’yi aştığını ve her iki yılda 
bir dünyanın değişik ülkelerinde şiir severlerle bir araya geldiklerini söyledi.  
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Prizren’de olduğu gibi Bal-
kanların çeşitli yerlerinde önemli köprü, cami, kale gibi tarihî eserlerin oldu-
ğunu ve bu eserlerin gönülleri birleştirdiğini ifade etti.

Mehmet Âkif Ersoy’un bu coğrafyaya olan özlemini şiirlerinde her za-
man dile getirdiğini söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Son-
gül Ozan da, katılımın farklı ülkelerden olsa da burada Türkçeyle buluştukla-
rını belirtti. 

 AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkçenin bölgesel veya 
yerel bir dil olmadığını dile getirerek soydaşlarımızın yanında olmaktan mut-
lu olduğunu söyledi.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleninde, Türk dünyasının üç büyük şair ve 
yazarı adına büyük ödüller verildi. Prizren şöleninde büyük ödüller 16. yüz-
yılın Prizrenli şairi Gazavatname sahibi Suzi Çelebi, Türkiye’den 20. yüzyılın 
büyük şairlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar ve halk edebiyatının en büyük şair-
lerinden Karacaoğlan adına verildi.

Şölene Türkiye Cumhuriyeti dışında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Türkmenistan, Özbekistan, KKTC, Ukrayna Kırım, Rusya Federasyonu 
Tataristan, Başkurdistan ve  Çuvaşistan Cumhuriyetleri, Gürcistan, İran, Irak 
(Kerkük), Bosna-Hersek, Sancak, Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, 
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8Moldova Gagauzeli, Yunanistan (Batı Trakya), Almanya, Hollanda, Belçika, 
Romanya ve Avusturya’dan şairlerin de katıldığı şölen Mehmet Âkif’in baba 
ocağı İpek’in Suşica köyünün ziyaret edilmesiyle sona erdi. 

25.11.2011 www.anamurunsesi.com

  Türkçe’nin 9. Uluslararası Şiir Şöleni Prizren’de Başladı

“ 24 – 27 Kasım 2011 tarihleri arasında Türkçe’nin 9. Uluslarara-
sı Şiir Şöleni Mehmet Âkif Ersoy’un Aziz Hatırasına bu kez Kosova’nın 
Prizren şehrinde düzenleniyor. „

Türk Yazarlar Birliği (TYB) tarafından ilki olarak 1992 yılında Bursa’da 
yapılan, daha sonra Almatı (Kazakistan), Aşkabad (Türkmenistan), Girne 
(Kıbrıs), Strasbourg (Fransa), Akmescid’de (Kırım) Üsküp (Makedonya), son 
olarak Bakü (Azerbaycan)’de tekrarlanan Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölen-
lerinin dokuzuncusu Prizren’de gerçekleşiyor.

Prizren’de düzenlenecek olan şölene bütün Türk Dünyası’ndan ve diğer 
ülkelerden Türkçe yazan şairler katılacak. Şölen, misafirlerin Kosova’ya var-
ması ve Sultan Murat Türbesi ziyaretiyle başlayacak.

Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde 25 Kasım tarihinde Cuma 
günü saat 09:30’da başlayacak olan şiir şöleni açılışından sonra Osman-
lı Asırlarında Balkanlar’da Türk Edebiyatı, Tarih İçerisinde Kosova, Koso-
va Prizren’de Çağdaş Türk Şiiri konferansları, Suzi Çelebi Şiir Faslı ve Priş-
tineli Mesihi Şiir Faslı düzenlenecek. Akşam da saat 20:30’da Doğru Yol 
Türk Kültür Sanat Derneğinin Musikî Topluluğu“Rumeli ve Prizren Türküle-
ri Konseri”ni sunacak.

26 Kasım Cumartesi günü saat 09:00’da başlayacak olan program 
Mamuşa’da Mehmed Akif Ersoy Şiir Faslı ve Yahya Kemâl Şiir Faslı ile de-
vam edecek ve saat 20:00’da Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde 
atölye çalışmaları ile sona erecek. Şairler Yakova ve İpek şehirlerini yanı sıra 
Mehmet Akif Ersoy’un babası Tahir Efendi’nin memleketi olan Suşitsa’yı da 
ziyaret edecekler.

Türk Dünyası ve diğer ülkelerden Türkçe yazan şairlerin katılacağı ve 25 
Kasım tarihinde Prizren’de başlayacak olan 9. Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şö-
lenine katılımın yoğun olması bekleniyor.

Şölende, Suzi Çelebi, Karacaoğlan ve Ahmet Hamdi Tanpınar adına bü-
yük edebiyat ödülleri verilecek.

Şölen, Türkçe edebi yaratıcılığın duraksama kaydettiği bir dönemde 
Kosova’da düzenleniyor.
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8 ÜLKE ŞAİRLERİ PRİZREN’DE BULUŞTU

 birlikgazetesi.info  (Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi)

İlki Bursa’da yapılan her iki yıl arayla farklı ülkelerde düzenlenen 
sırasıyla 9. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Prizren’de başladı.

9.Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni bu yıl Mehmet Akif Ersoy’un ölü-
münün 75. yıl anısına düzenleniyor. 

 
        Türk Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen “Prizren Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi”nde başlayan şiir şölenine Kazakistan, Türkmenistan, Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) Makedonya, (FYROM) Azerbaycan 
ve Kırım olduğu gibi Türkçenin konuşulduğu tam 22 ülke temsilcisi katıldı. 
Etkinlikte Yunanistan Batı Trakya’yı Dr. Hasan ve eşi Füsun Suka temsil etti. 
Şairler okudukları şiirlerle etkinliğe değişik bir renk kattılar.  

Şiir şöleninin düzenlenmesine öncülük eden Türk Yazarlar Birliği Baş-
kanı İbrahim Ulvi Yavuz, önemli eserleriyle bilinen Mehmet Akif Ersoy’un 
memleketi Kosova’da şiir şöleninin yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade 
ederek, Prizren kültür şehrinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.  

Kosova-Prizren’de 9. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleninin düzenlenme-
siyle şiir şöleni Başkanı Mehmet Doğan, Prizren’in bir İstanbul örneği olması 
gerektiğini belirtti. Doğan Kosova’nın Türkiye için önemli olduğunu değer-
lendirerek, Türkiye varsa Kosova’nın da var olacağını dile getirdi ve “Meh-
met Akif Ersoy’un memleketi bizim de yurdumuzdur” dedi.  

Prizren’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin önemine değinen Ko-
sova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Müfara Şinik, bu anlamlı şiir tö-
renini düzenleyen Türk Yazarlar Birliğine ve faaliyet sorumlularına teşekkür 
etti.  
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8Mehmet Akif Ersoy’un memleketi Kosova’da şiir şöleninin düzenlenmesiyle 
duygu dolu anların yaşandığı açılış töreninde Kosova Kamu Yönetimi Bakanı 
Mahir Yağcılar, Prizren’de olduğu gibi Balkanlar’ın çeşitli yerlerinde önemli 
köprü, camii, kale gibi tarihi eserlerin olduğunu ve bu eserlerin gönülleri bir-
leştirdiğini dile getirdi.  
Mehmet Akif Ersoy’un bu coğrafyaya olan özlemini şiirlerinde her zaman 
dile getirdiğini ifade eden Türkiye Priştine Büyükelçisi Songül Ozan da, katı-
lımın farklı ülkelerden olsa da burada Türkçe sayesiyle buluştuklarını belirtti.  

“Dünyanın her tarafındaki gardaşlarımızla beraberiz”, diyen Gazian-
tep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şiir şöleninde konu olacak olan şairleri hep 
dinlediğini dile getirdi. Türkçenin bölgesel veya yerel bir dil olmadığını dile 
getiren Erdoğan, soydaşlarının yanında olmaktan mutluluk duyduğunu ifa-
de etti.  

Kosova Prizren’de düzenlenen 9. Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöle-
ni Kosova temsilcisi olarak katılan Taner Güçlütürk, farklı ülkelerden katılan 
temsilcileri selamlama konuşmalarını yapmaları ve hatıra fotoğrafı çektirmek 
üzere sahneye davet etti. 

 
Osmanlı Asırlarında Balkanlar’da Türk Edebiyatı, Kosova Prizren’de Çağdaş 
Türk Şiiri, Suzi Çelebi Şiir Faslı ve Priştineli Mesihi Şiir Faslı ardından ak-
şam saat 20:30’da Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği’ tarafından Rumeli 
ve Prizren Türküleri Konseri sunacak.  

Şölen yarın Mamuşa’da Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal şiir fasılla-
rıyla devam edecek. 14:00 Yakova ve İpek Suşica köyü (Mehmet Akif’in ba-
basının köyü) ziyaret edildikten sonra saat 20:00’da Prizren Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezinde atölye çalışmaları ile sona erecek.  

Şiir şöleninde özel olması anısına katılımcılara özel olarak hazırlanan 
Prizren biblosu takdim edilecek. 

 
Şiir şöleni açılışında 22 ülke temsilcileri yanı sıra Kosova Kamu Yöneti-
mi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcı-
lar, KDTP Milletvekili Müferra Şinik, Türkiye Priştine Büyükelçisi Songül 
Ozan, Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, Prizren Belediye Başkan Yar-
dımcıları Ryzhdi Rexha ve Orhan Lopar gibi çok sayıda şiir sever katıldı.  
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8 9. HALKLARARASI TÜRKÇE ŞİİR ŞÖLENİ

Anasözü,  Gagavuzeli 07.12.2011

24-27  Kasım 2011 günneri arasında, Mehmet Akif ERSOYun anılma-
sına baaşlanan, Kosova devletinin Prizren kasabasında Türkiye Yazarlar Bir-
lii (TYB) tarafından “Türkçenin 9-cu Halklararası Türkçe Şiir Şöleni” yapıldı. 

Halklararası Türkçe Şiir Şölenneri, çeşitli devletlerdä, iki yılda bir kere 
yapılêrlar. Başlayıp 1992-ci yıldan beeri Şolennär yapıldılar Bursa (Türki-
ye), Almata (Kazahstan), Aşhabad (Türkmenistan), Girne (Kipr), Strazbo-
urg (Françiya), Akmescid (Krım, Ukrayna), Üsküp (Makedoniya) hem Baku 
(Azerbaycan) kasabalarında.

Şölenä irmi dört devlettän elli beş poet katıldı. Onnarın arasında gagauz 
poetı Pötr M oyse da Şölendä pay aldı.

9. Uluslararası Türkçe Şiir Şöleni Priznenin Yunus Emre türk kultura 
Merkezinde geçti. Şöleni TYB Başkanı Ulvi Yavuz hem TYB Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan açtılar.

Şolenin programasına göre konferenşiya, konşert, şiir okumakları hem 
atolye çalışmaları oldu.
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