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11. ŞİİR  ŞÖLENİ PROGRAMI

1 Ekim Perşembe
Kerim Tincurin Tiyatrosu:
10.00-12.00 Açılış, protokol konuşmaları
 Ülke temsilcilerinin konuşmaları
 Konser (Tatar Milli Müziği)
12.00-13.00 Öğle arası
13.00-13.30 Açılış konferansı

Prof. Dr. A. Yavuz Akpınar
Türkiye Tataristan Edebî-Fikrî İlişkileri

13.30-15.00 Abdullah Tukay Şiir Faslı
15.30-19.30 1.Şehir Gezisi

2 Ekim Cuma
Tataristan Yazarlar Birliği Abdullah Tukay Toplantı Salonu:
09.00-11.30 Remi Garipov Şiir Faslı
11.30-13.00 Öğle arası 
13.00-14.30 Reşit Rahmeti Arat Şiir Faslı
14.30-14.45 Çay arası
15.00-16.00 Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman) Şiir faslı
16.00-18.00 2.Şehir Gezisi

T.C. Kazan Başkonsolosluğu Toplantı Salonu:
18.00-19.00 Mehmet Âkif Ersoy Şiir Faslı
19.00-2100 Kazan Başkonsolosluğu kabul resmi

Tataristan Yazarlar Birliği Toplantı Salonları:
Atölyeler:
13.00-16.00 
- Şiirde Millîlik veya Gelenek-Evrensellik veya Yenilik Kriterleri 

Derdemend Salonu
-Şiirin Kültürel, Sosyal ve Metafizik Değerlerle İlişkisi 

Hadi Taktaş Salonu
- Modernleşme Süreci ve Dildeki Değişimlerin Şiire Yansıması 

Musa Celil Salonu
- Tatar Edebiyatı ve Şiirinin Niteliği ve Eğilimleri

Hesen Tufan Salonu

3 Ekim Cumartesi
Tataristan Yazarlar Birliği Abdullah Tukay Toplantı Salonu:
10.00-12.00 Derdemend (Zakir Remiyev) Şiir Faslı
12.00-13.00 Öğle arası
13.00-14.00 Büyük Ödüllerin ve Katılım Beratlarının takdimi
14.00-14.30 Çay arası
14.30-16.00 Fatih Kerimi Şiir Faslı
16.00-17.00 Şiir atölyeleri sonuç bildirilerinin okunması
17.00-17.15 Çay molası
17.15-18.30 Abdürreşid İbrahim Şiir Faslı
19.00-21.00 Yemek ve veda faslı

4 Ekim Pazar
10.00 İdil gezisi-Bulgar şehrini ziyaret
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Türk dünyasını şiir mihverinde bir araya getiren Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şölenlerinin serüvenine baktığımızda zengin bir külliyat oluştuğunu 
görüyoruz. İki yılda bir gerçekleştirilen bu şölen çeyrek asra yaklaşıyor. 
Ümidim odur ki bu şölen yıllarca gelişerek devam etsin ve Türk dilinin nefes 
aldığı her coğrafyada barış, birlik ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye 
katkı sağlamayı sürdürsün.

Türkiye Yazarlar Birliği, Anadolu Selçuklularının başkenti Konya ile Osmanlı 
ülkesinin ilk başkenti Bursa’dan başlattığı bu tarihî yürüyüşü, Türkçenin 
Türkiye dışındaki merkezlerine taşıyarak ve her yeni şölende daha da geliştirip 
zenginleştirerek sürdürdü, sürdürecektir. 

Son geldiğimiz menzil Kazan. Türkçenin Batıya doğru yürüyüşünde belki ilk 
geldiği menzillerden biriydi bu şehir. Büyük bir manevi miras barındırıyor 
kalbinde. Biz bu mirasın tozunu almaya gelmiştik. Baktık ki aslında 
tozlanmamış. Kur’an okuyan küçük çocukların yüzlerindeki ışıltıda gördük 
tozlanmadığını.

Kazan’a geldik, seslerimizi birleştirdik. Nehirlerin sesinde sesimizi bulduk. 
Seslerimizi buluşturduk. 

SUNUŞ

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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Seslerimizi şiirle buluşturmayacaktık da ne ile buluşturacaktık? Buna cevap 
bulmak pek kolay değil. Şiir varken cevap aramak da manasız. Türkçenin 
seslerini en iyi şiirde bir araya getirebiliriz çünkü. Bu sefer de öyle oldu. 
Tataristanlı kardeşlerimizin sıcaklığı da şiire dahildi; başka ülkelerden ve 
yörelerden gelen ve Türkçenin bahçesini şenelten bülbüllerin şakımaları zaten 
şiir.

Bundan önce olduğu gibi şimdi de bunu kalıcı kılmak için son adımı atmış olduk 
bu kitapla. Bir külliyat var şimdi elimizde, şölen kitaplarından. Bilindiği gibi, 
şölen kitaplarından seçme şiirlerle oluşturduğumuz bir külliyat yayımladık. * 
Dolayısıyla bu şölen kitapları külliyatı bir külliyat doğurmuş oldu.

Türkçenin şiir şölenleri fikrini açık edip bu yürüyüşe sebep olanlara 
şükranlarımızı bu vesileyle de ifade edelim. Bu yürüyüşü sürdürenlere 
de şükranlarımız var elbette. Bu yürüyüşü canlı tutmada hep heyecanla 
gayret gösteren dostlarımıza ve yürüyüşümüze katılarak mana ve ruh veren 
şairlerimize mahsus teşekkürlerimiz var. 

Vesselam.

*  Türkçenin Şölenleri (Ed: Osman Özbahçe), TYB Yayını, Ankara, 2015, 640 s. 
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Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkçenin Uluslararası 
Şiir şölenlerinin Onbirincisi, Tataristan’ın başkenti Kazan’da 1-4 Ekim 
2015 tarihleri arasında yapıldı. 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri 
Türk Dünyasında dünyayı dolaşan süreklileşmiş tek edebî faaliyet. İlki 1992 
yılında Bursa ve Konya’da yapılan şiir şölenlerinin on birincisi, Tataristan’ın 
başkenti Kazan’da Kerim Tincurin Tiyatrosunda yapılan açılış konuşmaları ile 
başladı. 

Kırgızistan’dan Hollanda’ya kadar yaygın bir coğrafyadan şairlerin katıldığı 
şölende Tataristan’ın ünlü şairi Abdullah Tukay, Başkurdistanlı şair Remi 
Garipov ve Muhibbi mahlasıyla şiir yazan Kanunî Sultan Süleyman 
adına büyük ödüller verildi. Türkiye Yazarlar Birliği’nin Tataristan Yazarlar 
Birliği ile birlikte düzenlediği şölene Türkiye, Tataristan, Kırgızistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, İran, Irak, 
Kosova, Makedonya, Karaçay-Balkar, Altay, Kırım, Dağıstan, Çuvaşistan, 
Başkurdistan, Almanya ve Hollanda’dan şairler, yazarlar ve ilim adamları 
katıldı. 

Açılışta ilk konuşmayı Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafis Kurbanov 
yaptı.“Yirmi ülkeden şairler geldi. Türkçenin şiir şöleni iyi bir tanışma fırsatı 
olacaktır. Bu şölen sırasında sadece şiir konuşulacak.” diyen Kurbanov, 
Türk dünyasının şairlerini Kazan’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, şölenin Türk dünyası yazarlarının tanışmasına ve kaynaşmasına 
vesile olacağını söyledi. 

Açılışta Ali Ural, İbrahim Ulvi Yavuz, Halil İbrahim Çelik, 
D.Mehmet Doğan, M. Ali Köseoğlu (Arkada)

TÜRKÇENİN 11. ŞİİR ŞÖLENİ KAZAN’DA YAPILDI
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Gelin Tanış Olalım 

Şiir Şöleninin Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan “Gelin tanış olalım, işi 
kolay kılalım, sevelim sevilelim” diyerek başladığı konuşmasında özet olarak 
şunları söyledi: Kazan’la; bu çok çileler çekmiş, büyük badireler atlatmış, 
güngörmüş güzel şehirle tanışmak; onun yüzlerce yıllık şiir sesini duymak 
ve bugüne gelen şairlerini yakından tanımak... Ülkelerimizin edebiyatçıları, 
şairleri bin yıllık kültürümüzün bütün yükünü asırlarca taşıdılar. Edebiyat 
ve düşünce beraber yürüdü. İstanbul’la Kazan; modernleşme tarihimizin 
iki büyük medeniyet merkezi. Biz “yenileşme” veya “teceddüt” derken, siz 
“ceditçilik” dediniz. 19. asrın başında faaliyete geçen Kazan basmahanelerinde 
hem Türkistanın ilim ve edebiyat eserleri, hem de Anadolu ve Osmanlı 
sahasının ilim ve edebiyat eserleri çoğaltıldı. Coğrafyalar aşan hikâyelerimiz 
ve kahramanlarımız oldu. Müşterek edebiyatçılarımız, fikir adamlarımız, 
ilim adamlarımız ufuklarımızı açtı. Ünlü Kazan’lı yazar Fatih Kerimi, aynı 
zamanda bir İstanbul yazarı olarak bilinir. Hayatını Türkiye’de tamamlayan 
Yusuf Akçura Tataristan’da doğdu, Üç Tarz-ı Siyaset isimli meşhur eserini bu 
şehirde kaleme aldı. Coğrafyalar aşan, sınır tanımayan bir düşünce ve edebiyat 
varlığından söz ediyoruz diyen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü. “Gerçekten yüz 
yıl önce böyle bir dünyada yaşıyorduk. Gaspıralı İsmail Kırım’ın Bahçesaray 
şehrinde Tercüman’ı yayınlanıyor, bütün dünyamızın tercümanı oluyordu. 
Dilde, fikirde, işte birliğe çok yaklaşmıştık. Kazan’da, Kahire’de, Tiflis’te, 
Bakü’de, Tebriz’de, Taşkent’te basılan kitaplar şehirler, ülkeler dolaşıyordu. 
Mehmed Âkif’in İstanbul’da yayınladığı Sebilürreşad dergisi, Kazan’da, 
Taşkent’te, Buhara’da okunuyordu. Dilimizin Kıpçak sahası Tataristan’dan 
Mısır’a engin bir deniz gibi... Binlerce yıllık dil ve kültür mirasının bugünkü 
kahramanları, Tatar şairleri, edebiyatçıları; onları saygıyla, muhabbetle 
selâmlıyorum... Siz önemli bir insanlık mirasının, güçlü bir dil ve edebiyat 
varlığının bugünkü temsilcilerisiniz. Bugün dünya, insanlığın binlerce yıllık 
tarihî mirasını korumak için büyük meblağlar harcıyor... Binlerce yıl öncenin 
günlük eşyaları, sanat eserleri, mimari mirası bir şekilde korunuyor. Dil ve 
edebiyat mirasının korunması da aynı derecede, hatta daha da önemlidir. 
Bugün burada bulunuşumuz bu mirasın Kazan’da korunduğuna, dahası 
yaşatıldığına şahitlik etmek içindir.” 

Türkiye Bütün Türk Halklarının Birinci Vatanı Değilse, İkinci Vatanı 

Doğan konuşmasında “Türk dünyasının bütün renkleri, sesleri, tatları, kokuları, 
hüzünleri heyecanları, ümitleri... Bu birkaç günlük şiir şöleni vesilesiyle bir 
araya geliyor, o geniş coğrafyaların enginliğini, köklü tarihin ihtişamını bir 
daha hatırlatıyor. Bu şölenler bizim için hafıza tazelemesi…Geçmişten bugüne 
getirebildiğimiz güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe taşımanın zeminlerinden 
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10 biri, hatta rakipsiz birincisi şiir şölenlerimiz…Her şölenin uyandırdığı heyecan 
sonlara doğru bir sonraki şölenin heyecanını selâmlıyor. Bakalım iki yıl sonra 
hangi medeniyet merkezimizde 12. şölenimizi icra edeceğiz?” 

Şiirimiz, Tarihimiz Ortak 

Tataristanlı şair ve Devlet Konseyi Milletvekili Razil Valkev de yaptıgı 
konuşmada “Aslında bizim şiirimiz tarihimiz ortak. Biz birbirimizi anlıyoruz. 
Burası sizin de vatanınız. Siz buradan gittiniz, buralısınız. O zaman ne diye 
tercüman kullanalım. Bizim hepimiz aynı dili yani Türkçe konuşuyoruz…” 
dedi. Altay Cumhuriyeti Parlamento Başkanı İvan Belekov konuşmasında; 
“Bizim çalışmalarımız neticesinde Orhun Abidelerini UNESCO’nun listesine 
alınmasını sağladı. Onun için Türk Dünyası Şiir Şöleni bugün bizim için 
çok önemli” dedi. Tataristan Kültür Bakan Yardımcısı Niğmatullah da 
konuşmasında; Türksoy’un bir yıl önce Kazan’ı kültür başkenti kabul ettiğini 
belirterek. “Ortak kültürümüz, ortak tarihimiz bizi birbirimize yaklaştıracak.” 
sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

Milleddaşlarım 

Kazan Filoloji Enstitüsü Müdürü sözlerine “Milleddaşlarım” diyerek başladı. 
Bu hitap salondakiler tarafından uzun uzun alkışlandı. T.C Kazan Başkonsolosu 
Turhan Dilmaç, Tataristan’ın büyük şairi olan Abdullah Tukay’ın köyden şehre 
geldiği zaman yazdığı ilk şiiri okuyarak konuşmasına başladı “Okunuyor 
sabah namazı için ezan/ Ey Kazan dertli Kazan ,hüzünlü Kazan, Nurlu kazan” 

Turhan Dilmaç, Kazan’ın son zamanlarda çeşitli kültürel etkinliklerine ev 
sahipliği yaptığına işaret ederek “Bu gün gerçekleştirdiğimiz 11.Uluslararası 
Türk Dünyası Şiir Şöleni hem Türkiye hem de Tataristan için küresel  ölçekde  
önemli bir etkinliktir.” diye konuştu. 

Açılış programında salondan bir görüntü: Mehmet Kurtoğlu, Ferhat Koç, Hicabi 
Kırlangıç, İbrahim Ulvi Yavuz, İ. Halil Çelik, D. Mehmet Doğan, Bekir Soysal 
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Şiir Şöleni Bilgi Şöleni 

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Hicabi Kırlangıç da yaptığı 
konuşmada  “Uluslararası Türk dünyası şiir şöleni bir değerlendirme bilgi 
şöleni oldu. Şiir bizi buluşturdu. Böylesi bir buluşma için şiirden güzel bir 
bahane olamazdı. 23 yıl önce başlayan şölenimizin başlaması önemliydi, 
ama devam etmesi de çok önemli. Bunun sağlanmasında en büyük katkı 
şairlerimizindir. Onlar başta olmak üzere tüm emeği geçenler teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından verilen kısa aradan 
sonra, program Tatar Milli Müzik korosunun konseri ile devam etti. Konserin 
ardından, Abdullah Tukay Şiir Faslında söz şairlerindi. Bursa’da yapılan ilk 
şiir şölenine de katılan Tatar Şairi Renat Haris; “Şiirsiz dünya yapraksız ağaç 
gibidir, hiç keyif vermez” diyordu. Abdullah Tukay Şiir Faslı’nda Tatar ve Türk 
şairlerinin şiirlerini okumalarının ardından şehir kültür gezisi gerçekleştirildi. 

Şiir Fasılları ve Atölye çalışmaları 

Kazan Kerim Tincurin Tiyatrosunda çalışmalarına başlayan Türkçenin 
11.Uluslararası Şiir Şöleni, ikinci gün Tataristan Yazarlar Birliği salonlarında 
konferans, şiir fasılları ve Atölye çalışmaları ile  devam etti. Tataristan Yazarlar 
Birliği Abdullah Tukay Konferans salonunda, Prof. Dr. A.Yavuz Akpınar 
“Türkiye Tataristan Edebi-Fikri İlişkileri” başlıklı bir konferans verdi. Remi 
Garipov Şiir faslı…Reşit Rahmeti  Arat şiir Faslı…Muhibbi (Kanuni Sultan 
Süleyman) şiir Faslı Abdullah Tukay Konferans salonunda şiir fasılları 
sürerken aynı zamanda diğer salonlarda da Şiir atölyesi çalışmaları yapıldı. 
Atölye Çalışmaları Şölene katılan şair ve yazarlar Kazan Başkonsolosu 
Turhan Dilmaç’ın misafiri oldular. Burada şiir fasıllarının tamamlanmasından 
sonra kısa bir şehir turunun ardından Mehmet Âkif Ersoy Şiir faslında ise 
Türk Dünyasının çeşitli ülkelerinden katılan şairler şiir okudu. Metin Önal 
Mengüşoğlu’nun okuduğu Necip Fazıl’ın “Çile” şiiri büyük beğeni kazandı. 

11.Uluslararası Şiir Şöleni’ne Katılan Şairler 

Türkiye’den katılanlar Osman Özbahçe, Hicabi Kırlangıç, Ali Ural, Fatma 
Şengil Süzer, M.Ali Köseoğlu, İbrahim Eryiğit, Vedat Güneş, Mehmet 
Kurtoğlu, Eyüp Azlal, Kadir Karaman, Metin Önal Mengüşoğlu, Yılmaz 
Daşcıoğlu, M. Muharrem Tüfekçi, Hıdır Toraman, Ömer Korkmaz, Süleyman 
Çelik, Ali K. Metin, Atakan Yavuz, Şakir Kurtulmuş, Arif Dülger, Mustafa 
Uçurum, Rıdvan Canım, Zeynep Arıkan. 

Türkiye dışından katılanlar 

Karaçay: Muraddin Ölmezov, Çuvaşistan: Liudmila Nikolaeva, Başkurdistan: 
Gulnara Halfitdinova, Fanil Bulyakov, Selavat Abüzer, Hismet Yuldaşev, Ethem 
Gumer, Tamara İskenderiya, Altay: Brontoi Bedyurov, Kırım: Rustem Calilov, 
Azerbaycan: Ekber Yolcuyev (Qoşalı), Faiq Seferov  (Balabayli), Kazakistan: 
Dauren Kassenov , Tanagoz Ilyassova , Jayşıbay Galim, Kosova: Taner 
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10 Güçlütürk, Hollanda: Zekiye Doğan, İran: Esmaeil Bahrami Aghjenziveh, 
Mohammad Jafari Fard, Irak: Mustafa Ziya, Almanya: Gülnihal Ölçüm, Tuva-
Hakas Cumhuriyeti: Eduard Micit, Kırgızistan: Narsulu Gurgubai, Altynbek 
Ismailov, Özbekistan: Fahriddin Nizamov, Azam Abidov, Hakasya: Timur 
Davletov, Kumuk: Bagautdin Samadov, Gürcistan: Akif Xansultanlı, Dağıstan: 
Issa Kapaev, Aynara Tolubaeva Makedonya: Mehmed Arif.   

Tataristan’dan Katılan Şairler 

Ranat Haris, Razil Valini, Ravil Fuyzullin, Robert Minnullin, Redif Gataş, Rkail 
Ziydullin, Muhammet, Ferit Yahin, Gazinur Morat, Lebib Leron, Rafis Korban, 
Ramis Aymet, Lenar Şeyeh, Rifat Salah, Gerey Rahim, Flera Tarhanova, Elmira 
Şerifullina, Feyrüza Müslimova. Etkinlik, Derdemendt (Zakir Remiyev) şiir 
Faslı ile başlayan 3.gün çalışmaları Fatih Kerimi ve Abdürreşid İbrahim şiir 
fasılları ile devam etti. 

Şölen Büyük Ödülleri 

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenlerinde, Türk dünyasının üç büyük şair ve 
yazarı adına büyük ödüller veriliyor. Büyük Ödüllerin, hem maddi değeri, 
hem de sanat değeri taşıması gözetiliyor. Bekir Soysal tarafından hazırlanan 
büyük ödüller, adına ödül verilen şair ve yazarların altın kaplama rölyefleri ile 
klasik cilt ve süsleme unsurlarının bir kompozisyonu şeklinde tasarlanmıştı. 
Tataristan Yazarlar Birliği Abdullah Tukay Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
program, büyük ödüllerin  ve katılım beratlarının takdimi, şiir atölyelerinin 
sonuç bildirilerinin okunmasıyla sona erdi. Büyük ödülleri açıklayan Şiir 
şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan, bu yıl ödüllerin Tataristan 
Milli Şairi Abdullah Tukay, Başkürdistanlı büyük şair Remi Garipov ve 
Muhibbi mahlasıyla şiir yazan Kanuni Sultan Süleyman adına verileceğini 
belirterek, özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinin tüm dünyada oluşturduğu 
tahribatı  silmek üzere, onun adına büyük ödül verme kararı aldıklarını 
söyledi. D. Mehmet Doğan, “Muhteşem Yüzyıl dizisi tüm dünyada takip 
edildi. Kanuni dönemi olan 16. Asrı anlatıyordu. Biz bu dizinin uyandırdığı 
yanlış etkiyi silmek için onun adına büyük ödül verme kararı aldık. O dizi 
daha çok, haremde geçen, kadınlar arasındaki çekişmeyi konu alan bir diziydi. 
Oysa Kanuni’nin hayatı seferlerle, savaşlarla geçmişti. Ve son seferinde de 
Zigetvar’da vefat etti. Bu arada, savaşmaktan başka ne yaptı derseniz, şiir 
yazdı derim. Ve o, gerçekten de Osmanlı padişahlarının en büyük şairiydi” 
diye konuştu. Daha sonra Rıdvan Canım Kanuni Sultan Süleyman’ın şairlik 
yönünü anlatı ve örnek şiirler okudu. 

Üç büyük ödül sahibini buldu 

Remi Garipov adına verilen büyük ödülü Özbekistan’dan Fahriddin Nizamov’a 
Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Muhibbi Büyük 
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10Ödülü’nü Kırım’dan Rustem Calilov’a Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafis 
Kurbanov, Abdullah Tukay adına verilen Büyük Ödülü ise Türkiye’den Ali 
Ural’a Tataristanlı şair Renat Haris takdim etti.   Büyük Ödül’e layık görüldüğü 
için Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür eden şair Ali Ural, “Ödüller başa 
konulan taçlar değil, omuzlara konulan yüklerdir. Umarım layıkıyla taşırız” 
dedi. Özbekistanlı şair Fahriddin Nizamov da, üç gündür Türk dünyasından 
gelen şairleri hayretler içerisinde dinlediğini belirterek “Türk şiiri ne kadar 
geniş bir coğrafyaya yayılmış ve ne kadar başarılı” diye kaydetti. Kırım’dan 
Rustem Calilov ise “Bu ödüle layık olmak için daha güzel şiirler yazmaya 
devam edeceğim, daha çok çalışacağım” dedi.   Etkinlik boyunca Türk 
dünyasından 100’e yakın şair şiir fasıllarında şiirlerini okudu. Şiir üzerine 
düşüncelerini dile getirdi. Programda ayrıca tüm şairlere katılım beratları 
takdim edildi. Şölenin ardından etkinliğe katılanlar için kültürel etkinlikler de 
düzenlendi, heyet Bulgar şehrini gezerek tarihi hakkında bilgiler aldılar.

Üç Büyük Ödül sahipleri: Ali Ural, Kırım’lı şair Rustem Calilov, 
Özbekistanlı şair Fahriddin Nizamov,
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10

Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim... 

Anadolu’da, benim doğduğum topraklarda 8 asır önce yaşamış, sözü dos-
doğru söylemiş ulu bir şairin yalın, fakat okyanus gibi engin bir deyişi bu...

Diyebiliriz ki, burada, Kazan’da bulunuşumuz, bu tek satırlık sözün icabı...

Tanış olmak, birbirimizi bilmek... Kendimizi bildikten sonra, yakınlarımızı 
bilmek ve tanımak, sonra biliş halkasını genişletmek... Ucu sonsuza kadar gi-
den bir tanışıklık ve bilme...

Kazan’la, bu çok çileler çekmiş, büyük badireler atlatmış, güngörmüş gü-
zel şehirle tanışmak; onun yüzlerce yıllık şiir sesini duymak ve bugüne gelen 
şairlerini yakından tanımak...

Bunun için üç beş gün yetmez belki... Her işin bir başlangıcı vardır. O baş-
langıç için buradayız... 

Bu şiir şöleninin hazırlıkları sürerken, kime Kazan’dan bahsetsek, hiç ga-
ripsemedi, coğrafî bir uzaklık asla akla gelmedi. Dede Korkut hikâyelerinden 
birinin kahramanı olan Salur Kazan’ın şehri diye düşünüldü her halde. Hele 
bir Ankara’lı ki ben de öyleyim, kendini Kazanlı sayabilir... Çünkü Kazan 
Türkiye’nin başkalası Ankara’da bir ilçe. Biz istediğimiz anda Ankara’nın 
neresinde olursak olalım, yarım saatte Kazan’a gidebiliriz. Buraya gelmeden 

D. Mehmet Doğan

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMASI
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10bir hayli yolum düştü Kazan’a... Ankara’nın Kazan’ı, Ova çayının kenarında 
kurulmuş küçük bir yerleşme idi, şimdi sanayi şehri oldu. “Türkiye’nin uçak 
fabrikası Kazan’da” desem, ne demek istediğim anlaşılır her halde...

Ve ben bir Kazan’dan başka bir Kazan’a geldim... Dönüşüm de Kazan’a 
olacak!

Kazan Ankara’nın bir parçası, belki şöyle de söylenebilir: Ankara Kazan’ın 
bir parçası!

Dilimizin şiir şölenlerinin 11.sini Kazan’da, bu köklü medeniyet merke-
zimizde icra edeceğiz... Şiir kervanımız, adıyla anılan devleti kuran Osman 
Bey’in rüyası Bursa’dan 23 sene önce çıktı yola, oradan Türkistan bozkırla-
rına yöneldik. Almatı’da, Aşgabad’da mola verdik. Sonra bir hayli güneyde, 
Kıbrıs’ta Girne’ye kondu şiir kuşumuz. Ardından Avrupa’nın parlamento 
başkenti Strazburg şehrinde durakladık. Hep bir gün Kazan’a gelmeyi düşün-
dük. Bu arada arkadaşlarımız Kazan’da yapılacak bir şölen için hayli çaba 
sarfettiler... Demek ki, zamanı değilmiş. Fakat çok yaklaştık, 10 yıl önce 
Kırım’da, Akmescid’de 6. şiir şölenini geçirdik. Bağçesaray’a uğrak ver-
dik, İsmail Gaspıralı’nın divanında durduk, o büyük ruha rahmetler okuduk. 
Daha sonra büyük bir şairimizin, Yahya Kemal’in memleketi Üsküb’de ko-
nakladık. Sonra Bakü’ye uğradık ve ardından Balkanlar’da Prizren’de şairle-
rimizle beraber olduk. Nihayet Müslüman geçmişimizin doğu coğrafyasına, 
Kırgızistan’a, Bişkek’e vardık. Manas’ın ülkesinden destanlar devşirdik ve 
şimdi Kazan’dayız. Dilimizin kuzey sınırlarında, Müslüman geçmişimizin bin 
yılı aşan batısında...

Kazan şairler ülkesi...Bu şölenin büyük ödüllerinden biri Kazan’ın ünlü 
şairi Abdullah Tukay adına veriliyor. Tukay bizim Kazan’dan en çok duydu-
ğumuz, bildiğimiz şair. Onun şiirlerini okuyunca çok tanıdık geldi bana. Sanki 
Türkiye’deki çağdaşları olan Namık Kemal’i, Mehmed Âkif’i okuyormuşum 
gibi:

Kaçan sun, iy fekıyr millet, beharın!

Kaçan kiter kiçin, kilir neharın? 

Kilir melle kabirge min sörilgeç, 

Kıyamet könde min ülip tirilgeç?

Ne zaman ey fakir millet baharın/Ne zaman gider gecen, gelir gündüzün/
Gelir mi ben kabre düşünce/Kıyamet gününde ben ölüp dirilince...

Bu mısraları okuyunca, Abdullah Tukay’ın bu dünyaya erken vedasının, 27 
yaşında ölümünün sırrını anlar gibi oldum...

Bizim dilimizden düşmeyen şu mısralarda sanki Mehmed Âkif, Tukay’a 
sesleniyor...
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10 Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım

Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım

Tukay’la Mehmed Âkif 20. yüzyılda aynı duyguları dile getirdiği gibi, sö-
zün başında ismini zikrettiğimiz Yunus Emre ile Kul Şerif de asırlar önce aynı 
hissiyatı söylüyor:

İy künil, bil bağlama, kübni kiçürgen dünyadır,

Bu ülim şirbetin halıkga içürgen dünyadır.

*

Bilirim seni yalan dünyasın

Evliyaları alan dünyasın...

Yunus’la Kul Şerif’i birlikte anmak, hem de Kazan’da... Aynı zamanda bir 
devlet adamı, ilim adamı Kul Şerif. Yarın, yani iki Ekim, Oktabır 1552’de bu 
dünyaya veda eden Kul Şerif’in şahadetinin 563. yıldönümü... Ben derim ki, 
belki de o şairi, o âlimi, o şehidi yâd için günü gününe buradayız. 

Mekân ve zaman ilgisi düşünülmeden insanları, eserlerini ne kadar anla-
yabiliriz? Kazan, Tataristan coğrafyası, bize yüzlerce yıllık tarihin boşuna ya-
şanmadığını ilân ediyor. Bu coğrafyadan yüzlerce, binlerce yıl bir çok kavim 
gelip geçti. Her birinden belli belirsiz izler kaldı. Fakat Kıpçaklar, Tatarlar bu 
coğrafyayı kalıcı yurt tutarak can ü gönülden benimsedi. Ve Kazan ve çevresi 
köklü bir medeniyet merkezi olarak yükseldi. 

Çok sevmek çok ızdırap çekmenin kardeşidir. Bu sevgi ve ızdırap 
Tataristan’ın ve Tatarların varlık sebebi. 

Anadolu, Türkiye, Tataristan’la benzer bir kaderi paylaştı desek çok hata 
etmeyiz. Türkistan coğrafyasının kuzeyinden Tatarlar, güneyinden bizler yürü-
dük ve bugünkü vatanlarımızı kurduk. Büyük zaferler kazandık, zaferlerimiz 
kadar yenilgilerimiz de oldu... Her şeye rağmen topraklarımızda var olduk, 
başımız dik yaşadık. 

Türkiye ile Tataristan Türk dünyasının, İslâm dünyasının modernleşme 
sancılarını erken dönemde çeken ülkeler. Modernliğin sömürgecilik şeklin-
de dünyayı istila ettiği dönemde kimliğimizi koruyarak, kendimiz olarak var 
olmanın zorlu mücadelesini Tatar halkı kuzeyde, biz güneyde verdik. Ancak 
bizim mücadelemiz, kararlılığımız diğer topluluklara nefes aldırdı. Osmanlılar 
Avrupa ile yüzyıllarca savaştılar, ama bu onların gücüne teslim olmadan onlar-
dan yararlanarak var olmanın mücadelesini vermelerine engel olmadı. Tatarla-
rın bunu kuzeyde Rus kültürü karşısında var olarak tecrübe ettiğini biliyoruz. 

Kendi kültürümüzü, dilimizi koruyarak, tarihimizi bilerek sürdürülen ben-
zer bir modernleşmeden söz ediyoruz.
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10Anadolu ve Tataristan doğu ve batı arasında, Asya ile Avrupa arasında, 
Türkistan’la Rusya arasında geçiş coğrafyası olarak insanlık tarihinin önemli 
bir halkasını inşa ettiler. Bizim direncimiz, mukavemetimiz olmasa idi, insan-
lık tarihi çok şey kaybederdi.  

Ülkelerimizin edebiyatçıları, şairleri bin yıllık kültürümüzün bütün yükünü 
asırlarca taşıdılar. Edebiyat ve düşünce beraber yürüdü. 

İstanbul’la Kazan modernleşme tarihimizin iki büyük medeniyet merke-
zi. Biz “yenileşme” veya “teceddüt” derken, siz “ceditçilik” dediniz. 19. as-
rın başında faaliyete geçen Kazan basmahanelerinde hem Türkistan’ın ilim ve 
edebiyat eserleri, hem Anadolu ve Osmanlı sahasının ilim ve edebiyat eserleri 
çoğaltıldı. Coğrafyalar aşan hikâyelerimiz ve kahramanlarımız oldu. Asırlardır 
bizi güldürürken düşündüren Nasreddin Hoca, Kazan’a 19. asırda Nasreddin 
Efendi olarak geldi ve aynı tesiri uyandırdı. Müşterek edebiyatçılarımız, fikir 
adamlarımız, ilim adamlarımız ufuklarımızı açtı. Ünlü Kazan’lı yazar Fatih 
Kerimi, aynı zamanda bir İstanbul yazarı olarak bilinir. Hayatını Türkiye’de 
tamamlayan Yusuf Akçura Tataristan’da doğdu, Üç Tarz-ı Siyaset isimli meş-
hur eserini bu şehirde kaleme aldı. Fakat kitap Mısır’da, Kahire’de yayınlandı. 
En fazla nerede okundu derseniz, cevabı “İstanbul” olmalıdır. 

Coğrafyalar aşan, sınır tanımayan bir düşünce ve edebiyat varlığından söz 
ediyoruz. Gerçekten yüz yıl önce böyle bir dünyada yaşıyorduk. Gaspıralı İs-
mail Kırım’ın Bahçesaray şehrinde Tercüman’ı yayınlıyor, bütün dünyamızın 
tercümanı oluyordu. Dilde, fikirde, işte birliğe çok yaklaşmıştık. Kazan’da, 
Kahire’de, Tiflis’te, Bakü’de, Tebriz’de, Taşkent’te... basılan kitaplar şehirler, 
ülkeler dolaşıyordu. Mehmed Âkif’in İstanbul’da yayınladığı Sebilürreşad 
dergisi, Kazan’da, Taşkent’te, Buhara’da okunuyordu... Kazan’da ilim tahsil 
eden Türkistanlılar az değildi, İstanbul’da okuyan Tatar aydınları da bir hayli 
idi. Kazan’dan İstanbul’a gelenler olduğu gibi, İstanbul’dan Kazan’a gelenler 
de vardı...

Bizim, bir zamanlar ateşle konuşan, selle konuşan, İtil’le, Tuna’yla, Nil’le 
konuşan şairlerimiz vardı...

Ben ki ateşle konuşurdum

Selle konuşurdum

İtille, Tuna’yla, Nil’le konuşurdum...(Arif Nihat Asya)

En hızlı ulaştırma aracının tiren olduğu ve süratinin 50-60 kilometreyi geç-
mediği bir dünyadan söz ediyoruz... Telgrafın yeni yaygınlaşmaya başladığı, 
telefonun başlangıç halinde olduğu bir dünyadan...

Bugünün olağanüstü ulaştırma imkânları, ânı ânına dünyanın her tarafıyla 
iletişim kurmamızı sağlayan günümüzün haberleşme vasıtaları bizi daha ya-
kınlaştırmalı değil miydi?
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10 Her halde Kazan şiir şöleni vesilesiyle bu konular üzerinde düşünmeye, 
konuşmaya vaktimiz olacak...

Dilimizin Kıpçak sahası Tataristan’dan Mısır’a engin bir deniz gibi... 
Binlerce yıllık dil ve kültür mirasının bugünkü kahramanları, Tatar şairleri, 
edebiyatçıları; onları saygıyla, muhabbetle selâmlıyorum... Bugün var olmak, 
dünden ayrı değil. Siz önemli bir insanlık mirasının, güçlü bir dil ve edebiyat 
varlığının bugünkü temsilcilerisiniz. 

Bugün dünya, insanlığın binlerce yıllık tarihî mirasını korumak için bü-
yük meblağlar harcıyor... Binlerce yıl öncenin günlük eşyaları, sanat eserleri, 
mimarî mirası bir şekilde korunuyor. Dil ve edebiyat mirasının korunması da 
aynı derecede, hatta daha da önemlidir. Bugün burada bulunuşumuz bu mirasın 
Kazan’da korunduğuna, dahası yaşatıldığına şahitlik etmek içindir. 

İnsanlık âlemi artık dünyanın bitki örtüsünü, canlı varlıklarını, taşını topra-
ğını, tabiatını korumak için de ciddi çabalar gösteriyor. Dünya bunlarla birlik-
te, insan unsurunun bütün çeşitliliği ile var olması sayesinde güzel bir dünya 
olabilir. 

Bu gün güzel bir vesile ile burada bulunan ve dünyanın dört bucağından 
gelen şairlerimiz, yazarlarımız, böyle bir dünyanın var olabilmesi için her türlü 
sıkıntıya katlanan, ölümü göze alan bir topluluğun bugünkü varisleridir...

Tatarlar bu coğrafyanın kendine mahsus lâlelerini, güllerini, menekşeleri-
ni/milovşalarını, sümbüllerini ve bilcümle çiçeklerini, böceklerini, ağaçlarını, 
bitkilerini, kokularını, renklerini, seslerini yaşatmak için yüzyıllar boyunca 
mücadele ettiler... Onlar bu coğrafyada var olduğu için bu toprakların zengin 
tabiî varlığı bütün ihtişamı ile ayakta kaldı. 

Kul Şerif’in mücadelesi, Süyün Bike’nin ve umumen Tatar halkının mü-
cadelesi bütün insanlık içindi. Biz yoksak, burada bulunan çeşitli lehçelerden 
konuşan-yazan şairler yoksa, dünya ne kadar var olabilir? 

Tarih boyunca Kazan bizdeydi, biz Kazandaydık... Burada adına büyük 
ödül vereceğimiz şair Muhibbî, yani Kanunî Sultan Süleyman’ın başveziri So-
kullu Mehmed Paşa 16. asırda Don ve İtil nehirlerinin bir kanalla birleştirilme-
si için harekete geçti. Bu, coğrafyaları ve burada yaşayan halkları birleştirme 
projesi idi. 

Kazan, İran Anadolu’nun Türkistan’la ilişkisini kestiği için, Hac yolunun 
İstanbul’dan önceki menzillerindendi. Binlerce Türkistanlı müslüman önce 
Kazan’a, sonra hilafet merkezi İstanbul’a uğrar, orada bir süre kalır ve oradan 
hacca yollanırdı...

Kazan’ın yetiştirdiği âlimler, fikir adamları, mürşidler... Türkiye’nin tari-
hinde hep hayırla yâd edilir. 20. yüzyılın başındaki hercümerc, çok sayıda Ka-
zanlı, Tatar ilim ve fikir adamının ülkemize gelmesine yol açtı. Onlar olmasa, 
ilim hayatımız, fikir hayatımız ve hatta manevî hayatımız eksik kalırdı. On-
lardan sadece bazılarının ismini zikredebileceğim: Şehabeddin Mercanî, Ab-
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10dürreşid İbrahim, Musa Carullah Bigi, Ayaz İshakî İdilli, Yusuf Akçura, Sadri 
Maksudî Arsal, Abdullah Battal Taymas, Halim Sabit Şibay, Hamit Zübeyr 
Koşay, Reşit Rahmeti Arat, Akdes Nimet Kurat, Saadet Çağatay, Zakir Kadiri 
Ugan, Ahmet Temir...

Abdürreşid İbrahim, bizim edebiyatımızda sadece Âlem-i İslâm başlıklı 
seyahat kitabıyla değil, büyük şairimiz Mehmed Âkif’in bir şiir kitabında Sü-
leymaniye Camii’nden hitab eden bir Tatar âlimi ve edibi olarak da önemli yer 
tutar. 

Türkiye bütün Türkî halkların birinci vatanı değilse, ikinci vatanı. Elbette 
çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelen çok sayıda Tatar var. Bunlar içinde yap-
tıkları işin tabiatı icabı ismi öne çıkmayan büyük şahsiyetler de var. Birinden 
birkaç cümle ile söz etmeden geçemeyeceğim:

20. yüzyıl Türkiyesi’nin en büyük fikir adamı, filozofu, Nureddin Topçu, 
mürşidi Abdülaziz Efendi’yi şöyle anlatıyor: “Onun bende şimdi muamma 
olan son bakışında melek masumluğu ile ilahî bir emir birleşmiş gibiydi. Hicab 
ile ihtarın bir bakışta böyle birleştiğini görmemiştim.” 

Büyük maneviyat önderi Abdülaziz Bekkine,1895’te İstanbul’da doğ-
muş, ama ailesi 1880’de Kazan’dan göçmüş. 1908’de Kazan’a dönüyor-
lar. Bolşevik ihtilâlinden sonra annesi ve babası vefat etmiş olan Abdülaziz 
Efendi İstanbul’a geliyor. 1937’de Fatih Zeyrek’te Çivizade Ümmü Gülsüm 
Camii’ne imam oluyor ve buradaki görevine vefatına kadar devam ediyor.... 
Gümüşhanevî dergâhının Mustafa Feyzi Efendi’den sonraki şeyhi Serez’li Ha-
sib Efendi’nin 1949’da vefatı üzerine, irşad vazifesi ona geçiyor ve 1952’de 
vefat ediyor. Bu ruh mimarının kısa hayatında kazandığı gönüller sayısız…

Bu sene vefatının 40. yılı olan ve felsefe literatürüne “İsyan ahlâkı” kav-
ramını armağan eden büyük fikir adamımız Nureddin Topçu onlardan biri…

Bütün ismi geçen ve geçmeyen, ülkeler ve halkların müşterekliğini bize 
hayatlarıyla ispat eden büyüklerimizi rahmetle yâd ediyoruz... 

Aziz dostlar, dünyanın dört bucağından 11. şiir şölenimizi teşrif eden kıy-
metli şairler ve edebiyat adamları…

Kültür gelenektir, kurumlaşmadır. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni 23 
yıldır yapılıyor ve Kazan’da 11. defa bir araya geliyoruz. Allah’a hamdolsun 
ki, sınırlar aşan bir gelenek oluşturduk. Uzak coğrafyalardaki kardeşleri bir 
araya getirdik. 

İcra tarzıyla, büyük ödülleriyle, şairlere takdim edilen katılım beratlarıyla 
dünyayı dolaşan bir güzellik şölenlerimiz…

“Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni, geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini 
hatırlatarak, yedi iklim dört bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir ustala-
rını bir araya getirerek yeniden bir dirilişin zeminini hazırlıyor. Ufuklarımız 
her şölende coğrafyalar, insanlar ve asırlar boyu genişliyor ve derinleşiyor…”
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10 Türk dünyasının bütün renkleri, sesleri, tadları, kokuları, hüzünleri, heye-
canları, ümitleri... bu birkaç günlük şiir şöleni vesilesiyle bir araya geliyor, o 
geniş coğrafyaların enginliğini, köklü tarihin ihtişamını bir daha hatırlatıyor. 
Bu şölenler bizim için hafıza tazelemesi… Geçmişten bugüne getirebildiği-
miz güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe taşımanın zeminlerinden biri, hatta 
rakipsiz birincisi şiir şölenlerimiz… Her şölenin uyandırdığı heyecan sonlara 
doğru bir sonraki şölenin heyecanını selâmlıyor. Bakalım iki yıl sonra hangi 
medeniyet merkezimizde 12. şölenimizi icra edeceğiz?

Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri, Türkiye Yazarlar Birliği’nin oluştur-
duğu Şölen Daimi Heyet’i tarafından tasarlanıyor ve uygulanıyor. Bu faaliye-
tin ortaya çıkmasında onların gayreti, emeği büyük. Hepsine teşekkürlerimi 
sunuyorum. Elbette Kazan şöleni, ev sahibimiz Tataristan Yazarlar Birliği’nin, 
onun değerli başkanının ve yöneticilerinin ilgi ve gayretleriyle yapılabiliyor. 
Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Kazan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin tem-
silcisi Başkonsolosumuz ve görevlilerimiz de bu şölenin gerçekleştirilmesi 
için feragatle çalıştılar ve desteklerini esirgemediler. Onların ilgilerini, destek-
lerini de burada saygıyla anıyorum. 

İnşaallah bir sonraki şölende buluşmak ümidiyle…

Bu şölende çok şiirler okunacak. Her şair kendi şiirini seslendirecek. Bu 
gerçek bir güzellik. Şairlerimizden izin alarak ilk şiiri ben okuyacağım. Şiir 
bana ait değil, bu şölende adına ödül verilen Muhibbî’ye, 16. yüzyılın büyük 
Osmanlı hükümdarı “Muhteşem” Süleyman’a ait. Başta bir gönül sultanından, 
Yunus Emre’den iki mısra okumuştum, şimdi bir dünya sultanına ait bir beyit 
sunuyorum:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi…

Kılıcın efendisi Sultan Süleyman, kalemin de efendisi olarak beş yüz yıl 
sonra da dilimizden düşmüyor!
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AÇILIŞ KONFERANSI

Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Emekli Öğretim Üyesi

Türkiye-Tataristan Edebî, Fikrî İlişkileri

Tataristan ile Türkiye arasındaki ilişkiler ifadesi, aslında geçmişte var olan 
ilişkilerin dar bir çerçevede ifadesidir. Çünkü bugünkü Tataristan sınırları, 
Tatar dili ve kültürünün tarihî yayılma ve etki alanlarını göstermekten uzaktır. 
Günümüzdeki Tataristan küçük, Tatar kültür alanı ise çok daha geniştir. 
Dolayısıyla biz Türkiye-Tataristan ilişkilerinden söz ederken Tataristan’ın 
resmî sınırlarının dışına çıkmak ve vaktiyle Tatar kültür alanının etkili olduğu 
geniş coğrafyayı göz önünde tutmak mecburiyetindeyiz. Konuya bu açıdan 
bakınca Türkiye ve İdil-Ural ilişkileri demek daha doğru bir adlandırma 
olacaktır.

Bu ilişkilerin sebebini ve mahiyetini ana hatlarıyla birkaç başlıkta toplamak 
mümkündür:

1- Kuzey-Güney ticaret yollarının etkisi:

Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar gelen Karadeniz’in kuzey 
bölgelerinden başlayıp Afrika’ya kadar uzanan bir ulaşım ve ticaret yolu 
vardır. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde olduğu gibi günümüzde de bu yol, 
canlılığını korumakta, ticaret ve kültürel münasebetlerde etkili olmaktadır. 
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10 Fatih döneminde Kırım Hanlığı’nın Türkiye’ye tâbi olması Anadolu ile 
Kırım ve İdil-Ural bölgeleri arasındaki ticarî ve kültürel ilişkileri daha da 
canlandırmış ve sürekli kılmıştır. Rusya’nın 1552’de Kazan Hanlığı’nı ele 
geçirmesi, zamanla batıya doğru genişlemesi, Kırım ve nihayet Kafkasya’ya 
kadar yayılması, Türkiye’yle bütün bu memleketler arasındaki çok yönlü 
ilişkileri aynı zamanda Türk-Rus ilişkilerine de dönüştürmüştür. 

2- Türkiye’nin, İdil-Ural bölgesi Müslümanlarının (Tatarlar ve 
Başkurtların) 18. yüzyıl sonlarından itibaren İslamiyeti yeniden 
yorumlamalarında ve İslam medeniyetini yenilemelerindeki tesirleri.

Konuyu biraz açmak gerekir: Rus yönetimin ve Ortodoks kilisesinin 
1552’den sonra uzun zaman devam eden zorla Hristiyanlaştırma ve asimilasyon 
siyasetleri sonucu, özellikle İdil-Ural bölgesinde İslam din adamları ortadan 
kaldırılmış, medreseler yıkılmış, Tatarların şehir merkezlerinde yaşamaları 
yasaklanmış, Rusya Müslümanları cehaletin karanlığına itilmiştir. Medreselerin 
ve din adamlarının yok olduğu bu dönemde insanlar, dinî düşüncelerini 
nesilden nesile aktarırken işin içine hurafeler karışmış, zamanla dinî kanaatler 
hurafelerden ayırt edilemez bir hâle gelmiştir.

Çarlığın, Müslümanlara uyguladığı zorla asimilasyon ve Hristiyanlaştırma 
siyaseti, Rus yönetiminin ve Rus burjuvazisinin yararları söz konusu 
olunca 18.asrın sonlarına doğru yumuşamaya ve değişmeye başlamıştır. II. 
Katerina döneminde 1773’te Dinî Hoşgörü fermanı yayımlanmış, 1789’da 
Rusya Müslümanlarının meseleleriyle ilgilenmek üzere “Orenburg İdare-i 
Ruhaniyesi” (Müftiyât) adıyla resmî bir kurum oluşturulmuş ve hatta Rus 
yönetimi tarafından cami de inşa edilmiştir.1Çarlığın kısmen de olsa değişen bu 
siyaseti, Tatar burjuvazisinin gelişmesine katkıda bulunduğu gibi Müslümanlar 
arasında, açıktan açığa, dinî eğitimin tekrar başlamasını da sağlamıştır. İdil-
Urallı Müslümanlar, dinî eğitim almak için Buhara, Dağıstan ve aradan çok 
geçmeden Osmanlı (İstanbul, Kahire, Şam, Mekke, Medine ve diğer bazı 
şehirlere) medreselerine gitmeye başlamışlardır. Döndüklerinde de kendi 
memleketlerinde yeni medreseler açmışlardır.2

Zeki Velidi Togan daha 16-18. yüzyılları göz önünde tutarak İdil-Ural 
bölgesindeki genel Osmanlı tesirini şöyle açıklar: 

“… Osmanlı müelliflerinden Yazıcıoğlu Ahmed ve Mehmed’in 
manzum dinî eserleri, Kemal Ümmî ve Rızaî gibilerin edebî tasavvuf 
şiirleri intişar etmiştir. Asrî mefkûrelerin neşri itibarıyla Osmanlı tesiri 
pek faydalı olmuş ise de, edebî dil itibarıyla tesiri o kadar müsbet 
olmamıştır. Osmanlı edebiyatı, oldukça mazbut olan ve Uygurca 

1  A. Battal-Taymas, Kazan Türkleri, 2. Bs., Ankara 1966, s. 99-102.

2 Akdes Nimet Kurat,  Kazan Türklerinin Medeni Uyanış Devri, DTCF Dergisi, Temmuz-
Aralık 1966, Cilt: XXIV, s. 96-97
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10esasında sesli harflerle (sâitlerle) yazılan Çağatay imlâsı yerine, 
sâitsiz olarak harekelerle yazan Arap usulünü getirmiş ve o güne kadar 
kullanılan öztürkçe kelimeler yerine pek çok yeni Arapça, Farsça 
kelimeler vermiş, eski mutat Çağatay dilinin ve edebiyatının sulta ve 
nüfuzunu kırmış, fakat kendisi girip yerleşemediği gibi yeni ve kuvvetli 
bir edebî dil de vücuda getirememiştir. Daha 18. asrın sonlarında 
Kazan’da Osmanlıca tesiriyle yazılmış eserlere tesadüf olunuyor. 
Katerina’nın muasırı muallim Said Halfin’in 1779’da Petersburg’ta 
neşrettiği “Türkçe Gramer”inde, 1778’de Moskova’da neşrettiği 
“Tatar tili azbukası”nda Osmanlı tesiri vardır. 1800 yılında Rusya 
hükumeti tarafından Kazan’da açılan Arap harfli Asya Maatbaası’nda 
1801 yılında tab olunan Şerait-i İman’a, nâşir Abduluaziz Boraşev 
tarafından yazılan mukaddime, Osmanlıca tesiriyle yazılmıştır. O 
zamanın ciddi mütefekkiri olan İbrahim Halfin’in eserleri de Osmanlıca 
tesiriyle yazılmıştır. Osmanlıca Edil havzasında muteber olduğundan 
olacak ki, Şimalî Kafkasya’da Beş Tağ (Piyatigorsk)’ta Karas köyünde 
İskoçyalı misyoner heyetinin tesis etttiği matbaada 1902’den başlayıp 
tab’ettikleri Türkçe Hristiyan eserleri de hep Osmanlıcadır. Tabii daha 
19. asırda bile Çağatay ananesi Edil havzasında Osmanlıca tesiri 
altında yazılan karışık dile nisbeten daha çok kuvvetli ve fakat kanatları 
kırılmış vaziyette idi.”3

Öncelikle Osmanlı Türkiyesindeki din anlayışı, İstanbul, Kahire ve (daha 
sonraları da Beyrut) gibi şehirlerde basılan dinî, ilmî ve edebî eserler, Hacca 
gelip giden din adamları, tüccarlar, medrese öğrencileri tarafından Rusya 
Müslümanları-Tatarları arasında yayılmış ve yenilenen din anlayışında etkili 
olmuştur. Bu durum, Türkistan’dan gelen skolâstik anlayışı önlemede belli 
ölçüde etkili olmuş, İdil-Ural’da medreselerin müfredâtını da olumlu bir 
şekilde etkilemiştir. 

Osmanlı yönetiminin bilhassa II. Abdülhamit döneminde hacılara gösterdiği 
özel ilgi ve kaygının da bu etkilerin genişlemesinde önemli bir rolü vardır. 
Bazı hususları zaman içinde tenkit etmeye başlasalar da Rusya Müslümanları, 
bu ülkeyi kendilerine model almakta tereddüt etmediler. 

Osmanlı etkisini yayan ve etkili kılan ön önemli unsur matbu kitaplardır. 
Çünkü Osmanlılarda matbaa bütün İslam ülkelerinden önce ortaya çıkmış 
ve 1830’lu yıllardan itibaren büyük gelişme göstermişti. Kazan’da 1840’lı 
yıllardan itibaren basılan dinî, edebî birçok eserin İstanbul nüshalarının ya 
ayniyle tekrarı veya Tatarcaya yaklaştırılmış biçimi olduğu Ahmet Temir 
tarafından açıklanmıştır.4

3  Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, 2. bs., İstanbul, 1981, s. 
488-489.

4  Ahmet Temir, “Kuzey Türk Edebiyatı: “Tatar-Başkurt”, Türk Dünyası El Kitabı,  2. bs., 3. 
c., Edebiyat, Ankara, 1992, s. 705-727. Ahmet Temir bu makalesinde Türkiye’de basıldıktan 
sonra tekrar Kazan’da yayımlanan eserlerin bir listesini de vermiştir.
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10 3- Osmanlı reformlarının ve Türkiye’deki Batılılaşma hareketlerinin 
İdil-Ural bölgesine etkileri.

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren bütün Sünnî İslâm dünyasının saygı 
duyduğu ve bağlı olduğu Halifenin ülkesi Türkiye’de, kendini iyice hissettiren 
yenileşme hareketleri, Batıdan yapılan fikrî, ilmî ve edebî tercümeler, o 
dönemde Türkiye’deki ihtiyacı belli ölçüde karşılamaya başlamıştır. Aynı 
şekilde bu eserler, Rusya Müslümanlarının-Türklerinin de oldukça fazla 
ilgisini çekmiştir. Çünkü onların bu eserlere daha fazla ihtiyacı vardı. XIX. 
yüzyılın son çeyreğinde, Rusya Müslümanları arasında, Rus mekteplerinde 
okuyan ve Rusça yardımı ile Batı dünyasını takip edebilen aydınların sayısı 
parmakla sayılacak kadar azdı. Buna karşılık medresede okuyan aydınlar, 
Arapça, Farsça ile birlikte Osmanlı Türkçesini Rusçaya nispetle daha rahat 
anlıyordu. Bu aydınlar dinî, ilmî, edebî, fikrî eserlere olan ihtiyaçlarını 
büyük ölçüde Osmanlı neşriyatından karşılamaya başlamışlardır. Böylece 
Rusya Müslümanları arasında Türkiye’deki din anlayışıyla birlikte Batı fikir 
ve edebiyat hayatından tercüme edilmiş eserler de etkili olmaya başlamıştır. 
19.asrın ortalarında Rusya değil, Türkiye’deki Batılılaşma hareketleri örnek 
alınmıştır. 

Yeri gelmişken Tatar yenilik hareketinin ilk şahsiyetlerinden Kayyum 
Nasirî’nin Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmanî adlı sözlüğünü örnek alarak 
Lehçe-i Tatarî’yi yazdığını, Giritli Ali Aziz Efendi’nin Muhayyelât’ından 
“Efsane-i Gülruh ve Kamercan”ı, Ebu Ali İbn Sina ve Kırk Vezir Kıssası 
gibi eserleri adapte ederek Kazan’da bastırdığını zikretmek gerekir. Ayrıca 
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’sinin, Şemseddin Sami’nin 
Kamus’ül-Âlam ve Kamus-i Türkî gibi eserlerinin Rusya Müslümanları 
arasında çok yayıldığını söyleyebiliriz.

Aynı şekilde Türkiye, Avrupa ve Rusya’daki yeni eğitim metotlarından, ders 
kitaplarından etkilenen İsmail Gaspıralı 1880’li yılların başlarından itibaren 
bütün Rusya Müslümanlarını etkileyen modern eğitim hareketini başlatmıştır. 
Sonraları “Ceditçilik” adı verilen bu hareketin de Türkiye ile yakın bağları 
vardı. Türkiye’de Batı tarzı eğitim anlayışıyla açılan ilk ve ortaokullar, askerî 
ve mülkî mektepler, bu okulların müfredâtları ana dilinde eğitim açısından 
da İdil-Ural Müslümanlarını etkilemiştir. Burada yeri gelmişken İsmail 
Gaspıralı’nın Türkiye Türkçesiyle yayımladığı Tercüman gazetesinin Türkiye 
ile Rusya Müslümanları arasında sağlam ilişkilerin kurulmasında çok önemli 
bir rol oynadığını da hatırlatmak gerekir.

İstanbul’da basılan ilmî ve edebî eserlerin önemli bir kısmı devlet eliyle 
uygulamaya konulan Tanzimat reformları paralelinde, Batı medeniyetinin 
Osmanlı yorumunu yansıtıyordu. O dönemde en büyük problem, “Batı 
Medeniyeti”nin ne olduğu, nasıl yorumlanması, uygulanması gerektiği gibi 
konulardı. Bunun yanında Batılıların İslam’a yönelttikleri tenkitlere cevap 
verme meselesi de aydınları epeyce meşgul ediyordu. Osmanlı neşriyatı, Rusya 



27

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

10Müslümanlarının bu alanlardaki beklenti ve ihtiyaçlarını da karşılıyordu. 

Bazen de bunun tersi olabiliyordu. Petersburg imamı Ataullah Beyazıdof’un 
Fransız bilim adamı Ernest Renan’a 1883’te cevap olarak yazdığı Rusça eser, 
Ahmed Midhat Efendi’nin dikkatini çekmiş, eseri Osmanlıcaya tercüme 
ettirerek yayımlamıştı. Bu eser günümüzde “İslam ve Medeniyet” adıyla 
yeniden neşredilmiştir. Ahmed Midhat Efendinin aynı amaçla yazdığı 
Müdafaa (1882-1885), Beşair (1894) gibi eserlerle ve bilhassa John W. 
Draper’den tercüme ettiği, açıklamalar ve tenkitleriyle zenginleştirdiği Nızâ-i 
İlm ü Din–İslam ve Ulum (1315/1899-1900) adlı eseri,Rusya Müslümanları 
arasında da en çok okunan kitaplardan olmuştur.

Mısır’da medrese tahsili yapan Kâmil Muti’i, ülkesine döndükten sonra 
Osmanlı fikir ve edebiyat hayatının da tanınmasına hizmet etmiştir. Bu şahsın 
Osmanlı musikisi ve edebiyatını iyi bildiği, şair Abdullah Tukay’a da Osmanlı 
Türkçesi ve edebiyatı, aruz vezni konusunda yardımcı olduğu bilinmektedir.5 
Nitekim Tukay’ın ilk dönem şiirlerinde Osmanlıcanın etkisi görülmektedir. 
Burada yeri gelmişken belirtelim ki Abdullah Tukay’ın ölümünden sonra 
onun hakkında Fuad Köprülü önemli bir makale yazmış, Türk Sözü dergisi 
de (23 Nisan 1330, Sayı: 4) kapağına resmini koyarak “Ey Kalem” şirini 
yayımlamıştır. 

Tataristan-Türkiye arasındaki kültürel bağların en sağlam halkalarından 
birini oluşturan Fatih Kerimî, Türkiye’de Mekteb-i Mülkiye’de okumuş, 
memleketine giderek yazarlık ve gazetecilik yapmıştır. Balkan savaşları 
sırasında Türkiye’de muhabir olarak bulunmuştur. Fatih Kerimî’nin Rusya 
gazetelerine, bilhassa Vakit’e Türkiye’den gönderdiği yazılar, haberler daha 
sonra İstanbul Mektupları adıyla kitaba dönüşmüş ve bu eser Fazıl Gökçek 
tarafından Türkiye Türkçesi’ne de aktarılmıştır (İstanbul, Çağrı Yayınları, 
2001). Fazıl Gökçek ayrıca bu idealist yazarın Avrupa Mektupları’nı 
(İstanbul, Çağrı yayınları, 2001) da Türkiye’de yayımlamıştır. 

Kerimî, Ahmed Midhat’ın ölümünden sonra yazdığı Merhum Ahmed 
Midhat Efendi ve Şimal Türkleri makalesinde (Türk Yurdu, 1329/1913,3.
yıl,s.161-164), onun Rusya Müslümanları arasında niçin çok sevildiğini açıklar. 
Bir din adamının kendisine Ahmed Midhat Efendi için “Eğer yevm-i kıyamette 
Resulullah’dan sonra, başka birinden şefaat istemek mümkün olursa ben hiç 
şüphesiz Ahmed Midhat Efendi’den isteyeceğim” dediğini kaydettikten sonra 
makalesine şöyle devam eder:

“Ahmed Midhat Efendi’nin eserlerinin Rusyalı Müslümanlar 
arasında o derecede makbule geçmesinin sebebi pek zahirdir: Rusyalı 
Müslümanlar her bir muhâkeme ve tefekkürlerinde dini rehber 

5  A. Battal-Taymas, Kazan Türkleri, 2. Bs., Ankara 1966, s. 145.
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10 tutuyorlar. Ulum ve fünuna da dinî nokta-i nazardan bakıyorlardı. 
Ahmed Midhat Efendi de eserlerinde daima ma’âli-i İslamiyeyi ve 
hikmet-i diniyeyi öne sürer, ulum ve fünunu temeddün ve terakkiyi 
daima din ile barıştırmaya çalışırdı. Şuna göre onun eserleri Rusyalı 
Müslümanların pek hoşlarına giderdi.”

Ahmed Midhat Efendi ile Rızaeddin b. Fahreddin’in de ilişkileri vardır. 
Rızaeddin Hazret, onun ölümünden sonra Ahmed Midhat Efendi adlı bir 
eser yazmış ve bastırmıştır (Kazan 1913). Bu monografi, uzun zaman Ahmed 
Midhat hakkında yazılmış tek eser olarak kalmıştır. Diyebiliriz ki Ahmed 
Midhat’ı Kazan Tatarları, Türkiye Türklerinden dahi iyi anlamış ve ona daha 
fazla saygı göstermişlerdir. 

Namık Kemal, Türkiye’de temsil ettiği hürriyetçi-demokratik düşüncelerle, 
maarife verdiği önemle, aynı zamanda Batı Hristiyan medeniyetini 
eleştirmesiyle tanınmıştı. Hatırlatmamız gerekir ki Namık Kemal aynı 
zamanda İslamî düşünceye Batı karşıtı siyasî bir içerik kazandıran aydınlar 
arasındadır. (Bu konuda Cemaleddin Affganî daha çok tanınmaktadır.) Daha 
sonraları “İslamcılık” olarak adlandırılan bu dinî olmaktan çok siyasî hareketin 
başında Namık Kemal’in de yer almış olması Rusya Müslümanlarının 
dikkatinden kaçmamıştır. N. Kemal’in tesirleri daha 1900 yılından önce Kazan 
Tatarları arasında görülmeğe başlamıştı: Tatar tiyatro yazarı Galiasgar Kamal, 
Namık Kemal’in Zavallı Çocuk, Vatan Yayud Silistre (1900) ve Abdülhak 
Hamid’in Duhter-i Hindu’sunu Tatarcaya çevirip bastırmıştır.6 Ziya Nasirî 
adlı bir mualim de N. Kemal’in Rüya’sını Tatar Türkçesi’ne Rüya–Tüş adıyla 
çevirmiş ve yayımlamıştır (1907). Z. Nasirî’nin bu eseri “Türk şairlerinden 
edib-i meşhur Namık Kemal Bek’in hürriyet ve esâretni şâirâne tasvîr ettiği 
nâdirü’l-emsâl bir risâle” olarak tanıtması dikkati çeker. 

O dönemde başta Ahmed Midhat Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat’i, 
Sabah, İkdam, Malumat gazete ve dergileri olmak üzere birçok Osmanlı 
gazetesi Rusya Müslümanları hakkında haberler veriyor, onlar hakkında özel 
makaleler yayımlıyordu. Bu yayın organlarına Rusya Müslümanlarından 
yazılar, özel mektuplar da geliyordu. Malumat gazetesi ve Musavver 
Malumat dergisinin Rusya’da özel muhabirleri vardı. Sırat-ı Müstakim, 
Türk Yurdu, İctihad, Tearüf-i Müslimîn, İslam Âlemi, Yeni Mecmua 
gibi dergiler Rusya Müslümanlarına özel bir ilgi göstermiş, onlar hakkında 
bu süreli yayınlarda, bir kısmı İdil-Urallı yazarların kaleminden çıkan, birçok 
yazı, makale, haber yayımlanmıştır. Bu yazarlar arasında Yusuf Akçura, Ayaz 
İshaki, Abdürreşid İbrahim, Halim Sabit Şıbay, Zeki Velidi Togan, Fatih 
Kerimi… gibi şahsiyetler bulunmaktadır.

Kazan’da 1897 yılında ulemadan Alimcan el-Barudî ile tüccardan İbrahim 

6 Gabdurrahman Sagdi, Tatar Edebiyatı Tarihi, Kazan, 1926,  s. 165-173.  (Not: Yararlandığımız 
bu eserin matbu nüshası değil Latin harflerine aktarılıp daktilo ile yazılmış nüshasıdır.)
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10İdrisof tarafından Millet Kütüphanesi adlı bir kitapçılık şirketi kurulmuş 
ve bu şirketin 1913’te “Birederân-ı Kerimoflar Kütüphanesinin Esâmi-i 
Kütübi” (Kazan, 1913, 30+2 s.) adı katalogu yayımlanmıştır. Katalogda 
İstanbul ve Kahire baskılı birçok kitap yer almıştır. Bu katalogda bulunan 
“... Mısır, İstanbul ve Kazan kitapların her türlüsü, daima kütüphanede 
satılmaktadır” kaydı, Türkiye-İdil-Ural ilişkilerinin ileri bir seviyeye ulaştığını 
göstermektedir. 

4- Türkiye’ye gelen İdil-Urallı aydınların ilişkilerin gelişmesine 
katkıları.

19.yüzyılın sonlarında İstanbul’a okumak amacıyla gelen öğrenciler 
arasında Musa Akyiğit (Akcigit) örnek olarak gösterilebilir. Tatar edebiyatının 
ilk romanı olan Hüsameddin Molla (1886)’da eserin aynı adlı kahramanı, 
İstanbul medreselerinde okuyarak ülkesine dönen genç bir molladır. Ciddî 
bir eğitim almıştır, sağlam din anlayışını ve devrin yeni fikirlerini temsil 
etmektedir. Musa Akyiğit, bu genci, köyün eski, mutaassıp mollası “kadimci” 
Bikpolat Hazret’in karşısına çıkartarak, onun üstün olduğunu gösterir. Böylece 
Türkiye’deki dinî eğitimin İdil-Ural veya Türkistan’dan daha ileri seviyede 
olduğunu anlatmak ister. Musa Akyiğit’in Türkiye’de özellikle iktisadî 
görüşleri ve faaliyetleri oldukça önemlidir. Burada bunlardan söz etmeğe 
imkân yoktur.7

Rusya’da 1905 Meşrutiyetiyle daha hür bir fikir hayatı ortaya çıktı. Matbuât 
hayatı canlandı. Buna bağlı olarak Rusya Türkleri arasındaki fikir hareketleri, 
siyasî cereyanlar, devrimci düşünceler Osmanlı etkilerini arka plâna itti; fakat 
bunun hemen ardından gelen 1908 Osmanlı Meşrutiyeti yeniden gözleri 
Türkiye’ye çevirdi. Birçok Türk aydını İstanbul’a gelip Osmanlı mekteplerinde 
okumaya, Mısır veya İstanbul’da dinî tahsil yapmaya başladılar. İsmail 
Gaspıralı’nın bazı İttihatçı ileri gelenlere Rusya Müslümanlarından talebeler 
getirtip Türkiye okullarında okutun yollu tavsiyelerde bulunduğu ve başta 
Azerbaycan ve Kırım olmak üzeri Türkiye’ye bazı öğrencilerin geldiği, 
devletten burs alarak okudukları ve bu öğrencilerle Ahmed Midhat Efendi ve 
Rıza Tevfik’in özel olarak ilgilendiği bilinmektedir. Kırımlı Cafer Seydahmet 
Kırımer’in Bazı Hatıralar’ında İstanbul’daki Rusyalı Müslüman talebelerden 
epeyce söz edilmektedir. İstanbul’daki Kırımlı, İdil-Urallı, Kafkasya ve 
Azerbaycanlı öğrenciler bazı dernekler kurup kültürel faaliyetlere başlamışlar, 
hatta aralarından bazı kimseler, gizli siyasî çalışmalarla da meşgul olmuştur.

Bu yakınlaşma dönemi çok sürmedi.1912 Balkan Harbi, 1914’teki I. 
Dünya Savaşı Türkiye’nin itibarını sarstı, yenilgiler, askerî ve siyasî gücü 
zayıflatırken, bunun tam tersine fikrî ve edebî faaliyetler genişledi, İslâmcılık 
cereyanı yeni bir mahiyet alırken, Türkçülük ve buna bağlı olarak millî 
edebiyat cereyanı ön plâna çıktı. Savaşlarda Türkiye’nin çok güç durumda 

7  Musa Akyiğit’in Türkiye’deki hayatı, faaliyetleri, savunduğu düşünceler için bak. : Hilmi 
Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Konya, 1966,  s. 343-352. 
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10 kalması Rusya Türkleri arasında Türkiye’ye duyulan ilgiyi artırmış, dayanışma 
duygusunu güçlendirmişti. Bu işte başta Yusuf Akçura olmak üzere, Abdürreşid 
İbrahim’in, Halim Sabit’in, Azerbaycanlı Hüseyinzade Ali (Turan) ve Ahmet 
Ağaoğlu gibi şahsiyetlerin de önemli rolü vardır. Aynı şekilde I. Dünya Savaşı 
sırasında Rusya Türk halkları arasında uluslaşma bilinci hız kazanmış, Rusya 
dâhilinde muhtariyet veya bağımsız devletler kurma isteği gittikçe güçlenmeğe 
başlamıştı.

1905’ten sonra yayımlanan birçok Tatar gazete ve dergisinde Türkiye’deki 
hadiseler, fikir ve edebiyat hayatıyla alâkalı oldukça fazla haber ve yazı 
neşredildi. Bu yayın organları konumuz açısından bir hayli zengin materyale 
sahiptir, ama henüz bu materyal gereği gibi değerlendirilememiştir. Türkiye ve 
Tataristan süreli yayınları, karşılıklı olarak incelenirlerse bilmediğimiz birçok 
ilişki, unutulmuş birçok eser ve yazarın ortaya çıkacağı şüphesizdir.

Şura dergisi Tatarcayı ihmal etmese de İsmail Gaspıralı’nın ortaya attığı 
ortak Türk diline yakın bir dille neşrediliyor, ayrıca çeşitli Türk şivelerindeki 
yazıları da basıyordu. Derginin yazarları arasında Rızaeddin Fahreddin, 
Fatih Kerimi, Burhan Şeref, M. C. Bigiyev, Hadi Atlasî, Âlimcan İdrisî, 
Abdurrahman Sadi, Zakir Remiyev, Zeki Velidi Togan vs. gibi dönemin belli 
başlı şahsiyetleri yer alıyordu. Şura, Türkçülük ve İslâmcılık cereyanlarını 
ölçülü, mantıklı ve seviyeli bir şekilde devam ettirmiş, Bolşevikler tarafından 
kapatılmıştır.8

Osmanlı Meşrutiyetinin serbest ve biraz da kaotik ortamında İstanbul’a 
gelen en tanınmış şahsiyet şüphesiz ki Abdurreşid İbrahim’dir. İstanbul’da 
yayımlanmakta olan Sırat-ı Müstakim dergisinin yazar kadrosunda yer almış, 
başta Mehmed Âkif olmak üzere birçok Osmanlı aydını ile yakın ilişkiler 
içinde olmuştur. Abdurreşid İbrahim’in idealleri ardınca dünyanın her yerinde 
cesaretle, tehlikeleri göze alarak faaliyet göstermesine hayran olan Mehmed 
Âkif, Süleymaniye Kürsü’sünde câmide vaiz olarak tasvir ettiği Abdurreşid 
İbrahim’in gözüyle İslam ve Türk âleminin feci hâlini tasvir etmiş, onların 
tenbel ve bilgisizliğini acı bir dille eleştirmiştir. Abdurreşid İbrahim’in 
Türkiye’yle ilişkileri, diğer şahsiyetlere nispeten daha iyi bilindiği, hakkında 
makaleler, kitaplar yazıldığı için burada ondan daha fazla söz etmeye lüzum 
görmüyoruz.9

Daha önce annesiyle Türkiye’ye gelmiş bulunan ve tahsil hayatı İstanbul’a 
geçen Yusuf Akçura, özelikle 1905 Rus ve 1908 Osmanlı Meşrutiyetlerinden 
sonra Rusya ve Türkiye’deki fikir ve siyaset hayatında kendini gösterir. Onun 
Üç Tarz-ı Siyaset eseri, Türk fikir ve siyaset hayatını derinden etkilemiştir. 

8 Bak. N. Devlet,  Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917), 2. bs., Ankara, TTK 
Yayınları, 1991, s.171.  

9  Bu hususta bak.: İsmail Türkoğlu, “Sibiryalı Meşhur Seyyah, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, 1997.
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10Fransa’daki yüksek tahsilinden sonra ülkesine dönerek Rusya Müslümanlarının 
siyasî ve fikrî hayatı içinde büyük rol oynamıştır. Kendisi hakkında Türkiye’de, 
Avrupa’da ve artık Tataristan’da da birçok araştırma yapılmıştır. Burada, bütün 
Türk halkları arasında büyük yankılar uyandıran Türk Yurdu dergisinin neşri 
ve Türk Ocağı’nın kurulmasındaki rolünü hatırlatmakla yetineceğiz. 

Sovyet Yönetimi’nin kurulmasından sonra muhacir olarak Türkiye’ye 
gelen İdil-Urallı şahsiyetler arasında Ayaz İshaki’nin özel bir yeri vardır. O 
hem Türkiye hem de Avrupa’daki faaliyetleriyle, Sovyet demir perdesi altında 
kalmış İdil-Ural bölgesinin hakikatlerini dünyaya duyurmada önemli bir rol 
oynamıştır. Ayaz İshaki’nin Züleyha adlı dramı ve bazı yazıları, Türk Yurdu 
dergisinde tefrika edilmiştir. Sırat-ı Müstakim’deki yazıları ise Osmanlı 
Türkiyesi’nin Rusya Müslümanları hakkında ilk elden bilgiler edinmesinde, 
o bölgenin insanlarını, kültürünü, içinde yaşadıkları siyasî, iktisadî ve kültürel 
hayatı öğrenmelerinde büyük hizmet görmüştür. Tataristan-Türkiye edebî, fikrî 
ilişkileri içerisinde onun yazdığı Üyge Taba (Eve Doğru) romanının özel bir 
yeri vardır. Kızı Saadet Çağatay ise DTCF’de Türk lehçeleri profesörü olarak 
çalışmış, bu konuda yazdığı Türk Lehçeleri Örnekleri ve Türk Lehçeleri 
Üzerine Denemeler adlı eserleri üniversitelerimizin en önemli kaynak 
kitapları arasında yer almıştır. 

Türkiye’de İdil-Ural bölgesini objektif ve ilmî bir şekilde tanıtmada en 
büyük hizmeti yapanın Abdullah Battal-Taymas olduğunu söyleyebiliriz. 
Onun Kazan Türkleri (Ankara, 2. Bs. 1966) adlı eseri, uzun zaman 
konusunda tek müracaat kitabı olarak kalmıştır. Bu abidevî eseri yanında onun 
Rus İhtilalinden Hatıralar (1947, 2. Bs. 1968) ve Ben Bir Işık Arıyordum 
(İstanbul, 1962) adlı eserleri bize, Rusya Müslümanlarının yakın tarihini, 
olayların içinde yaşamış bir aydının gözüyle görme imkânı veriyor ve Bolşevik 
döneminin birçok karanlık noktasını aydınlatıyor.10

Bilimsel çalışma alanında Akdes Nimet Kurat’tan da özelikle söz etmek 
gerekir. Konumuz açısından diğer eserleri yanında bilhassa önemli olan DTCF 
dergisinde yayımlanan “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi” (Cilt: 
XXIII, Temmuz-Aralık 1965) ve “Kazan Türklerinin ‘Medeni Uyanış’ Devri 
(1917 yılına kadar. Cilt: XXIV, Temmuz Aralık 1966) makalelerini sayabiliriz. 

Türkiye’de bazı dergiler İdil-Ural bölgesini değişik yönlerden tanıtmada 
önemli rol oynamışlardır. Bunlar arasında İstanbul’da 1970’ten itibaren 
Nadir Devlet’in yönetiminde yayımlanan Kazan dergisi özel bir yer tutar. Bu 
derginin yazarları arasında bulunan Mahmut Tahir de ömrünü Tatar kültürünü, 
aydınlarını Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmaya hasretmiş idealist şahsiyetlerden 
biri idi. 

10  Abdullal Battal-Taymas için bak. Ali Birinci, Abdullah Battal-Taymas: Kazanlı Bir Âlimin 
Hayat Hikâyesi, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilimi Araştırmaları), Harvard Univer-
sity, Volume: 30/1, 20005, pp. 171-195. 
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10 Türkiye’de basılıp da dikkatten kaçmış, konumuzla ilgili birkaç eserin 
adını ve yazarını özellikle anmak istiyoruz: Kaya Nuri’nin Türk Şairleri, 
İslam Filozofu İbn Rüşd (R. Fahreddin’den tercüme), Kazan ulemasından adı 
belirtilmeyen bir şahsın Rusya’da Müslümanlar Yahud Tatar Akvamının 
Tarihçesi, Celal Nuri’nin Şimal Türkleri (Seyahat hatıraları).

Türkiye üniversitelerinde “Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” adını taşıyan 
bölümler, birçok üniversitede ise “Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü” 
gibi kurumlar tesis edilmiştir. Buralarda Tatar dili ve edebiyatı, tarihi üzerine 
yüksek lisans ve doktora tezleri yaptırılmıştır. Atatürk Kültür Merkezi’nce 
neşredilen Türk Dünyası Edebiyatı serisinde Tatar edebiyatına da geniş yer 
vermiştir. Nevzat Kösoğlu’nun yönetiminde yayımlanmış olan “Türkiye 
Dışındaki Türk Edebiyatları Ansiklopedisi”nde Tatar edebiyatı 17-19. 
ciltlerde bütün dönemleriyle geniş yer bulmuştur. Makaleleri ve metinleri 
Tatar bilim adamları yazmış, metinler Türkiye Türkçesi’ne çevrilmiştir. Tatar 
edebiyatını tanıtmada bu antoloji büyük bir rol oynamıştır. 

Aynı şekilde Atatürk Kültür Merkezi’nin Tatar bilim adamlarının da 
katkılarıyla yayımlamış olduğu Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Türk 
Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü, Türk 
Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, Türk Dünyası Edebiyatçıları 
Ansiklopedisi gibi eserleri de Tataristan’la Türkiye arasındaki edebî, ilmî 
ilişkilere son zamanlarda yapılmış önemli katkılar olarak belirtmek gerekir.

Konumuzu yakından ilgilendiren araştırmalarıyla son zamanlarda dikkati 
çeken Mustafa Öner, İsmail Türkoğlu, İbrahim Maraş, Ahmet Kanlıdere, Alper 
Alp, Elfiye Sibgatullin, Çolpan Zaripova, Alsu Kemaliyeva … gibi bilim 
adamlarının burada ancak ismini söylemeye imkânımız var. 

1990’lı yıllardan itibaren Tatarcadan edebî, fikrî ve ilmî eserlerin Türkiye 
Türkçesi’ne çevrilmesi işinde de önemli adımlar atılmıştır. Bu gibi faaliyetler 
içinde Halil Açıkgöz’ün ve Mustafa Öner’in ayrı ayrı hazırladığı Tatarca-
Türkçe sözlüklerin bir el kitabı olarak çok kullanıldığını ve önemli bir ihtiyaca 
cevap verdiklerini belirtmeliyim. Bediî tercüme yapmak kolay bir iş değildir 
ve Türkiye’de hâlâ değişik Türkyazı dillerinden çeviriler yapacak profesyonel 
mütercimler yetişmemiştir. Yetişen birkaç başarılı mütercim arasında Ayaz 
Gıylecev’in Bir Avuç Toprak ve Cuma Günü Akşam adlı eserleri yanında 
daha başka tercümeleri de bulunan Fatih Kutlu’yu burada özellikle zikretmek 
gerekir. 

Türkiye’de hizmet etmiş, Türk dünyasının dil, tarih, etnografya gibi 
sahalarında önemli eserler yayımlamış  İdil-Urallı bilim adamlarının sayısı da 
az değildir. Bunlar arasında Reşit Rahmeti Arat, Sadri Maksudî Arsal, Zeki 
Velidi Togan, Abdullah Battal-Taymas, Halim Sabit Şibay, Zakir Kadiri Ugan, 
Hamit Zubeyr Koşay, Ahmet Temir, Abdulkadir İnan ve nihayet Nadir Devlet’i 
de burada saygıyla, minnetdarlıkla anmak istiyorum. 
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Türkiye
A.Ali Ural  
Ali K. Metin
Arif Dülger,  
Atakan Yavuz
Eyyüp Azlal
Fatma Şengil Süzer
Hıdır Toraman
İbrahim Eryiğit
Kadir Karaman
Mahir Adıbeş
Mehmet Ali Köseoğlu 
Mehmet Kurtoğlu
Metin Önal Mengüşoğlu
Mustafa Muharrem
Mustafa Uçurum
Osman Özbahçe
Ömer Korkmaz
Rıdvan Canım
Süleyman Çelik 
Şakir Kurtulmuş
Vedat Güneş                 
Yılmaz Daşcıoğlu
Zeynep Arıkan

Tataristan
Çulpan Zaripova Çetin
Elmira Şerifullina
Lenar Şeyeh
Remis Aymet

Rifa Rahman
Rifat Selah
Rkail Zeydulla
Robert Minnullin
Zinnur Mansurova

Diğer Ülkeler
Gülnihal Ölçüm (Almanya) 
Brontoi Bedyurov (Altay)
Ekber Yolcuyev, Faik Balabeyli (Azerbaycan)
Gulnara Halfitdinova, Fanil Bulyakov, Selavat 
Abüzer, Hismet Yuldaşev, Ethem Gumer, Tamara 
İskenderiya (Başkurdistan)
Liudmila Nikolaeva (Çuvaşistan)
Issa Kapaev, Aynara Tolubaeva (Dağıstan) 
Akif Hansultanlı (Gürcistan)
Timur Davletov (Hakasya) 
Zekiye Doğan (Hollanda)
Muraddin Ölmezov (Karaçay)
Dauren Kassenov, Tanagoz Ilyassova, Jayşıbay 
Galim (Kazakistan)
Narsulu Gurgubaeva, Altınbek İsmailov 
(Kırgızistan)
Rüstem Celilov (Kırım) 
Taner Güçlütürk (Kosova)
Bagautdin Samadov (Kumuk) 
Mehmed Arif (Makedonya) 
Fahreddin Nizamov (Özbekistan)
Eduard Micit (Tuva-Hakas)
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Akif  Hansultanli (Gürcistan)

1974-cü ilde Gürcüstanın Sadahlı kendinde anadan olmuşdur. 1991-ci ilde 
Sadahlı 1 saylı orta mektebi bitirmişdir. 

1992-1997-ci illerede Azerbaycan Dövlet Medeniyyet ve İncesenet 
Universitetinin “Kulturologiya” fakultesinde ali tehsil almışdır. 

1997-2000-ci illerde ise Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasının 
Beynelhalq Münasibetler İnstitutunun “Harici ölkeler edebiyyatı” ihtisası üzre 
eyani aspiranturasında okumuşdur. 

1999-cu ilden 2003-cü ile kimi  Azerbaycan Respublikası Medeniyyet ve 
Turizm Nazirliyinin Muzey İşi üzre Respublika Elmi-Metodiki Merkezinin baş 
redaktoru vezifesinde çalışmışdır.

2003-cü ilden 2007-ci ile qeder Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasının 
Nizami adına Edebiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi  kimi elmi fealiyyetini 
davam etdirmişdir.

2007-ci ilden etibaren, Tiflisde neşr olunan “Qarapapaqlar” aylıq elmi-
populyar dergisinin baş redaktorudur. 

Hazırda Türkiyenin Erdahan Universitetinin doktoranturasında tehsil alır. 
Akif Hansultanlı edebi fealiyyetine 15-16 yaşlarından başlamışdır. Onun 

dövri metbuatda elmi meqaleleri ile yanaşı şeirleri de müntezem neşr olunur. 
Borçalının etnoqrafik toponimiyasına dair “Borçalı dastanı” adlı  kitabı 2006-cı 
işık üzü görmüşdür.

Azerbaycan Yazıçılar Birliyinin ve Azerbaycan Jurnalistler Birliyinin 
üzvüdür.

“Kızıl Kalem” edebi mukafatı laureatıdır.
Ailelidir, üç övlad atasıdır.
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10İLAHİ

Özgeye gün ağlayır, özü Mecnun gününde,

Gören tövbe necedir böyük sevgi dininde?

Meni rezil eyleme dost-tanışın önünde

Elimi eteyine bir de bağla, İlahi!.

Bu sevgiden xebersiz, gunah bir işi tutsam,

Hele ferqi bilmirem, ya uduzsam, ya udsam, 

Qara gözün eşqine eger seni unutsam,

Meni bela sevgiden özün saxla, İlahi!.

Ruhani dünya varsa, boşa yaram heyatda,

Bu sevgini tek sene daşıyaram heyatda,

Men qara sevdanı da yaşıyaram heyatda

Teki ömür bitmesin boş bir çağla, İlahi!.

Sen ixtiyar sahibi, hem seçilen, hem seçen,

Bende keçe bilmeyen her günahımdan keçen,

Bir gözelin süzdüyü eşqin camını içen

Görüşüne gelecek hansı haqla, İlahi!?

Qoyma temiz eşqimi ehtiraslı yar ala,

Pak müqeddes ruhumu can evimden arala,

Eger qefil sağalsam, istemirem yarala

Sevginin kamanından çıxan oxla, İlahi!.

Ölümün növbesine dayamışam, durmuşam,

Gah açıb boylanmışam, gah qapını vurmuşam,

Kim bilir nezerinde neca sevgi qurmuşam?

Meydan senin meydanın, çağır yoxla, İlahi!.
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1959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da 
tamamladı. İlk şiiri Mavera dergisinde çıktı (1982). Yükseköğreniminin 
ardından bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları’nı kurdu. 1989’da 
Merdiven Sanat isimli bir aylık sanat dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin 
yanı sıra Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi yayınladı. Yayın 
yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. 
Ural’ın yayınlayıp yönettiği dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007).

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şube 
başkanlığını yapmış olan A. Ali Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar 
Kurulu üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali Yürütme Kurulu 
üyesi olan Ural, “Ejderha ve Kelebek” adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
2010 Deneme Ödülü’nü aldı. 2011 yılından itibaren FSMVÜ’de  “Özgün 
Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü Anlatım” dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının 
Şubat ayında birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi olan 
Karabatak’ ın yayın yönetmenliğini yapıyor. Ural, “Gizli Buzlanma” adlı şiir 
kitabıyla 2013’te Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Yılın Şiir Kitabı” ödülünü aldı.

Eserleri: Şiir:  Körün Parmak Uçları (1998), Kuduz Aşısı (2006), 
Gizli Buzlanma (2013)Hikâye:  Yangın Merdiveni (2000), Fener Bekçisinin 
Rüyaları (2011), Deneme: Posta Kutusundaki Mızıka (1999), Makyaj Yapan 
Ölüler (2004), Resimde Görünmeyen (2006), Güneşimin Önünden Çekil 
(2007), Satranç Oynayan Derviş (2008), Tek Kelimelik Sözlük (2009), Ejderha 
ve Kelebek (2010), Bostancı Bahane (2010), Tercüme-Araştırma:  Divan / 
İmam Şâfiî’nin Şiirleri (2002)

A. Ali Ural (Türkiye) 
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10Bahar Kuşkusu 

ağızların şöyle ya da böyle kıpırdaması

hiç duymadığın sesler şöyle ya da böyle

uyku saatlerinde elma toplarken hükümlüler

kışın bitmesi rüyanın bitmemesi 

şöyle ya da böyle kıpırdaması parmaklıkların

kış maskeli kış yakayı ele vermeden 

dönüp dolaşıp baharı ele vermeden

güneş çocukluğumdaki güneş

terler alnımdaki ter 

hasta gibiyim bir şeyler deşiliyor hangi şeyler

köpeğin tasmasında yazıyor sahibinin adı hangi

küplere binmek yok küpleri kırmak var şarap ırmakları 

kara çerçeveli gözlüklerle baksınlar görülecek bir şey yok

bin kere daha iyi çölden ayırmamak gözünü

oracıkta kısalması günlerin bin kere daha

başın çatlasın ağrıdan doğum vakti

sıra sana gelmeyecek bahar kışı çok sevdik

alışkanlıktır belki ama biz aşk bildik

tabancasını istedik başımıza dayamak için

bastonuna yaslandık sendeliyoruz nicedir

gölgelerin üşüştüğü yüzümüzden ne kadar ırak

tuz perdesinin ardından baktık tatlı sulara
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1964, Bilecik-Söğüt doğumludur. G. Ü. Basın-Yayın Y.O. Gazetecilik 
bölümünden mezun olan Metin, kamu görevlisi olarak çalışmakta. 

1997-98 yıllarında yayımlanan Edebiyat Ortamı dergisinin yayın 
yönetmenliğini yaptı. 2003’te yayımlanmaya başlanan Kökler dergisinin 
kurucuları arasında yer aldı ve yayın danışmanlığını yaptı. 

1986 yılından bu yana çeşitli dergi ve yayın organlarında yayımlattığı şiir, 
eleştiri, deneme ve düşünce yazılarıyla yazı serüvenini sürdürüyor.

Poetikasını “Barbar Şiir” diye adlandırmış olup, bu çerçevede henüz 
kitaplaşmamış bir dizi yazı kaleme almıştır. 

2002’de “Yazıyla Solumak”, 2007’de  “Şiir Harmanı” adlı deneme ve 
eleştiri kitapları yayımlandı. 1980 sonrası Türk Şiiriyle ilgili çeşitli tahlil ve 
eleştirilerden oluşan “Şiirin Adaleti” kitabı 2015’in güz dönemi içinde okurla 
buluşacaktır.

Kitapları:

Sürgün ve Atlas (Beyan Yayınları, 1999), Bir Yangın Tenhası (Şule 
Yayınları, 2004), Barbar Senfoni (Ebabil Yayınları, 2006), Pis Kan (Hece 
Yayınları, 2010),  Rövanş (Hece Yayınları, 2014).  

Ali K. Metin (Türkiye)
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10GÖZ NÖBETİ

I

Dünyanın bir ucu gözlerin, bir ucu beni ört

Bir ucu anne ağrısı, bir ucu daha körpe karanlık

Aynalarda şehla bakışlar belki tak tak

Köşeler kuytulara bakan köşeler 

Bazı vakit tak tak

Bunu bazı ben bilmem mi 

Kaçar gibi kapadığın kapıları mesela bilmem mi 

Yanlış kapılar kapadığın yanlış kapılar açtığını

Gözümün yaşı nuru bunu ben

Hızlı hızlı ısırganlar koktuğunu kokladığını ve

Aramıza bulutların birdenbire girdiğini 

Bir gölge, bir yabancı gibi gelip girdiğini

Kurdeşenler döküyorsun hiç bilmem mi

Yüzündeki üzgünsüzlüğü ama doğrusu anlamadım

Günahı yudum yudum leke leke çoğaltan 

Tüylerindeki o tuhaf rahatlığı 

İkircikler bozgunlar bozgun gölgeleri ya da kimbilir 

Ağlarını falan mı örüyor aramıza anlamadım 

Bir tarafın bıçak sırtı bir bahar 

Gürül gürüldür biliyorum

Öbüründe havsalayı döndüren kuytu sesler

Türlü cezbeler türlü belki hakikatler görmüşlüğün

Dünyayı emen bağıran gözlerin görmüşlüğün 

Tak tak

Taka tak tak
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Seni çağırıyor

Seni galiba tekinsiz harlı bir yanın

II

Ben hata değil

Günahtan korkarım

Doğrusu tırtıl yürüyüşlü fısıltılardan korkarım

Helalin helal haramın haram olmamaklığından 

Başın döndürmesinden ama çok korkarım

Vardan değil yoktan yokluğun akrebinden

İçmeyi sever fakat alkolden korkarım

Şarabın şaraba pardon şeytana benzeyen arkadaşlığından

Şeytanla her türlü arkadaşlıktan korkarım

Korkunun korku olmamaklığından bıçağın bıçak

Demem o ki aç kurtlar köpüksüz yangınlar gibi

Sana ben

Kana karışan zehirden içteki bir afetten söz ediyorum

İnsanın bir de bu düğüm düğüm büyüyen çaresizliğinden

Gözlerin şimdi senin sağlı sollu bir uzayış bir üşümek midir bilmem 

Sular ve karanlıklar ve sabahlarla yarışan 

Ben ama karanlığın karanlık sabahın sabah olmamaklığından

Ben asıl şeytanın kılık değişmiş halinden korkarım

İki kadeh iki afet iki diyelim tak tak

Sonra ölüm dirim sonra ters dönmüş yaşamaklar 

Bıçağın kemiğe dayanmasından öyle korkarım



41

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

10

1982’de Kırgızistan’ın Oş bölgesindeki Köldük köyünde doğdu. Şiir 
yazmaya daha lise yıllarında başlayan şair, 2005 yılında Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. Türk Edebiyatı ve 
Şiiri, özellikle tasavvuf şairleri ve şiirleri hakkında uzmanlık alanı olarak 
çalışan Altınbek Ismailov, Yunus Emre’nin şiirlerini Kırgızcaya tercüme ederek 
2005 yılında kitap olarak bastırdı. Mevlâna’nın ünlü eseri ‘’Mesnevi’’den 
seçtiği bazı şiir, hikâyeleri Kırgızcaya aktararak popülar gazete ve dergilerde 
yayınladı. 2005’de Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Kırgızistan temsilcisi 
olarak seçildi. 2006’da ise Kırgız Millî Yazarlar Birliği üyeliğine kabul edildi. 
Şu anda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Okutman, ELTR Devlet 
Televizyonunda sunucu olarak çalışmaktadır. Evli, bir çocuk babasıdır.

Yayınlanmış eserleri: 

1.Süyüünün Sultanı Yunus Emre (Sevgi Sultanı Yunus Emre), Tercüme 
ve eleştiri,  2008) 

2.Taş Küzgü (Taş Ayna) Şiir, 2009                              

3.Gülistan (Bahtiyar Vahabzade), Tercüme, 2012

4.Ömür Yolu (Ülvi Bünyadzad), Tercüme,2015.

Altınbek İsmailov (Kırgızistan) 
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10                   TANRI DAĞI*

Tanrı dağı – Güneşin doğduğu yerdir.

Tanrı dağı – Rüzgarın donduğu yerdir.

Tanrı dağı – Buludun konduğu yerdir.

Tanrı dağı – Kırğızların olduğu yerdir!

Tanrı dağı – Şeytanın “öldüğü” yerdir,

Tanrı dağı – Meleğin saçını ördüğü yerdir.

Tanrı dağı – Karanlığın söndüğü yerdir.

Tanrı dağı – Kırğızların özünü gördüğü yerdir!

Tanrı dağı – Ruhların akdığı yerdir.

Tanrı dağı – Manasın yatdığı yerdir.

Tanrı dağı – Tarixin daşlara batdığı yerdir.

Tanrı dağı – Kırgızların Tanrıya tapdığı yerdir!

*Şairin Türkiye Türkçesiyle yazdığı ilk deneme şiiridir.
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1963 yılında Pınarhisar’da (Kırklareli) doğdu. İlk ve orta öğrenimini mü-
teakip, Devlet Parasız Yatılı Okulları sınavını kazanarak İstanbul İnşaat Teknik 
Lisesi’ne girdi. Orta öğrenimini müteakip girdiği Marmara Üniversitesi Siya-
sal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu(1985). 

Şiir çalışmaları Aylık Dergi başta olmak üzere Ayane, Kardelen, Kayıtlar, 
İslâmi Edebiyat, Kırağı, Özülke, Seher, Kalem ve Onur, Edebiyat Ortamı, Düş 
Çınarı, Bir Nokta, Ay Vakti, Mor Taka, Anadolu Çınar, Dil ve Edebiyat, Türk 
Dili ve Yeni  Edebiyat Yaprağı adlı dergilerde yayımlandı.

Evli ve iki çocuk sahibi. Hâlen, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev 
yapmaktadır.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin ''2009 yılı, Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıla-
rı Ödülleri'' meyanında 'Meğer Aşk İmiş'  adlı kitabı dolayısıyle ‘Yılın Şairi’ 
ödülüne lâyık görüldü.

Eserleri: Şiir Nöbetleri, Ayane Yayınları, Ankara, 1990 (Şiir), Geçmiş Za-
man Düşleri, Denge Yayınları, İstanbul, 1995 (Şiir), Ses Ver Bana, Beyan Ya-
yınları, İstanbul, 1998 (Şiir), Sözün Ateşi, Esra Sanat Yayınları, Konya,1998 
(Deneme), Bana Aşkı Sun, Timaş Yayınları, 2004 (Şiir), Sanki Bahar, İstanbul 
Yayınları, 2008 (Şiir), Meğer Aşk İmiş-Toplu Şiirler, İstanbul Yayınları, 2009 
(Şiir), Hayal Aynası, Nar Yayınları, İstanbul, 2012 (Şiir), Kırk Odalı Deniz, 
İstanbul Yayınları, 2014 (Şiir)

Arif Dülger (Türkiye)
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DUY SESİMİ !

bir adım daha yaklaştık,
dayanın, az biraz daha!
vakit var akşam olmaya,
dağları aşınca deniz.

yorulmak nedir bilmeyiz,
sabır bizim cephanemiz.
karşı geliriz korkmadan,
ıslık çalarak geceye.

yardımcısıyız İsâ’nın,
Muhammed ümmetiyiz.
kardeşimiz her peygamber,
gök kubbeden akan nehir.

omzuma yaslan sevgilim,
korkma; üfle nefesini!
o mutluluk, senin hakkın
kor ateşlere sür beni.

sevdiceğim, sevdiceğim!
Ay; dünyanın gelin başı.
yalnızlık; kat kat karanlık
giyindim taşı toprağı.

gel yanıma, biraz yaklaş
uykumu hep bölen boşluk!
imkânsız; nefes almak zor!
olmayınca sen, yok hoşluk.

bora, kar, tipi ve fırtına
bu sevdâdan payıma düşen.
gece ipine dizilmiş yıldızlar
sönük kalır O’nun yanında.

bu sevdâ kara sevdâ,
bembeyaz bulutlardan yere düşen.
duy sesimi,
ey kırk odalı deniz!
parlak incilerin kanatıyor donuk kalbimi.
hasret dinmiyor; rüzgâr var her gece
ayrılık ateşidir damla damla yere düşen.
yağmur değil sanki aşkımın sesi,
sessizce çağırıyor; duymasan da sen beni.
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1974 Tokat doğumlu. İlk ve ortaokulu Amasya’da, lise eğitimini 
Ankara’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
mezun oldu. Bir süre Londra’da bulundu. “Kunduz Dersleri” (Şule Yayınları) 
ve “Bakış Talimi” (Ebabil Yayınları) adlı iki şiir kitabı, ayrıca “Hata Günlüğü” 
(İzdihamYayınları) adında bir deneme kitabı yayımlandı. Cenap Şehabettin 
hakkında bir biyografi hazırladı. Okuma Kitabı adlı ikinci deneme kitabı 
yayıma hazırlanıyor. Gerçek Hayat dergisinde portre yazıları ve denemeler ka-
leme aldı, tercümeler yaptı. Dergâh, Nihayet, Hece, Karagöz, Barbar, İzdiham 
gibi dergilere şiir, deneme, tahlil, eleştiri, şiir üzerine yazılar ve çevirileri 
yayımlandı. İstanbul’da yaşıyor. 

Atakan Yavuz (Türkiye)
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KAPANIŞ KONUŞMASI

    

Kırgın değilim göğsümü ıskalayarak giden şu mevsime

beni tanımadan geçen günlere dargın değilim

çoktan bağışladım sözünde durmayan uykuları

kentlerle aramı açan üzerlik, seni de bağışladım.

Cihannüma, bahr-el gazel, türkân’ın yanağındaki ben

bütün alacaklarımı sildim sizden, sevinin

sizinle biraz daha genişledi yeryüzü 

şiire yer açıldı ve başka güzel şeylere. 

Böyle daha iyiyim

hepinize teşekkür ederim.
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Samadov Bagavutdin Samadovich 1978 yılında Dağıstan’ın Ullubiyaul 
Karabudaghgent bölgesinde doğdu. 1984 ile 1995 yılları arasında okulda okul 
hayatı devam etti. 1995 yılından itibaren iş hayatına başladı. 2001 yılında 
Ullubiyaul Köyü Kültürevinde sanat yönetmeni oldu. 2004 yılından buyana 
ise öğretmen olarak çalışmaya başladı. 

Samadov Bahavutdin, 2009 yılında Karabudaghgent bölge gazetesinde 
“haftaiçi ilçe” konu başlığıyla özel muhabir ve yazarlık yaptı. 2014 yılında ise 
gazetede editör ve başyardımcı oldu.

2003-2009 yılları arasında SKAGGS (g. Rostov) Fakültesinde Devlet 
ve Belediye Yönetimi eğitimi aldı. 2012-2014 yıllarında Dağıstan Devlet 
Üniversitesi, Filoloji fakültesinde gazetecilik üzerine master yaptı.

Samadov Bahavutdin, çalışma hayatı yanında şiirler yapmaktadır. İlk şiirini 
1996 yılında yazmaya başladı. 2013 yılında “Umut” adıyla  Kumuk Türkleri 
üzerine bir şiir koleksiyonu oluşturmuştur.

Bahavutdin Samadov, gazeteci ve eğitimcidir. Kendisinin başta çalışma 
hayatı olmak üzere sivil toplum üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı birçok 
ödül ve sertifikası mevcuttur. Samadov’un şiirleri Kumuk Türkleri üzerine 
olsa da bunun yanında diğer Türk topluluklarına dair şiir ve hikâyeleri de 
vardır. Samadov, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı 22014 yılında Dağıstan 
Cumhuriyeti Başkanlığının verdiği ödüllerden “Medya” alanında ödüle layık 
görülmüştür. Samadov, yazmış olduğu şiirlerde dostluk, kardeşlik, hoşgörü, 
birlikte yaşamak konularını işlemektedir. Ayrıca köy, millet ve vatan kavramları 
da işlediği ana konulardandır. 

Bagavutdin Samadov (Kubuk)
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Бав    арада 

Бав  арада  олтургъанбыз янаша, 

Кёкден  бизге  сюзюк Ай да иржая. 

Исси  сёзден, татл и  сёзден  тоймайлы, 

Сёйлейбиз  йибермей  гечени  зая. 

 

Сёзлерибиз  балдан  татли, гюлдей  акъ, 

Гёзлерибиз  яна  сыйлы  ташлардай. 

Юрекдеги  сююв  сырланы  чечип, 

Биз  бек  шатбыз  йырламагъа  башлардай. 

 

Юлдузлардан  Ай  айрылмайгъан  йимик, 

Бир-биревден  айрылмагъа  болмайбыз. 

Сююв  кёлден  сюйдюм  сувлар  ичсек  де, 

Не этсек  де  бир-биревден  тоймайбыз. 

 

Савлай  гече  сырлар  чечип  турсакъ да, 

Танг  къатгъанда  айрылмагъа  герекбиз, 

Гюн  узагъы  гёрюшме  болмасакъ  да, 

Гечортада  бав  арагъа  гелербиз. 
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Rusya’da, Tataristan’ın Arça ilçesinde, Subaş-Atı köyünde öğretmen anne-
babanın çocuğu olarak doğdu. 1975 yılında ailesi köyden Arça ilçesine taşındı. 
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Rus dilinde aynı ilçede tamamladı. 

1986–1992 yıllarında Kazan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rus Filolojisi 
Fakültesinde okudu ve buradan mezun oldu. 1992 yılında aynı üniversitede 
Rus ve Tatar edebiyatları üzerine (kıyaslama) yüksek lisans yaptı. 1995 yılında 
Tataristan Fenler Akademisi İbrahimov Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsünde 
XX. yy. başı Tatar şairi Sagit Remiev’in eserleri üzerine (Doğu, Avrupa ve 
Rus felsefesi temelinde, Rus dilinde) Doktora tezi savundu. 1995–2002 
yıllarında Kazan Devlet Pedagoji Üniversitesinin Tatar Filolojisi ve Rus 
Filolojisi Fakültelerinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Rus ve Tatar 
dillerinde ders verdi. Aynı zamanda Tatar Milli Üniversitesi ve Tatar Sosyal 
Bilimler Üniversitesinde de görev yaptı. Rusya ve Tataristan’da bulunan çeşitli 
şehirlerde birçok konferans ve sempozyuma katıldı. 1999 yılında Rusya İlimler 
Akademisi kararı ile Tatar Edebiyatı alanında Doçent oldu. 

Türkiye’de Tataristan Yetkili Temsilciliği, TÜRKSOY Teşkilatı ve Tatar 
dernekleri ile sıkı bir bağlantıda olup yurt dışında yaşayan Tatarlara yönelik 
faaliyetlere de aktif bir şekilde katılmaktadır. Uzun yıllar internet üzerine 
kurulan “Tatar-İnform” haber ajansında görev yapmış olup, Tatar Türklerine 
Türkiye’de yaşayan Tatarlarla ilgili haberler sunmuştur.

Çulpan Zaripova Çetin (Tataristan)
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Gökyüzünün mavisi zeytinlerin yeşili

Her zaman neşelidir. Bugünse, endişeli...

 

Hiç susmayan yağmurlar,hiç yağmayan ak karlar

Kirpikleri ıslatıp yüreğime akarlar...

 

Uzaklarda sevdiğim... Uzaklarda. Çok uzak.

Ben, tutkunum. Zalimim, özlem adlı bir tuzak...

 

Ne mektup var elimde, ne saçının bir teli.

Gönül, mabet önünde aşk dilenen bir deli...

 

İftarı yok bir oruç, seheri yok bir gece

Dilimde dilim dilim, dudakta hece hece

 

Ne zaman olur ilaç bu derdime, ne vuslat

Örtün beni ak karlar! Yağmur, sırılsıklam ıslat...

 

Dua edin adıma ak sarıklı dağlarım

...Ben de sessizce sizin gölgenizde ağlarım
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Dauran Kassenov (Kazakistan)

1974’te doğdu. Modern Kazak şairi ve çevirmen, Kazakistan Yazarlar 
Birliği üyesi.

Altı tane şiir kitabı var. Şiirleri yurt dışında ve Kazakistan'da birçok 
antolojide yer aldı. 2003 yılında 30 yaşın altındaki genç şairler arasından 
cumhuriyetçi rekabetin birincilik ödülünü kazandıktan sonar, bu gibi tüm 
yarışmalardan ödül almayı reddetti.

İngilizce ve Amerikan şiirini Kazak diline çevirmek için girişimlerde 
bulunan ilk şairdir. Bunun yanı sıra, Amir Hosrov Dehlevi (Hindistan), 
Zahiruddin Muhammed Babür (Hindistan), Pascale Petit (Büyük Britanya), 
Michael S. Harper (ABD), Orhan Veli Kanık gibi farklı ülkelerden gelen pek 
çok modern ve klasik şairleri (Türkiye) ve Leon Felipe (İspanya), Benjamin 
Zephanayah (Büyük Britanya), Hovhannes Grigoryan (Ermenistan) ve 
benzerlerini çevirmek için girişimlerde bulundu. 

Türkiye ("Kardeş Kalemler"), Rusya ("Literaturnaya Rossiya"), Tataristan 
("İdil"), Belarus ve Çin uluslararası yayını bulunmaktadır.   
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Tulûat

Nedir bu beni yalnızlaştıran?

Nedir bu canımı yakan?

Kederli gönlüme şarkılar söyleten

Şiir yazmak istiyor sabahtan.

Şiir yazmak istiyor yakılana kadar

(Aynı kuş gibi yakılıp... dirilen!)

Yorulan can için

Kirpiğe asılan yaş için

...Şiir yazmak istiyor sabahtan
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Eduard Micit (Tuva-Hakas)
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Эдуард Мижит,  

Тыва Республика 

 

Чаңгыс-ла бо чуртталгамда 

 

«Өртемчейде санап четпес ораннарда 

Өске янзы чуртталганың хевири хөй. 

Өлбес, читпес сүнезиннер дөгерезин 

Өттүр эрттип, эргий көрүп чоруур» дижир. 

 

Карак-биле көрген эвес, шын-даа ыйнаан, 

Караң көрнүр кижи эвес, маргышпас мен. 

Чүгле харын чуртталгалар, ораннар-даа 

Чүс, муң-даа бол, чүрээм ынаар чүткүвес-тир. 

 

Чүге дээрге карактарым ажыткаш-ла, 

Сүржүп баткан херелдерлиг айны, хүннү, 

Хөөкүй авам чырыткылыг шырайын-даа 

Көрген хүнүм чаңгыс-ла бо чуртталгамда. 

 

Чүге дээрге баскан бутка тевиски бооп, 

Сүрлүг күжүн хайыралаан кара черим, 

Өкпе-хөрээм долдур тынган агаарым-даа 

Өске эвес, чаңгыс-ла бо чуртталгамда. 

 

Чүге дээрге сарыым кысты чаңгыс көргеш, 

Чүрээм оттуп, ынакшылдан кыпкан шагым, 

Чүткүл, күзел, муңгаралым, өөрүшкүм-даа 

Чүмү-биле чаңгыс-ла бо чуртталгамда. 

 

Чүге дээрге ынак эжим, оглум, кызым, 

Сүлдем тудуш төрээн черим, төрээн чонум 
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Ekber Yolçuyev (Azerbaycan)

1973 yılında, Tovuz bölgesinin Koşa kentinde doğdu.

1995 yılında Azerbaycan Teknik Üniversitsinden mezun oldu.  1998-2001 
yıllarında Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi’nde “Devlet ve Belediye 
Yönetimi” üzerine ikinci bir eğitim gördü. 

   1996–2000 yıllarında Gençler ve Spor Bakanlığı’nda çalıştı. Halen Azer-
baycan Atatürk Merkezi

“İçtimai-siyasi” şubesinin müdürlüğünü yapmaktadır..

  Bu görevinin yanısıra Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği  Şurasının baş-
kanı, aynı zamanda Azerbaycan Yazıcılar Birliği Denetleme Kurulu başkan 
yardımcısı, AYB’nin neşrettiği “Edebiyat Gezetesi” ve“Ulu Çınar” gazetesinin 
yazı kurulu üyesi, “Yeni Azer¬baycan” haber gazetesinin edebiyat sayfasının 
sekreteridir..

1990’lar edebî neslinin tanınmış isimlerinden olan E. Koşalı’nın, ayrıca iç 
ve dış matbuatda sanat ve gazete yazıları yayınlanmaktadır. Birçok keze Azer-
baycan gençleri ve yazarlarının katıldığı yurt içi ve yurt dışı  sanat festivaller, 
gençlik kurultayları, ve konferanslara  heyet başkanı olarak katıldı.

 Ankara’da neşredilen  iki cilt“Çağdaş Azerbaycan Şiiri” yayınına katkıda 
bulundu. Ayrıca, çok sayıda edebî, ilmî kitapların müellifi, redaktörü oldu. Bu 
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çalışmalaran bazıları“Ömür Geçirip Gi¬denler”, “Azerbaycan Türkolojisi”adlı 
bibliyografiyafik ortak çalışma,“Altun Bitik”,“Ölümlerin Ötesi”,“Çağdaş 
Azerbaycan Edebî Kurumları”,“Bölgelerden Sesler” anılabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti “Terakki” madalyası ile taltif edilen (15.07.2015), 
2008 yılında emekli oldu. Azerbaycan Gençlik  Teşkilatları Millî Şurasının 
Genclik ve Spor Bakanlığı ile ortak tesis etdiği “Fahri Genç” Kızıl Düş Nişa-
nına (2010), Resul Rıza Vakfı’nın “Resul Rıza” Ödülüne (2009), “Vektor”un 
“Şahmar Ekberzade” Şiir Ödülüne (2006), Azerbaycan Gazeteciler Birliği’nin 
“Zerdabi Beratına (2003), Yazarlar Birliği’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
ortak tesis etdiği “Cumhuriyet Gençlik Ödülü”ne (2002), Mahmud Kaşgarlı 
Vakfı’nın “Türk Dünyasına Hizmet” Beratına, Kırgızistan Cumhuriyeti “Tok-
tokul Satılganov Vakfı”nın madalyasına (2014), TÜRKSOY’un “Plaketi”ne 
(2014), Azerbaycan Medeniyet Çalışanları Teşkilatı Cumhuriyet Komitesi’nin, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının, Makedonya “Ufuk Vakfı”nın, Tataristan Ya-
zarlar Birliği’nin, Çuvaşıstan Yazarlar Birliği’nin, Moskova’da faaliyet gös-
teren “Şehriyar Edebî Meclisi’nin, Genç Gagauz Yazarlar Birliği’nin “Fahri 
Ferman” ve “Berat”ları ile taltif edilmiştir.

Evli ve 3 çocuk sahibidir
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KÜSKÜN DOSTUN DİVANİSİ

Gah coşardın, gah susardın – halların hal deyildi,

T k s ndinmi bu dünyada hdi-peyman eyl y n?..

H r sözünd n tük ç kirs n, qüsur çıxır birb bir,

S n deyildin yardan g l n sözü f rman eyl y n?..

Eşqin eşqdi, neyn y s n, yen  dünyadı dünya...

Yalan s sdi, deyir h rd n: yeni dünyadı dünya...

Axır gedib bir yar sevdin – adı Dünyadı, Dünya,

O da dedi: n  gec g ldin, a canı can eyl y n..?

Get, get, ey li q l mli, d rdini faş eyl m ,

H r g l nçün, h r ged nçün gözünü yaş eyl m ...

Tanrıya bağla q lbini, q lbini daş eyl m ,

Yen  odur, yalnız odur d rd  d rman eyl y n.
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Elmira Şerifullina 4 Haziran 1947 tarihinde Tataristan Cumhuriyeti Mös-
lim ilçesi Simek köyünde öğretmenler ailesinde doğmuş. Aktanış ilçesi Zö-
beyer Orta Okulundan mezun olduktan sonra Minzele ilk öğütmen okulunda 
öğrenim gördü. Tataristan’ın Mamadış şehri Piyonerler Sarayı müdürlüğüne 
atandım, sonra da Kazan televizyon kanalında, ‘Yalkın’ (‘Yalım’), ‘Maarif’ 
dergilerinde, ‘Sabantuy’ gazetesinde bölüm editörü görevlerinde çalıştı.

1968-1973 döneminde Kazan Devlet Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakülte-
sinde dışarıdan öğrenim gördü. Yeşil Üzen şehri okullarında, Kazan Pedagojik 
Kolejinde okuttu. 

1976 yılında çocuklar için yazdığı ‘Bizim Hayvanat Bahçesi’ başlıklı ilk 
kitabı yayınlandı. 1984 yılında ‘Yağmur Rüzgarı’ lirik şiirler kitabı, 1986 yı-
lında ise facialı şekilde yaşamını yitirdiği kocası yazar Fail Şefigullin’a adamış 
olduğu ‘Mizgel’ isimli mensur eserleri içeren kitabı yayınlandı. Daha sonra 
‘Güller Yılı’, ‘Mavi Alacakaranlık’, ‘Sabah Şebnemi’, ‘Düşünceli Yıllar’, 
‘Aşığımdan ben güzel idim...’, ‘Damladı göz yaşım’ gibi bir çok şiirin birleş-
tirildiği derleme kitapları; ‘Sevginin Yedi Rengi’ başlıklı uzun öykü ve hika-
yeler kitabı, ‘Evlatlığa çocuğu veriyorum’, ‘Kazanına ne koysan...’ pedagojik 
makaleleri dünya gördü.

Değişik zamanlarda çocuklar için ‘Rüzgar ile el ele’, ‘En güzel anne’, ‘Al-
tın Balık’, ‘Bebeler için Abece’, ‘Nasıl, hangi, ne gibi?’, ‘Kimin düşüncesi 
kimde?’, ‘Mekerce Misafirleri’, ‘Şarkılı Bayram’, ‘İkiz Yıldız’, ‘Ballı Çocuk-
luk’ vs. kitapları yayımlandı.

Elmira Şerifullina (Tataristan)
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oluşan ve seçmeler şeklinde düzenlenen kitabında; çocuklar için yazdığı şiir-
ler, baladlar, bilmeceler, masallar ve öyküler ile birlikte değişik bayram etkin-
likleri, seçkin şahıslarımıza adayıp yazığı senaryolar ve oyunlar da yer almıştı.

1985 yılından itibaren SSCB ve Tataristan Yazarlar Birliği Üyesi, 

1993 yılında Tataristan Cumhuriyeti Duayen Sanatçi ünvanına layık gö-
rüldü,

2013 yılından beri Elmet şehrindeki ‘Sacide Söleymanova’ birliği bölümü 
üyesi.

TEKRAR TEKRAR 

Devrin vicdanından kazınarak,

Bütün gücüyle hücum eden bu sıkıntılar

Tekrarlanan rahatsızlıklardan:

Gönül tekrar tekrar türkü dinler.

Tekrar bulup diriltiriz

Duvarlara sinmiş ahengi.

Sıkıntılı sazlar sızlandığında sen

Bilme güya değerini.

Bilme güya yerde kimliğini,

Soyunda Tugaylar, Musalar.

Soydaşları, Baki, İlhamları

Her saat birini yaşatıyor.

Biz de gelip bir gün atılırız

Ya mezara ya dünyaya…

Bugün hepinize şiir yazıyorum,

Kuvvet versin cana, kaleme!

Aktaranlar: Aycan Çakar-Esma Doğan
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1976 yılında Şanlıurfa/Viranşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu-
rada tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. BSV akademisinde  “Çağdaş İslam 
Düşüncesi, Siyasi Tarih ve Strateji” eğitimini aldı. Edebiyat Fakültesi’nin  
“Geleneksel Şiir Gecelerini ha¬zırladı (1996-99). Ay Vakti, Memleket Edebi-
yat, Seyir ve Kültür dergilerinde edebî ürünleri yayımlanmakta. Milat gaz-
tesinde köşe yazarlığını sürdürmektedir. 

Azlal, Uluslararası Sabır Günü ve Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları 
adlı iki projeyi hayata geçirerek yazarlığı yanında sosyal  vazifelerini de yer-
ine getirdi.

 www.edebiyatmezunlari.com’un editörlüğünü yürütmekte. Memleketine 
vefa niyetiyle 12 sayı devam eden  “Viranşehir Memleket “dergisini  çıkardı.  
Dergi halen www.viransehir.com.tr  olarak yayın hayatına devam etmektedir.  

 İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını  sürdüren Azlal, Prof. Dr. 
Abdülkadir Karahan Kütüphanesinde idarecilik yapmakta ve  TYB Şanlıurfa 
Şubesi Sekreterliğini  sürdürmektedir.  

Eserleri:

• Hz. Eyyub Ve Sabır (İnceleme-Antoloji)

•  Abdülkadir Karahan’a Armağan (Ortak Çalışma)  

• Efsane Nehir Fırat (İnceleme) 

Eyyüp Azlal (Türkiye)
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KARLAR ÜLKESİNDEN GELEN 
MEKTUBA CEVAP  

Şiraze 
İbrahim şehrinden bu mektup sana
Sana ve Ural dağlarına yazıyorum
Kar fırtınasına tutulduğun güne 
Bin yeminler ediyorum

Şiraze
Burası kartpostallarda gördüğün şehir  
Kar en çok mavi yağardı düşlerimizde 
Yıl 1984 Hallürrahman’da gece 
Göl donakalmış bildiğimce 

Şiraze
Artık şiirlerden biliyorum 
Şakaklarıma yağan karı 
Ve şehre gün ertesi koşan tayları
Bulutlar mı yoruldu söyle Şiraze 
Ay tutuldu ve düşen yapraklar taze

Şiraze
Biliyorum bu şehre kar yağmayacak 
Ellerim üşümeyecek kartopundan 
Saçlarıma karlar bulaşmayacak
Kardan adam için havuçlarım kuruyacak

Şiraze 
Uykularımı yitirdim kar yağacak diye
Belki bitecek bütün savaşlarım 
Örtünecek öfkemin, hıncımın tortuları
Açacak beton duvarlar arasında 
Karları delecek bir kardelenim 

Şiraze 
Yuvalarına çekilen karıncalar kadar 
Düğünlerine koşan genç kızlar kadar 
Dilime dolanan türküler kadar 
Zeytine ve İncire yeminler kadar 
Duasına çıkmalıyım bu karların
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23 Şubat 1964’te Celilabad bölgesinin Sabirabad köyünde doğdu.  Azer-
baycan Devlet Deniz Akademisi’ni ve Bakü Slav Dilleri Üniversitesi’ni bitirdi. 
Uzun müddet gemi kaptanı olarak, sonra gazetici olarak çalıştı. “Yeni Haber” 
ve “Milletin Sesi” gazetelerinin baş redaktörlüğünü yaptı. Azerbaycan Yazar-
lar Birliği’nin (AYB) “Edebiyat Gazetesi”nde şube müdürü  ve “Axar.az” site-
sinde sekreterlik yapmaktadır.

Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi olup . “Ah Ayrılık, Ne Yamansın”, “Ke-
silmeyen Heyecan Fiti”, “Sana Yazılan Şiirler”, “Burda Darılmak Olmaz”, 
“Yeşil Uykulu Deniz”, “Lanetlenmiş Hayat” kitapları bulunmaktadır.. Bir çok 
edebî ödüle – DGTYB’nin (2000-2008 yılları), “Irak Türkmen Edebiyatı Tür-
kiye Temsilciliği’nin(2001), “Kızıl Kalem” (2009), “Memmed Araz” (2009), 
Vektor Beynelhalk Elm Merkezi’nin Uluslararası Edebiyat Ödülü’ne (2009) 
- lâyık görülmüştür.

 

Faik Balabeyli  (Azerbaycan)
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ASKER OĞLUMLA GÖRÜŞ

Oğlum, hoş görüşdük, nicesin şimdi 

Ahvalin nicedir, keyfin nicedir?

Daşına sin ni söyk diyin dağ,

bu  qaya, bu d r , bu dar cığırlar -

s ng rin. 

S ng rd  evin nec dir?

Üzü çopur daşlar, qoturlu qaya

qayanın ardından üzü aşağı

qıvrılan cığırlar burulur çaya...

Kül k ağacların yarpaqlarını

s nin m ktubun t k g tirir m n

m n  m ktub yazan barmaqlarının

hissini, hirsini ötürür m n ...

Oğlum, xoş görüşdük, barmaqlarını

t tiyin üstünd n k nara ç k bir,

qarşıda düşm n var, yen  ayıq ol 

h m d  ki, at şk s pozulur t k-bir, -

nam rd yuvasından gözünü ç km .

Sin ni dağlara möhk m söyk  s n

bu dağlar binadan düşm n ç p ri. 

Öpm k ist yir m alnından s nin,

Amma yerind  dur, çevrilm  b ri

dağların üzünd n öps m b s ed r -

bu çopur qayalar alnındır s nin...
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Şair ve çevirmen Fahriyar (Fahriddin Nizamov) 5 Ekim 1963 yılında 
Özbekistan’ın Semerkant (şimdi Nevai) vilayetinin Sengicuman köyünde doğ-
du.

1988 yılında Semerkant Devlet Üniversitesinin Özbek ve Tacik Filolojisi 
Fakültesini tamamladı. İlk kitabı “Dardning Şakli” (Derdin Şekli) 1987 yılında 
yayımlandı. “Ayalgu” adlı şiir kitabı 2000’de, “Geometrik Bahar” adlı şiir ki-
tabı ise 2004’te yayımlandı. Edebî ve fikrî makalelerinden oluşan “Yengileniş 
Ananesi” (Yenilenme Geleneği) kitabı 1998 yılında neşredildi.

Fahriyar, çevirmen olarak İnglizceden birçok eseri Özbekçeye aktarmıştır. 
Örnek olarak, tanınmış ABD siyasetçisi Hillary Clinton’un “It Takes a Village” 
(Bir Çocuğa Yedi Mahalle Anne-Babadır) adlı eserini; Britanyalı edebiyatçı 
Timoti Zh. Uinter (Abdülhakim Murad)’in “Islam 2001: Finding the Qibla in a 
Postmodern World” (XXI. Yüzyılda İslam: Postmodern Dünyada Kıbleyi Bul-
mak), “Amerika Hikâyeleri” adlı kitaplarını; Edgar Allan Poe’nun “Tamerla-
ne” (Timur) adlı destanını göstermek mümkündür.  

Bunun dışında, birçok televizyon belgesel ve dizileri İngilizceden Özbek-
çeye aktarmıştır. Günümüzde Haberleşme ve İletişim Teknolojisi şirketlerinin 
yurtdışından temin ettikleri programları Özbekçeye aktarmaktadır.     

Şiirleri Türkçe, Azerice, Rusça, Bulgarca, Çince, İngilizce, Kazakça ve 
Uygur dillerine aktarılarak çeşitli edebi dergilerde yayımlanmıştır.

Ödülleri: 2007: “Altın Kalem” Ödülü (Özbekistan); 2015: “Rami Garipov” 
Ödülü (Kazan. XI. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni).  

Fahriddin Nizamov (Özbekistan)
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“Ayolg‘u” dostonidan

oylar cho‘kar falakdan jimir jimir jimirlab

tog‘lar cho‘kar falakka g‘imir g‘imir g‘imirlab

toshlar qilar kalaka qiqir qiqir qiqirlab

     mening esa bo‘g‘zimda

     uluv bordir bir ulim

     hey tulugim hey tulum

     hey tulugim hey tulum

tushlarimning zulfunin buzib ketdi falaklar

uvlarimning mavjida suzib ketdi falaklar

armon qolib umidni uzib ketdi falaklar

     mening esa bo‘g‘zimda

     uluv qoldi bir ulim

     hey tulugim hey tulum

     hey tulugim hey tulum

ko‘ktangrining bog‘ida gullar unar noparmon

endi men bu gullarni izlab qaydan toparman

singan umidlarimning darvozasin yoparman

     gulni izlab boradir

     uluvlarim ul ulim

     hey tulugim hey tulum

     hey tulugim hey tulum

osmon cho‘kib boradir qarolanar qarog‘im

ko‘ktangrining bog‘ida ungan gulning yaprog‘in

g‘aysi shamol uchirdi tarixlardan so‘rog‘im
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     qolib ketgaymi qo‘lim

     hey tulugim hey tulum

     hey tulugim hey tulum

gul yaprog‘i ostida qolgan er suv qaydasan

bitta turkni ming ko‘yga solgan er suv qaydasan

ko‘piklardan ibtido olgan er suv qaydasan

     sahrolarda adashdi

     er suvga borar yo‘lim

     hey tulugim hey tulum

     hey tulugim hey tulum

qobirg‘alar qabarar suyaklarim qadoqdir

qaboqlarim o‘q tugab bo‘shab qolgan sadoqdir

kuyib kuyib kul bo‘lgan nafratlarim adoqdir

     chuchmomalar ko‘k kiygan

     namozshomgul gul gulim

     hey tulugim hey tulum

     hey tulugim hey tulum

tuluk bordir ostida cho‘kayotgan osmonning

zuluk bordir ostida cho‘kayotgan osmonning

qulluq bordir ostida cho‘kayotgan osmonning

     ko‘ktangrining qoshiga

     etolmay qolgan yo‘lim

     hey tulugim hey tulum 

     hey tulugim hey tulum
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Fanil Bulyakov (Başkurdistan)

Fanil Bulyakov 5 Temmuz 1980 tarihinde s.Imangulovo Uchalinsky 
bölgesinde doğdu. Başkurt Devlet Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1997-
1998 yılında KFOR s.Imangulovo sanat yönetmeni olarak çalıştı. 2002-
2008 yılları arasında çocuk televizyon ve radyo stüdyoları GUP TRK 
Başkortostan, “Tamyr” programında editör olarak çalıştı. Başkurdistan’ın 
“Yaik” Gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sovyetler Birliği döneminin 
kahramanlarından sayılan J.G. Sunagatullin adına kurulan MBOU Okulunun 
2011 yılından bu yana Uchalinsky semtine bağlı Imangulovsky köy konseyi 
başkanıdır. Fanil Bulyakov çeşitli ulusal yarışmalara katıldı “Yeshlek” gazetesi 
tarafından düzenlenen festivalse ödül kazandı. Şiirlerinde kültür, sanat, vatan 
vb. kavramları işlemektedir. 
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SUSKUN ZAMANLARIM VAR

Suskun zamanlarım var,

Otuz iki kilit içinde.

Ben kim ki beni tanısınlar,

Karışıklıklar içinde ki dünya göçünde.

Benim canım balmumundan değil ki,

Ocak közünde erisin.

En saf duygu samimiyetin tamamı

Kaynar. (Bunların) sıcaklığında pişiyorum.

Acıları yere gömüyorum,

Küme küme obalar yığıyorum,

Devamlı yakınanların ömürleri,

Oba beklemekle geçiyor.

Otuz iki dişime iyice sıkıp,

Yükler yüklüyorum sağlam omzuma.

Dayanmak lazım! Ümit hala devam ediyor,

Ben yalnız değilim ülkemde.

Aktaranlar: Aycan Çakar-Esma Doğan
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1970’te, Eskişehir’de doğdu. İlk şiirleri 1987 Ağustos’unda Dolunay dergi-
sinde topluca yayımlandı. Bunu İkindi Yazıları takip etti. Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi yıllarında, Ankara’dan merhaba diyen Albatros dergisin-
de ve bundan birkaç ay sonra da Dergâh dergisinde şiir yayımlamaya devam 
etti. Dergâh dergisinde öyküleriyle de gördüğümüz Fatma Şengil Süzer, şiir 
ve öykü yayımlamaya Kardelen, Kaşgar, Yedi İklim, Aşkar, Bir Nokta, İtibar 
dergileri ile devam etti. 

İlk şiir kitabı Su Siyah, 1997’de şiir okuyucusuyla buluştu. 

Söyle Sessizlik, şairin ikinci şiir kitabı.

Halen Eskişehir’de ilaç ve ıtır arasında yaşıyor.

Evli ve dört çocuk annesi.

Diğer kitapları:

Ferhat ile Şirin (anlatı)

Gelincik Şarkısı (masal)

Kadın Oradaydı (ortak kitap)

Fatma Şengil Süzer (Türkiye)
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Öyledir

Bir mezar bulursun kendine, sevinirsin

Daha sıkışık bir yer, her yerden

Oraya sığmayacak şeyler:

Ben, ben ve ben.

İşte bu yüzden

Sana gözlerimi bulduğumu söylemek istiyorum

Açılmış hayret

Mağaramı bulduğumu. Karanlıkla karanlık

Olacağımı söylüyorum

Tundan tuna derdi annem

Tundan tuna savrulsun seni bir defa üzen

Mezarımı bulduğumu

Söylemek istiyorum

Bir sepetin içinde nehre emanet

Bebek gibi bırakılmak oraya

Toprak dediğin

Sudur aslı onun da

Ah İbrahim

Ateş aslına dönmüştü senin yüzünden

Toprak da döner

Ciğerinden gül bahçesi yükselten suya
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Gülnara Halfitdinova (Başkurdistan)

18.07.1978 tarihinde Rusya’nın Baskortostan cumhuriyeti, Hamitovo 
köyu, Abzelil alanında doğdu. Baskort Devlet Universitesi, Baskort fililoji ve 
gazetecelik fakültesi okudu.  Baskort edemiyati ve folkloru bolumu (2003) 
alanında uzmanlık aldı. Baskort dili ve edebiyati, arap dili (2000.) konusunda 
çalışmaktadır. 2000-2012 yıllarında TV Baskortostan, “Tamir” studyosunda 
yapilan “Iley”,”Ak Yelen”, “Tenefes”-programlarının editör, senarist, televiz-
yoncu ve sunucucu olmuştur. 2012 yılından buyana Baskortostan kizi dergi-
sinin edebiyat, kültür, sanat ve eğitim bölümünün editörüdür. Yazarlar Birliği 
üyesidir. Baskortostan ve Rusya Gazeteciler Birliği üyesidir.

Uluslararası Genç Turk Dilli Yazarlar Birliği üyesidir. Rami Garipov (1995) 
ve Rasit Nazarov (2014) adında verilen ödüllere layık görülmüştür.

Gulnara Halfitdinova’nın 2004 yılında “Can sesi” adıyla Siirsel koleksiyo-
nu çıkmıştır. Ayrıca “Siirsel görüntü nasıl doğuyor?” kitabinin yazarlarından 
birisidir. “Kan kardeşim” adlı cocuk filminin yazarıdır. 100’den fazla çocuk 
şarkıları yazarı olarak ülkede ün salmış olup, eserlerinin çoğu Rusça, Tatarca, 
İngilizce dillerinde yayımlanmıştır.
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Kartal bakış, kurt soluğundan

Ben olmam korkan, ürken. 

Tüy kokusu, kaya taşlar

Bana da yakın, Türküm. 

Ruhlarımız eşit, duygular bir

Bakışımız aynı tarafta. 

El dizginde, ruh eyerde benim, 

Ben de Türküm, senin kardeşin. 

Ak boz at gibi kişneyen canım,

Kurt gibi uluyan canım var. 

Zor günlerde kutsal dairenin

Etrafında gezen canım var. 

Türküm, senin sesinde

Duyuyorum tarih avazını. 

Ruh şenliği senin öz dilinde

Güzel konuşmanı anlamam. 

Kartal bakış, kurt soluğundan

Ben olmam korkan, ürken. 

Hangi Türkçe bana seslensen de

Kalbim anlar seni Türküm.
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Berlin’de doğdu, okudu, idari sekreterlik bölümünü bitirdi. Çocukluğumdan 
beri edebiyata, özellikle şiire büyük bir ilgim vardı. Zannediyorum ilk şiirimi 
13 yaşında yazdım. Okumaya ve yazmaya olan hevesim yıllar geçtikçe aşka 
dönüştü, sanırım bunda öğretmen olan annemin ve divan edebiyatını bize her 
daim okuma ve öğretme hevesinde olan babamın da payı büyüktür. Nitekim  
tasavvuf ve  edebiyatın konu olmadığı gün geçmezdi ailemizde. Bu aşkın ilhamı 
küçük yaşlarda üfleniverildi gönlüme. Şimdi yazıyorum, yazmaya çalışıyorum, 
umarım bir gün gerçekten güzel şiir yazarım, yoldayım, yorulmadım...

Gülnihal Ölçüm (Almanya)
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Mor Menekşe

Sen bir ahenksin benliğinle semada
Gerçekleri yansıtan mor menekşe 
İzninle bulutlarda

Nasıl bir kahraman ki su verdi çöllere
Tepelerden bakarken göllere

Serzenişler depreşti esen yellerden
Askerlerin dizildi kelimelerden

Öyle bir büyüdür ki izlerken seni
şairin yolunda buluruz izimizi

Heyecanla aşkla beklenir her seferin
Gözlerini nurunla doldurur her neferin

Coşkunla buluruz kendimizi gökkuşağında
Bakışlarında bin bir macera

Havai mavi seninle derinleşir
Kuşların aşkı morla pekişir
Gönül bu ağlar, güler, kaçar
İmdada kubben yetişir

Bağımızsın halden istikbale
Göğe yükseldi gül ile lale

Gökyüzünü Sabiha’ya bırakırken bir Vahdettin
Yerini yaptı Yaradan ayyıldız ile mor menekşenin
Rahat uyu hocam Nasreddin
Teslim aldı hocam Ali bileğin

Sivrihisar’dan nice yiğit geçti
Bağımsızlığın simgesi şimdi esti
Attın darmadağın ettin kelepçeleri
Tuttun uçan şahini
Birleştirdin  güneşi, denizi
Sendeydi zaten kartalın sihri
Geride bıraktık acemi sergüzeşti
Sana halkın özlemi
Göklerde birleşti gönülleri
Yüreklerdeki ses ise
Hep ileri, hep ileri
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1964 Harput/Toraman doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamla-
dı. 1987’de Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl 
öğretmenliğe başladı. Bingöl, Elazığ, Ankara ve Bursa’da öğretmenlik yaptı. 
1996’da MEB’deki görevinden istifa etti. Özel eğitim kurumlarında çalışmaya 
başladı. Türk dili ve edebiyatı alanında ders kitapları yazdı. Evli ve iki çocuk 
babası. Şimdi, vazgeçilmiş bir payitahtta, Bursa’da yaşıyor.

İlk şiirleri 80'lerde Aylık Dergi’de yayımlandı. Kayıtlar, Albatros, Hece, 
Dergâh, Türk Dili, Aşkar ve Melâmet gibi edebiyat dergilerinde yazdı. Yer-
yüzü Mühürlenince (1997) şairin ilk kitabıdır, 90’lı yıllarda yazdığı şiirleri 
içermektedir. Şimdilerde baskıya hazır üç şiir dosyası mevcut.

Hıdır Toraman (Türkiye)
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Hirundo Rustica 

I

Rüzgâr bizi bulduğunda akşamdı ışık taneleri vardı dallarda huzurun özneleriyle bu-
luştuğumuz bir kadife yangınıydı çocukluğumuz uzun bir şiirin mısralarıydı suların 
akışı yormazdı bizi güneşin doğuşu usandırmazdı bir ırmağın devamıydı yaşadığımız 
ama gördüğünüzü hiç sanmıyorum beyaz çitler boyunca gülümseyen yüzleri sanmı-
yorum toprağı sürdüğünüzü 

II

Ekmeğini kazanırken bulmuştuk babamızı odununu keserken en büyük şiiriydi in-
sanoğlunun ekmeğini kazanırken gülümsemesi evde çocuk kavgada tatardı babam 
tatar topraklarında büyüyen başakları okşardı geceleri ocağın ateşine tutardık geceleri 
kesik kollarını cengâverlerin yaralı bırakmıştı kılıçlar sevillayı iblis kanlı elini tetikte 
unutmuştu bir kalbin var mı diye sormamıştı kimseye 

III

Topraktan fazlasını bilirdi annem bilirdik sabahın bir kalbi olduğunu kuşlardan ge-
çilmezdi çocukluğumuz yaşamak kalbimize yük olduğunda yorgun bir el uzanırdı 
maviliklere gecenin gümüşten kelimelerini altın yapmak üzere ve sabahın yuvarlanan 
fırçası kutlu bir gün çıkartırdı ortaya paylarına düşeni alsın diye yetimler bize ait 
değildi o günahkâr kasaba 

IV

Siz karanfil diyorsunuz biliyorum tabiattan çaldığınız umutsuzluğa umut demek içi-
nizden gelmiyor uyuşmaktan başka bir şey gelmiyor elinizden size bir şey anlatmıyor 
biliyorum yetimin bahçesine sarkan hurma dalları size bir şey söylemiyor ayakla-
rınızın altında yeşeren dünya siz karanfil diyorsunuz biliyorum yakanıza taktığınız 
uğursuzluğa
 

V

Lütfen kelimeleri rahat bırakın vazgeçin harfleri düğümlemekten leke tutma ihtimali 
yoktur suların aşk büyük bir ihtimaldir her zaman meleklerle buluşmanız mümkündür 
hâlâ nefes alıyor ezdiğiniz yapraklar dayanılmaz gül kokuyor hâlâ afrika gölgeleri 
abartmaktan vazgeçin vazgeçin kurtuluş günlerinizden savaşın bittiğini göreceksiniz

VI

Yemliha ey yolları uzatmanın ustası neye yarar bu dünyanın rüzgârına yaslanmak eve 
dönüş şarkıları söylemek neye yarar kapıda sarılacak dost olmayınca nasıl başa çıka-
rız biz bu kadar yangınla nasıl tarif ederiz olmayan yurdumuzu çığırabilirsen dağlara 
çağır bizi biz musaya güveniriz böyle günlerde   

VII

Ey günleri uçarak tamamlayan hirundo rustica üstünde gökyüzü var hak etmeye bak 
gökyüzü demokrasilerden daha güvenli daha uzun ömürlüdür cumhuriyetten
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Stavropol ilinin Erkin köyünde 16 Haziran 1949 yılı doğdu. 1975 yılında 
Moskova'da Gorki Edebiyat Enstitüsü'nden mezun oldu.

1974 yılında yayımlanan "Aslına Uygun Ocak" adlı hikâye kitabı  "Genç-
lik" dergisince ödüllendirildi. Dergilerde "Halklar Arası Dostluk", "Başlık", 
"Don" ve diğer hikâyeleri yayınlandı.

Rusça ve Nogayca yayınlanan 31 kitabından bazıları Kazakistan, Türkiye, 
Bulgaristan, Ukrayna, Polonya dillerinde de yayınlandı."Syntasly Efsanesi" 
adlı kitabı iki kez Kazakça olarak basıldı.

1978, 1998 ve 2008 yıllarında yurtiçi ve yurtdışında ödüller aldı.

1991-1996 yıllarında edebiyat dergisi "Polovtsian Moon"da genel yayın 
yönetmenliği yaptı. İlk çevirisi olan Nogayların ünlü "Èdige" destanı Rus yet-
kililerce yasaklandı. Nogaylar ve diğer Türk halkları tarihi hakkında bilinme-
yen folklor ürünlerini yayınladı. Tarihi kaynaklar ve kişilere ilişkin yayınlarda 
bulundu.

2002-2004 yıllarında Nogayların kültürel varlıklarının sergilendiği 
Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti Millî Müzesi’nin kurulmasında görev aldı. No-
gay dilini araştıran bir de Mitolojik Sözlük hazırladı.

 2006 yılında yayınlana «Rusya'nın En İyi İnsanları» ansiklopedisinde No-
gay yazar olarak yer aldı.

Issa  Karayev (Dağıstan-Karaçay)
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10 ASKER DAĞI

Asker, Asker, Asker Dağı,

Askerden büyük dağ olmaz,

Onun başına büyükçe kuş

Öterek uçup konamaz.

Asker dağının büyüğü

Şairlerin uğrak yeri.

Onun tepesine çıkmaya

Tek şair var.

Ayrılmadı duraktan

Araştıran halkın bakışı.

Tam avucundan tutmuş gibi,

O şair avucunu sıkı sıkı yumdu.

Onu kıskanıyordu,

Onu kötülüyordu,

Aniden sinirlenirse,

Onu azarlıyordu.

Asker dağına çıktıktan sonra,

Yere inmek mümkün değil,

O tepeden beddua etsen,

Senin bedenin sağ kalmaz.

Söyleyeceklerim var, genç şair,

Etrafına daima dikkat et,

Geleceğin saadetin için mücadele et,

Sana yerde kardeş yok.

Şairlerin durağında

Bulutlar sana yoldaş.

Aktaranlar: Aycan Çakar-Esma Doğan
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14 Haziran 1958’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da 
tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. 
Çeşitli lise ve dershanelerde öğretmenlik yaptı. 

İlk şiiri, Aylık Dergi’de yayımlandı(1983). 1998 yılından itibaren, arka-
daşlarıyla beraber aylık Ayane dergisini çıkardı (36 sayı). 1992–2000 yılları 
arasında İktibas dergisinin Sanat-Edebiyat sayfalarını hazırladı. Ayrıca, İbra-
him Kurşunlu imzasıyla çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar ve öyküler yazdı. 
Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Yahya Kemal, Atasoy Müftüoğlu ve Cahit 
Zarifoğlu üzerine inceleme-araştırma yazıları yazdı. Tüm matematik konuları-
nı dörtlükler halinde şiir olarak yazmıştır. Matematik felsefesi ve matematik-
şiir bağlamında makaleler yazmaktadır.

 Ülkemizi şair olarak temsil etmek üzere, 2010 yılında İran’a, 2012 yılında 
Kazakistan’a, 2013 yılında Kosova’ya ve 2014 yılında Azerbaycan’a, 2015 
yılında Tataristan’a gitmiştir. Halen, Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi 
Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şiirleri ve şiir üzerine yazıları, Aylık Dergi, Yönelişler, Dergâh, Yedi İk-
lim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, İktibas, Edebi Pankart, Kardelen, Kırağı, Ayane, 
Albatros, Düş Çınarı, Ünlem, Edebiyat Ortamı, Hece, Ardıç, Edep, Bir Nok-
ta, Yolcu, Aşkın E-Hali, Tasfiye, Ayna, Kardeş Kalemler, Edebiyat Yaprağı ve 
Türk Dili dergilerinde yayımlandı. 

Eserleri:Şiir: Kayıtsız Sevdalar (1990, 2.baskı:1995, Ünlem Yay.), Eylülde 
Su (1998, Beyan Yay.), Hurûfât (2012, Hece Yay.), Roman: Kur’ân’la Konu-
şan Şair (2011, Pınar Yay.)

İbrahim Eryiğit (Türkiye)
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10 İNERKEN PERDE GÖZLERDEN

Yaşarken kalp sevincin iç çekiş kaydındadır her an 

Dokunsam solmayan bir gül olur kalbin dokunsam ah!

Geçer can dünyalık maldan gönülden aşka dalmışken 

Yürek sonsuzluğun tahtında müşfik ruhla hemhâl hep.

Söner sonsuz ateş sırrın sükûtundan kaçarsan sen 

Beşerken rûhla hemhâl her gönül bişnev özünden ney.

Dirimlerden yeşermiş kalbe derviş hûsu yansırken 

Ölüm hayret makâmından mükâfatlar sunar bizsiz.

İnerken perde gözlerden ölen can tende kalmaz artık 

Bakî rûhun çıkınından çıkartılmış kılıçtır ten.

Gönüller üzre dertlenmek kederdendir diyen sensin 

Sesin çıkmaz sokaklardan duyulmazken kader dersin.

Geçerken dünya faslından hayat ortak bölenmiş ah 

Özür borcum geçen her vakti kurbanlık gören nefsim.

Nazar kılmış yârim kalbim onundur bilmeden her dem 

Sükûn kaplar gönül kasrım harap bîtap düşer kalbim.

Ömür şarkım susar hâlin cisimlenmiş sözünden sır

Kadîm sarmal sürer rûhum ölümsüzlük izindeyken.
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1956 yılında Sivas ilinin Şarkışla ilçesine bağlı Cemel beldesinde doğdu.

Liseyi Ankara Mamak Lisesinde 1972-1973 tarihinde bitirdi.

1979 yılında, ADMMA,  MMYO İnşaat Bölümünü “İnşaat Mühendisi” 
olarak bitirdi.

TYB ve İLESAM üyesi olan Kadir Karaman’ın şiirleri çeşitli dergi ve ga-
zetelerde yayınlanmış, bazı şiirleri de bestelenmiştir.

Bestelenen şiirleri;  

1- Külli Aşk (Dr.Hakan Bayraktar)

2- Umut Kesme (Namık Kemal Bilgin)

2- Solmayan Gül-1 (Ahmet Damdelen)

3- Solmayan Gül-2 (Ahmet Damdelen)

Adlı kaset ve Cd’lerde yer almıştır.

Şiir Kitapları:   

1-Kanıma Cemre Düştü (1997)   

2-Göçmen Kuşlar Dönmedi ( 2001) 

3-Gönlümün Güz Mevsimi  (2003)  

4-Sevginin Sesi (2013)  

Kadir Karaman  (Türkiye)
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10 SEVGİ DEVLETİ

Gönül bağımsız ülkesi

Şefkat, muhabbet ilkesi

Adâletle hak gölgesi

Yıkılır mı hiç bu devlet?

Huzursa anayasası

Barışsa derdi, tasası

Helal kazançsa kasası

Yıkılır mı hiç bu devlet?

Merhametliyse îrâde

Özgürse kalem, ifâde

Şefkâtse sunulan bâde

Yıkılır mı hiç bu devlet?

Kavga, savaş değil yazgı

Nefret, kîne, çekin çizgi

Her kâlpte kardeşlik ezgi

Yıkılır mı hiç bu devlet?

Âlemin müzmin marazı

Unutun hased, garazı

Âdil tartarsa terâzi

Yıkılır mı hiç bu devlet?

Aldırmayın tâcizlere

Kucak açın âcizlere

Güven işleyin özlere

Yıkılır mı hiç bu devlet?

Nefret değil, sevmek sanat

Sevgiyle yer, göğü donat

Gerilse ins, cine kanat

Yıkılır mı hiç bu devlet?
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Şair Lenar Şeyeh 4 Ekim 1982 tarihinde Tataristan Cumhuriyeti Aktanış 
ilçesi Taktalaçık köyünde doğmuş. Minzele Eğitbilim Kolecinden mezun ol-
duktan sonra Kazan Devlet Üniversitesi Filoloji ve Tarih Fakültesinde yük-
sek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra doktora öğrenimini yaptı. Ondan 
fazla kitap yazarı: ‘Dördüncü Kat... Beşinci Kat...’ (2008), ‘Isıtmak İstiyorum 
Dünyayı!...’ (2011), ‘Asırlara lahzalar karışmış’ (Başkurtça, 2014), ‘Var bizde 
birisi!..’ (2015), ‘Sizlerden Birisi’ (Rusça, 2016); çocuklar için kitaplar: ‘Köy-
den Gelmiş Yastık’  (2005), ‘Kirpi Nasıl İğneli Olmuş?’ (2007), ‘Yalan Söy-
lemiyorum!’ (2014) vs. şiirleri Rusça, Başkurtça, Yakutça, Çuvaşça tercüme 
edilmiştir.

Tataristan Yazarlar Birliği ve Tatar PEN-Merkezi, Rusya Gazeteciler Bir-
liği ve Uluslararası Gazetecilik Federasyonu (IFJ) üyesidir. Filoloji doktoru. 
Tataristan Cumhuriyeti Musa Celil ödülü, İdel bölgesi ‘NEWBOOK. Volga 
– 2015’ ödülü sahibi, Omor Soltanov Uluslararası Sosyal Şiir Akademisi (Kır-
gızistan) üyesidir.

Lenar Şeyeh (Tataristan)



84
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

10

ISITMAK İSTİYOR DÜNYAYI!
1.
Yaza girdik, ben üşüyorum,
Bu lambadan sıcaklık canıma işleniyor.
Güneşe uzatıyorum ellerimi,
Uzanıyorum kibrit kutusuna.
Bunun gibi serin. Bir şey anlamıyorum:
Yazın kış mı, kışta yaz mevsimi mi?
Herhalde sevgisizlik soğutuyor,
Yanlış adım, kötü işler?..
Bu dünyaya sıcaklık aramaya geldim,
Ver sen, dünya sıcaklığını esirgeme!
Böyle de soğuk.
Alev olmadığı için
Çaresiz kalan başım dönüyor.

2.
Ateşi karıştırayım mı? Acaba alevi canlandırır mı?
Isınsın hayat, terlesin,
Ben kendim de sıcaklığı verebilirim,
Vermiyormuş dünya vermesin!
Ben kendim de sevgi verebiliyorum,
Çok mu gerek, tembel alın!
Cebinize parayla doldurmak değil,
Gönle alev olarak koyunuz!..
Ben kendim de sıcaklık verebiliyorum,
Şefkat isteyerek bakan kişi beklemesin.
Yaprak kadar ömür, sıcaklık arayarak,
Ya da alev arayarak geçmesin!

3.
Yaprak kadar ömür, yelle uçmaz,
Ben hevesleniyorum yazın gelişine.
İçim ılık yüreğim kaynar,
Güneş kibrit kutusunda saklanmıyor.
Yaparak kadar ömür yere düşmez,
Göğe düşer belki kim bilir…
Sıcaklık veriyorum size bir avuç sıcaklık,
Çoğu bekler, çoğu ister…
Yaparak kadar ömür sona ermez…
Ben inanıyorum…
Hissediyorum ben onu…
Boşuna ebedi soğukluk olmasın diye
Isıtmak istiyor dünyayı!..

Aktaranlar: Aycan Çakar-Esma Doğan
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1964’de Bayburt’ta doğan yazar; ilk ve orta öğrenimini burada tamamla-
dıktan sonra Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli 
kamu kurumlarında uzman ve idareci olarak görev yaptı, halen İzmir’de bir 
kamu kurumunda idareci olarak çalışmaktadır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

 1996, 1997 ve 2001 yıllarında Ömer Seyfettin Hikâye yarışmalarında 
ödüller kazandı. 2008 yılında M. N. Sepetçioğlu Hikâye Yarışması’nda man-
siyon aldı.

1997 yılında Almanya’da düzenlenen Uluslararası Hikâye Yarışması’nda, 
“Yarenim Var Yıldızlardan” adlı hikâyesiyle Deutsche Welle ödülü aldı. Bu 
hikâye Almanca ve Türkçe olarak yayınlandı.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 2001 yılı roman yarışmasında, 
“Ateşle Dans” adlı romanıyla mansiyon ödülüne lâyık görüldü. 2008 yılı Tan-
pınar Roman Yarışması’nda, “Veliaht” adlı eseriyle ikincilik aldı.

1999 yılında Yeni Kervan dergisince yılın hikâyecisi seçildi.

Türkiye Yazarlar Birliği ve Çocuk Edebiyatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
üyeliği yaptı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği dergisini dört yıl süreyle çıkar-
dı. Birçok dergide hikâyeleri, denemeleri, eleştirileri yayınlandı.Yazar hâlen 
Bizim Külliye, Kümbet, Berceste ve Işığın Kaynağı dergilerinde yazmaktadır.

Mahir Adibeş (Türkiye)
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10 OĞUL

Oğul,

Bir zaman dağların yükseğinde ceylan gezerdi,

Seher vakti şen şakrak ötüşen bülbüller hani?

Dergâh, divan, ocakta büyük sözü dinlenirdi,

Ata kalmadı, otağ kalmadı töremiz hani?

Oğul,

Kutsalımız; vatanımız, bayrağımız, dinimiz,

Kılıç üstüne, Kur’an üstüne yemin ettiniz,

Götürüp yabana elinizle teslim ettiniz,

Verilen söz, şerefimiz, vatan namustu hani?

Oğul,

Hele şu insanlara, ne olmuş? Kalmış yerinde,

Kimi duvar gölgesinde kimi çalı dibinde,

Çöken kara bulutları dağıtacağız diye,

Yaptığımız kavga, çektiğimiz çileler hani?

Oğul,

Bir millet, bir ana, bir yâr biz bunları bilirdik,

Bayrak üstüne al kan, vatan için can verirdik,

Muhabbet vatansa,  uğrunda ölür de dönmezdik,

Sözümüz söz de o sözü veren yiğitler hani?

Oğul, 

Yaylak dağlar çoktan terk edilmiş; dumanlı, sisli,

Otlaklarında kuzuların meleşmiyor, küs mü?

Şeyda bülbül artık bahçemizde ötmüyor, yaslı,

Allı turna, mor koyun, şahbaz atlarımız hani?
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1992 yılında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğdu. İlköğrenimini, 
Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ortaöğrenimini, Yosip Broz Tito 
Lise'sinde gördü. Hâlen Kiril ve Metodiy Üniversitesi - Ekonomi Fakültesi’nde 
eğitim görmektedir.

Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Balkan Türk Şairleri Kosova Buluş-
ması ve Balkan Türk Şairleri Romanya Buluşması’nda Makedonya’yı temsil 
etti.Yazı ve şiirleri Üsküp’te yayımlanan Köprü, Kardelen Çocuk ile Balkan 
Türküsü dergilerinde yayımlanmaktadır. Köprü dergisi editörü ve Kardelen 
Çocuk dergisi yayın kurulu üyesidir.Üsküp’te faaliyet gösteren Köprü Derneği 
üyesi olup etkinliklerde aktif rol almaktadır.

Mehmed Arif (Makedonya)
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Giden Şüphesiz El Değil

Altı yüz yıllık çınar

Dökülmekte son yaprakları tek tek

Giden şüphesiz el değil

Bilakis anam, babam, kardeşim,

Bacım, elim, kolum, yüreğim...

Vedalar zor

Siyah bir matem kaplar gökyüzünü

Ağıtlar yükselir gidenlerin ardından

Kopuş...

Gurbet ile vatan arasında

Bir giden bir de kalan taşır

Bir parça hüzün matarasında

Giden şüphesiz el değil...

Asırlık yara hâlâ kanıyor göğsümde

Dökülmeseydi yaprakları çınarın keşke

Ağlamasaydı gidenler ve de

Ağıt yakmasaydı kalanlar geride

Evet, giden şüphesiz el değil...

Şerha şerha dökülen dağlar gibiyim

Kuyulara düşmüş Yusuf gibiyim

Yüreğine kor düşmüş analar bilirim

Sızlanma vakti geçmiştir artık

Bize yeis düşmez... bilirim...

Giden şüphesiz el değil

Bilakis anam, babam, kardeşim,

Bacım, elim, kolum, yüreğim...

Ayrılık tarafından çalındı asrımız

Emin olun artık, yakındır kavuşmamız...
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1976 yılında Konya’da dünyaya geldi. Konya İmam Hatip Lisesi’nin ar-
dından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler (önlisans) ve İşletme (lisans) bö-
lümünü okudu. Çeşitli radyolarda kültür -sanat yönetmeni ve genel yayın yö-
netmeni olarak çalıştı. Kültür ve Sanat’ta Eylül dergisinin 6 sayı editörlüğünü 
yaptı. Âşiyan dergisinin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. 

Yeni Konya gazetesinde sanat sayfası editörü, yazı işleri müdürü (1998-
2000), Hâkimiyet gazetesinde yazı işleri müdürü (2003-2007), Konya’da gün-
lük olarak yayımlanan Memleket gazetesinde yazı işleri müdürü -Genel yayın 
yönetmeni (2007-…) olarak görev yaptı. 

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından 2004 yılında yayımlanan ‘Nas-
reddin Hoca’ kitabının editörlüğünü yaptı. Köseoğlu’nun ilk kitabı ‘Her Ayrı-
lık Bir Aşk’ Şubat 2006’da İlkkitap Yayınları'nın şiir serisi arasında çıktı. 

‘Konya’nın Tarihi Çeşmeleri’ kitabının metin yazarlığını Mehmet Akif Sa-
rıkaya ile birlikte yaptı. Uzun yıllar Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Köseoğlu, 2012 yılının Ocak ayında 
yapılan genel kurulda TYB Konya Şubesi Başkanlığı’na getirilmiş olup, halen 
bu görevi sürdürmektedir.

Eserleri:Her Ayrılık Bir Aşk (Şiir) – İlk Kitap Yayınları, Nasreddin Hoca 
(Albüm/Editör) Eskişehir-Odunpazarı Belediyesi, İyilik Yap İyilik Bul (Al-
büm/ Yayın Yönetmeni)  Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Tarihi 
Çeşmeleri (Albüm/Metin Yazarı) KOSKİ

Mehmet Ali Köseoğlu (Türkiye)
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10 TAŞSIZ MEZAR  

ne yöne akıyorsa da nehir

koptuğu yerde kalır aklı

ne haz alır 

ne de verir

kalbindeki sırrı

coşkun su bitmez çırpınışlarla

vurur kendini taşlara taşlara

aşkı bırakıp giderse de

gölgede kavurur güneş

ürün vermez ekilen tohum

güzel yüz gülmez olur

açıkta kalır mahrem yerleri

sevdanın yüzü bozarır

giderken el sallamaz sevgili

elvedasız ayrılıklar sığar toprağa 

tebessüme gizlenir fırtınalı çığlıklar

gözünden kopan nehir

ne haz alır ne de verir

Rabbine yönelir aşkı omuzlayan

taşsız mezarlara taş olur kalbi gidenin

ömre sürgün ne varsa ıslak

deniz birden bire taşar

bak bakalım kitaba

‘insan ne ile yaşar’*.

*Tolstoy: Anladım ki, insanlar kendilerini düşünerek yaşıyor gibi görünse de, hakikatte 
onları yaşatan tek şey sevgidir. Kim severse Allah’a yaklaşır; Allah da ona yaklaşır. 
Çünkü O, sevgiyi yaratandır!
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1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 
İnşaat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.  
Ekim 2008 yılından bu yana VGM Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı’nda ya-
yın müdürü olarak çalışmakta ve Ankara’da yaşamaktadır.

Yazı ve şiirleri Yedi İklim, Bir Nokta, Bizim Külliye, Türk Edebiyatı, Kül-
tür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, İmaret, Türkü, Eyvan, Şiir Vak-
ti, Hece Taşları, Türk Yurdu, Vakıflar Dergisi ve TYB Akademi dergilerinde 
yayınladı.

Eserleri: Bana Kendini Anlat, Şiir, 1998, Hafızasını Kaybeden Şehir, De-
neme, 1999, Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, 2000, Urfa Efsaneleri, Araştırma, 
2005 (3 baskı), Çağa Küsen Leyla, Şiir, 2005, Ben Kendimden Yanayım, De-
neme, 2005, Kültür Şehri Urfa, Araştırma, 2006 (3 baskı), Şiir Şehir Urfa, 
Şiir Seçkisi, 2006 (3 baskı), Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, 2007, Savaşın 
Âşıkları, Tiyatro, 2008, Urfalı Nabi, Biyografi, 2008, Ben Yusuf Sen Züleyha, 
Şiir, 2009, Çağın Divanesi, Rubailer, 2010, Gâvur Mahallesinde Aşk, Roman, 
2011,, İbrahim’in Nazargâhı Urfa, Gezi, 2012,Melik’üş- Şuara Yusuf Nabi, Bi-
yografi, 2012, Eski Dünyaya Seyahat, Gezi, 2014  (TYB Gezi Ödülü), Hasret 
ve Umut Bosna, Gezi, 2014, Türk Sinemasında Urfa, İncelem Araştırma, 2015, 
Hasret ve Azap (Tanpınar’da Şehir ve Kadın), İnceleme 2015, Bir Batı Masalı 
Shakespeare, İnceleme 2015, Metafiziğin Trajik Şairi, İnceleme, 2015.

Mehmet Kurtoğlu (Türkiye)
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Küçük bir Arap kızına göz kırpıyor bombalar

Savaş sürgünü yoksulluk kaldırımlarda

Bazen el açıyor bazen boyun büküyor

Anlıyorum bir mülteci şehrimin sokaklarında…

Nargilemi üflüyorum

Bir Şam akşamı tütüyor gözlerimde

Siyahi bir göz kırpıyor kadın ve şehir

Ve bir göz açılıyor bombalarla

Zekeriya Camii küller içinde…

Bağırlarına taş basmış kadınlar

Kamplarda ağıt yakıyor

Mermi çekirdeklerini avuçlarında biriktiriyor

Vurulan uçurtmalar peşinde koşan çocuklar

Ağlıyorum, gözyaşlarımı gözyaşlarınıza katarak…

“Cuann! Cuanni!” diye dileniyor kadınlar

Devlet olmayınca ekmek olmuyor!

İş olmuyor, aş olmuyor, eş olmuyor

Parçalanan haritadan bir vatan çıkmıyor!

Bir Ruha akşamında

Yıldızlar buğulanıyor mülteci kamplarda

Yaşarıyor gözleri Suriyeli kızların

Siyahi sürmeleri akıyor yanaklarından

Acısı beliriyor savaşın

Kül serpilmiş yüzlerinde…
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Kaldırımlarda savaş mağduru mülteciler

Gözlerinde acı ve hasret

Yüreklerinde vatansızlık korkusu

Acaba Anadolu bir Medine olur mu?

Nargilemin dumanında kayboluyor Şam

Binbir Gece Masalları unutulmuş yanık sahifelerde

Mülteci duygularla yazıyor şiirlerini artık şairler

Halep, Şam, Hama, Humus, Rakka

Bombaların altında birer virane…

Yeni bir Haçlı Savaşı başlıyor

Yalnız ölenler Müslüman

Mezhebe karşı mezhep

Dine karşı din

Niçin çıkmıyor bir Selahaddin?

Bir başkentten bir başkente başlıyor yolculuğum

İstanbul düşmediği için Kudüs düşmüyor

Urfa’dan Şam’a raks ediyor savaş

Çölün gecelerinde yıldızları arar gibi arıyorum

Surlara dayanan İslam erlerini

Ne zaman duyulacak karanlığı boğacak ezan?

Ne zaman girecek Şam’ın kapısından Zengi?

Şehrim diye ağlıyor bir mülteci yıkılan Şam’ın ardından

Bir Medine arıyor Mekke’ye sığınak,

Bir Ensar arıyor Muhacire kardeş olacak!
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1947 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Diyarbakır’da ilköğrenimini, 
Malatya’da ise orta ve lise öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. Liseli yıllarda başladığı düşünce ve sanat hayatını 
evvela İstanbul, ardından Bursa’da sürdürdü. Gençlik yıllarından beri muhtelif 
dergi çıkarma denemeleri oldu. Birçok dergide yazı ve şiirler yayınladı. Geçi-
mini ticaretle sağlayıp iki bin yılında Bağ-Kur’dan emekli oldu. Halen Bursa’da 
yaşamaktadır.

Düşünce ve sanat alanında muhtelif eserler verdi. M.Said Çekmegil, Meh-
med Âkif ve Necip Fazıl ile alâkalı biyografi eserleri mevcuttur. Edebî eserleri 
şunlardır:

Şiir: Ben Asyalı Bir Ozan, Çamurlu Bir Irmak, Hayatımın Bahanesi, Sevda 
Söze Dönüşmez, Bıçağa Basar Gibi, Endülüs.

Hikâye ve Roman: Gâvur Kayırıcılar, Dr. S, Yerler Mühürlendi, İstanbul 
Hikâyeleri.

Deneme: Ağabeyime Mektuplar, Harput Şehrengizi, Öptüm Kara Gözlerin-
den, Bir Kelime Mesafesi.

Söyleşi: Kalbim Mühürlenmeden

Metin Önal Mengüşoğlu (Türkiye)
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Eğilip de kulak verdiğin zaman
Yazarlar ismini tutanaklara.
Uykuda kâfidir sesini duyman
Gömülen ölünün dünkü mezara.

Ölü öksürür mü; sen düşüne dur
Okyanus çağlasın kulaklarında.
Ötelerden kalbe ayan olmuştur
Çok mucize yatar yerin altında.

Şu fani dünyaya bir daha gelsem
Uçurtmasız koymam, hiçbir çocuğu.
Hiçbir aydınlığı kesmesin gölgem
İkinci hayatta alsam soluğu.

Uzun yoldan geldim; esvabım tozlu
Çehremde toprağın derin izleri,
Su içtim çeşmeden hem iki gözlü
Gönlüm bu sofraya bekler sizleri.

Nasipsiz tüccarı bu kervanların
Gözlerinde uyku açlığı vardı;
Heybesinde zaman, bugün ve yarın
Kalbini unutuş kaygısı sardı.

Bir yetime selam da mı vermedin?
Evde iki canlı kadının yok mu?
Yok mu okşamayı bekler bir kedin?
Bir tebessüm etsen ölmezsin; çok mu?

Tarlandaki kuşu kovaladın mı?
Bir kurbağa taşladın mı göllerde?
Denize girerken hiç susadın mı?
Dostun şerbetine su katan nerde?

Baharda canlanan tomurcuklarla
Beraber canlanır sanma ruhunu;
O gümüş çiçekler bezense karla
Ebedi ölüme benzetme bunu.

Okun on ikiye saplandı sanma,
Kalbine felaket maraz bulaşmış;
Saçını başını boş yere yolma
Saat beklediğin zamanı aşmış.
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Konduğun istasyon ıssız, kimsesiz
Şehir surlarının çok uzağında;
Kovulmuş güvercin kadar mı aciz,
Bir korku oturmuş üst dudağında.

Kampanalar çaldı, tren kalkacak
Kanatsız uçmayı ezberlediysen,
Düşünürsen kurtulursun sen ancak,
Boğulmazsın; eğer yüzmeyi bilsen.

Açlığına fiske at; gitsin gemi
İftar saatidir büyük tatminin,
Teçhizat zayıftı, kaptan acemi
Meleklere ihtiyacın var senin.

Haritanı düzgün katla, doğru bak
Dursun kulağında kurşun kalemin;
Öteler elbette beriden uzak
Bütün derdi budur cümle âlemin.

En doğru pusula kalbin, unutma!
Kılavuz da odur, rehber de odur.
Başka yol gösteren kimseyi tutma
Son şahit! Kendini şimdi yola vur.

Hazineler biter, herkes çekilir
Muhkem kasalarda fare deliği,
Devlet mührü kor ateşte zor erir,
Suya versen sağaltırsın çeliği.

Ekmek kıymetini yitirdi belki
Orman uğultusu işitilmiyor;
Ulu rüzgârların susması ne ki,
Deniz çağıltısı bile gelmiyor.

Gece yok, gündüz yok ve zaman durmuş
Akıllı evlerin kapısı açık;
Kapının ağzında ölümcül bir kuş,
Tüyleri turuncu, ağzı ufacık.

Gömdüğü cevizi orda unutan
Hırsız kargaları unutur muyum?
Zamanı şaşırıp gündüzün yatan
Köpeğe bağırmak benim de huyum.

Arza son fidanı diken sen ol ki,
Son şahit yazılsın ismin deftere.
Arzda son cefayı çeken sen ol ki,
Mahkemede ceza alma yok yere.
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 20 Mart 1949 Kazakistan doğumludur. Moskova ‘Gorki Edebiyat Ens-
titüsü’ mezunudur. Şiir kitapları, sahnelenmiş tiyatro oyunları, masal kitapları 
olarak 17 kitabı yayınlanmıştır. Karaçay-Balkar dilinde yayınlanmış eserleri 
Rusça’ya cevirilmiştir. Ömer Hayyam’ın rubailerini Karaçay-Balkar diline çe-
virmiş ve kitap olarak yayınlamıştır. 

 1991 yılında, çoçuk edebiyatı dalında ödül almıştır.

2000 yılında, sanat ve edebiyat alanında Kabartey-Balkar Cumhuriyeti 
ödülü almıştır.

2002 yılında, Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri Tiyatro Şöleninde  ‘Tahir ve 
Zühre’ oyunu, en iyi tiyatro oyunu seçilmiştir.

2008 yılında ‘Kan ve Kül ’ adlı oyunu kitap olarak fransızca (‘Le sang et la 
cendre’) Paris’te yayınlanmıştır.

2012 yılında düzenlenen Ulusal Edebiyat Şöleni fenalistleri arasında yer 
almıştır. 

Muradin Ölmezov ( Karaçay-Balkar)
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БУСАКЪ 

 

Къар да жауады, жауун да жауа. 

Къыш ашыгъады. Сууукъду хауа. 

Жел да урады, чапракъ да тюшюп. 

Ит каукалайды, сынсыйды, юшюп. 

 

«Наным, билеме, манга ниетинг, 

Къарча тазады», – дегенми эдинг?   

Сора сен нек инжилтдинг биягъы? 

Багъалым, жаным,  сен – кюн тиягъы! 

 

Бюгюн да келмединг. Танг а узакъ. 

Кёрчю, кесимча мудахды бусакъ. 

«Тамбла, тамбла, тамбла…»,  дей 

Дайым кетеме юйге кюнсюзлей.         

 

Къар да жауады, жауун да жауа. 

Къыш ашыгъады. Сууукъду хауа. 

Жел да урады, чапракъ да тюшюп. 

Ит каукалайды, сынсыйды, юшюп. 
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10Мурадин ЁЛМЕЗ 

БУСАКЪ 

 

Къар да жауады, жауун да жауа. 

Къыш ашыгъады. Сууукъду хауа. 

Жел да урады, чапракъ да тюшюп. 

Ит каукалайды, сынсыйды, юшюп. 

 

«Наным, билеме, манга ниетинг, 

Къарча тазады», – дегенми эдинг?   

Сора сен нек инжилтдинг биягъы? 

Багъалым, жаным,  сен – кюн тиягъы! 

 

Бюгюн да келмединг. Танг а узакъ. 

Кёрчю, кесимча мудахды бусакъ. 

«Тамбла, тамбла, тамбла…»,  дей 

Дайым кетеме юйге кюнсюзлей.         

 

Къар да жауады, жауун да жауа. 

Къыш ашыгъады. Сууукъду хауа. 

Жел да урады, чапракъ да тюшюп. 

Ит каукалайды, сынсыйды, юшюп. 

     

 

 

Таймай бир къыз да жюрюйдю бери.  

Кюн умутлулла аны кёзлери. 

«Тамбла, тамбла, тамбла…»,  дей, 

нек ахтынады ол, мен кетгенлей?   

 

Сюймей, сюйсюнмей жана чыракъла, 

не сагъышлылла бу акъ бусакъла?  

Мен тюнгюлгенме. Ол къыз а, ол къыз?.. 

Терк кийинеме, анга тынгысыз. 

 

Сора чабама. Къуруду орам. 

Къыз сюеледи. Сууукъду. Боран. 

«Теличик, теличик…» – дейди кюлюп, 

сора жиляйды, кёлю тёгюлюп. 
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1968 İstanbul doğumlu. İlk ve orta öğrenim yılları Bursa’da geçti. 1990’da 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun 
oldu.

Mavera, Aylık Dergi, Dolunay, Dergâh, İpek Dili, Vivo, Şiirden, Hece, İtibar, 
Türk Dili dergilerinde, şiirlerini ve poetik denemelerini okura sundu.

 İlk kitabı İsa’dan Önce Gül 1999’da yayımlandı.

 Dil, anlam ve varoluş arası ilişkilerin temelini başlangıçtaki saflığımızın ha-
yata el koymasında gören poetik yazılar toplamı Şiirin Fiilleri Hakkında 2002’de 
kitaplaştı. 

 Ontolojik endişe kökenli imge disiplini ve sinemasallık içinde geleneği yeni-
leyerek yansıtmaya çabalayan şiirleriyle ayrıksı bir tutumu benimsedi. 

 Bu eserlerini 2002’de Öç Terimleri, 2006’da Kemansız Kare ve 2010’da 
Acemi Çisenti isimli diğer şiir kitapları izledi.

 Son kitabı Dikkat Köpük, 2013 Ocak ayında Okur Kitaplığı Yayınları’ndan 
çıktı. 

 Bir süre, Bursa Kent gazetesi ile gasteBursa’da köşe yazarlığı da yaptı. 

 Evli ve iki çocuk babasıdır.      

Mustafa Muharrem (Türkiye)
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GÜZ HAKLI

Güneştir o göl

gülümser, sakallar uyanırken

kendini vurgulamak için çevirdiği topaca hırs 

olan Tanrı :  Kızları  kısan  kim 

çaydanlıkta ? Öğleni  şüphelendiren

en  önemli  detay  bu  merak 

saçlarda . Olsun. Fincan, biraz  budala.

Fakat  ben

kirpiklerinden gelinmiş  bir  tango  kadar

şanslı değilim  asma  yaprakları  ve

güz  karşısında. Buna sevinecek bir  batı 

yok  ufukta  çın çın sararmak  uğruna

meleklerin  attıkları  kahkahada.

Ya  yeleleri  sıladan  puan  silen  kısrak ?  O  da.  

Bakın,  pazar  yaklaştırmıyor  yanağını    

postacı  deniz  vermiyor 

imzalattığı  sükûttan !

Ben  oysa,  terk etmekle  nasıl  bir  ortaklığı

var  akasyanın  ve  mızıkadansa  patlayışa

bağışlanmış ağzımın  hangi  küheylanda  yanıldığını 

umursamadım  kıvılcım  fetihleri  ve

çömlekler arasında. Başka ?

Ey  gemideki  halat !

Ey  fanustaki  toz !  Ey  beyaz  ağrı ! 

Ey  akşamı  karanfilden  koruyan  kadın ! 

Gramofona  özenirse  tan,  savaş tanısın 

veya  tanımasın,  temmuz  bâkire  

anılsın veya  anılmasın, bakraçlar 

su  kadar  anlasın  veya  anlamasın,  

her  kirpik  şartında  ölüm   köpekçe  serkeştir.      
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vişnesiz  temellere dayandırmaktan

mutluluk,

örümcekten  memnuniyet  duyarız  : Çini bir utançla,

kaşların  arastasında. Dokunmak

gün  batımı  hakkında

en  kapsamlı  -şarap  hariç-  yorum   çünkü.

Bu  yüzden  bakarak  pürüzlerini  gider  eylülün.

Irmak. Otobüs  boşalınca  

nerde  harlayıp  yanar  öykü  ? Manolyaların  yola

şarkılar  gibi  dökülüşünü  saklayacaksa,

ne  yapsın  kumlarla  varak ?
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1973 Tokat doğumlu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Adapazarı’nda; üniver-
siteyi Sivas’ta okudu. Arkadaşlarıyla Sivas’ta Martı dergisini, sonra aynı ekip-
le 42 sayı devam eden Yitik Düşler Edebiyat dergisini çıkarttı. Tokat merkezli 
olarak çıkardığı Polemik dergisi 12 sayı devam etti. 

Şiir ve yazıları; Dergâh, Yedi İklim, Hece, Kırklar, Kum Yazıları, Düş Çı-
narı, Yolcu,  Sühan, Tasfiye, Derkenar,  İkindi Yağmuru, Aşkar gibi dergilerde 
yayınlandı. 

Milat gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 

Fatma Rümeysa ve Ahmet Berkay’ın babası Mustafa Uçurum Tokat’ta öğ-
retmenlik yapmaktadır. 

Kitapları: Tenhalayın Kalbimi (Şiir), Esmerliğime Bakma (Deneme), 
Dünya Telaşı ( Şiir), Fedakâr Dost (Hikâye), Çocuklar Çocukluğunu Bilsin 
( Şiir), Irmaklarla Büyüyen Çocuk ( Hikâye),  Konuştukça Memleket ( Şiir) 

Mustafa Uçurum (Türkiye)     
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Yalnızlıktan acıyan bedenimi kuşluk vaktinden aldım

Bir çığlığın ortasına bıraktım çarşılarda

Uzak bir pencereden bakıyorum halk bakıyor benimle

Bir genişlik, yaz güneşi, gürültü görüyoruz çokça

Bu, duvarların yankısını içime çektiğimdir

Geçtiğimdir bir Ali’den rüzgârına tutunup

Öyle uzaktan olmaz, koşar adım yorulmalı insan

Kararlı bir cümle ile söylüyorum uzatıp ellerimi

Ansızın bir harita çıksa önümüze

Her yere gideriz değil mi?

İyi şeyler çizilsin duvarlara gülen çocuklar mesela

Resimlerde bile güzel  güler çocuklar 

Biz kahrolsun diyelim üstümüzden geçen uçaklara

Açıldıkça uzaklara, dünya ne renkli coğrafya 

Gidemeyeceği yer yok insanın her istasyon bir umut

Biraz eski zaman şarkıları, çokça sağlam arkadaşlar

Uçsuz bucaksız bir sevgili, daha ne ister insan?

Halime bakıp da albümlerden çıktığımı sanma

Çokça zeytin dalı var çantamda zor günler için

Pencereden bakıp Afrika görünmez sıcak

Ekranlardan bakıp Asya duyulmaz soğuk

Ben nasıl arkadaşlar biriktirdiysem eski şarkılar gibi

Bu oyun ancak kalabalıklarla oynanır 

Yeter ki sevsin insan herkesi, kendinden başlayıp

Geç kalmış tüm yolcuları topladım etrafıma

Ne söylesem çok olacak üzgün duramıyor insan

Ansızın bir melek çıksa önümüze

Herkesi severiz değil mi? 
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Narsulu Gurgubaeva (Kırgızistan)

1979 yılında Kırgızistan’ın Oş şehrinin Karasu köyünde doğdu. 2003 
yılında Oş Devlet Üniversitesinin Kırgız Filolojisi bölümünü bitirdi. 2009 
yılında Moskova Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsünü bitirdi. Tüm şiirlerini 
“Közmönçök” adlı kitapta topladı. Şu anda Moskova şehrinde yaşamaktadır.
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AK ÇARIK

Uşul caşoo... Talaa bolup künöstüü,

 Kalaa bolup... Beket bolup baştalıp…

 Kapıs anan öçkön ele cüröktön,

 Meni eerçitken, men eerçigen ak çarık.

Cüröktögü oşol carık öçköndö,

Özüm koşo öçpöyün dep tırıştım.

Terezeden tiktep caşap köngöndör,

Terezeden  tiktep gana turuştu.

Candağandar karañğını ep körböy,

Başka caktan çarık izdep ketişti...

Balkim mağa kerek emes ketkender,

Balkim mağa öçkön çarık cetiştüü. 

Karañğıda özümdü özüm cetelep,

Özümdü özüm izdedim da, coktodum.

Teñir menin sılağan cok beşenem,

Özüm da ağa beşenemdi tospodum...

Bilgenimen bile elegim köp ele,

Carığı cok köptü kördüm, tüşündüm.

Men kağılğan uşul eski köçölör,

Bügün menden çeyrek kılım kiçüüdür...

Uşul coldon! Uyup kalğan muñ-zarğa,

buyukturğan burğanaktar, kuyundar...

Üñülüşüp ünü bütkön cıldarğa,

Meni köröt men körbögön kılımdar.

 

Üñülüşüp carığı öçkön cıldarğa,

Bizdi köröt biz körbögön kılımdar...
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1971 Konya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Konya’nın Ilgın ilçesinde 
tamamladı. Ilgın İmam Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi mezunu (1991).

İlk şiiri, Yeni Taşova gazetesinin sanat eki olarak ayda bir çıkan Kültür 
Edebiyat dergisinde yayımlandı (Mart 1990). Şiir ve yazıları Ayane, Dergâh, 
Yedi İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Hece, Çerağ, Edebiyat 
Ortamı, Bumerang, Okuntu, Kökler, Memleket Dergi, Karagöz, Aşkar, Ücra 
ve Mahalle Mektebi’nde yayımlandı.

Nisan 2003-Haziran 2006 tarihleri arasında (12 sayı) yayınlanan üç aylık 
edebiyat dergisi Kökler’in yayın yönetmenliğini yaptı.

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

Hakan Şarkdemir ve Serkan Işın’la birlikte Şubat 2008’de yayına başlayan 
Karagöz dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

Eserleri: Uzun Yürekli Nehir (şiir / 1999), Düşmanlık (şiir / 2004), Kral 
(şiir / 2006), Türkiye Kitabı (şiir / 2012), Çağının Mimarı Mimar Sinan (biyog-
rafi / 2003), Kitabımı Öğreniyorum (çocuk kitabı / 2005), Sağlam Şiir (eleştiri / 
2006), Kural Dışı (eleştiri / 2007), Modern Şiirimizin Kökleri (eleştiri / 2008), 
Analiz (eleştiri / 2013).

Osman Özbahçe (Türkiye) 
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Tepeleme doldurdum kulaklarımı

Kulaklarımı ısıt sesimi sesinden demir

Düğmeler yap ilikle beni

Kapat

Etleri büyük kum fırtınasına

Karınca üreyen fabrikaya

Çın çın ötüyor beynim

Sıcak

Bir bardak kız

Bir bardak hız

Çın çın ötüyor beynim
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Ömer Korkmaz (Türkiye)

1989 Kocaeli / Gebze Doğumlu. Lise öğrenimini Afyon ve Ankara’da, üni-
versite öğrenimini  ise Konya Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda yaptı. Halen 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenci. Aynı zamanda yedi yıldır 
Adalet Bakanlığı personeli olarak çalışıyor ve Mahalle Mektebi dergisinin şiir 
editörü. Evli.
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Alnımda şişen damar

Gözüm seğirmese dizlerim eser

Uyaran hapisliğimiz boşlukta, her yer düz

Meriç’in gezdiği yerlerde Asaf’ın çığlığı duyulur

Karşıma dikilir kantetik

Eleştirik felsefe duyargalar sentetik

Diyalektik burada işe yarasın, ne olur!

Öyle hayallerim var bana gerçek görünür

Zaman da parçalanıp altı yöne bölünür

Doktor ilaç, şeyhim hâl diyor

Şeyhim doktordan önce geliyor

Geldiğinde iyi de oluyorum

Doktora ben gidiyorum

Şeyhim gel...

                  iki dünya arasında bir yerde soluyorum

Düşününce kafam karışıyor.

Öfkeliyim ve

küfür biliyorum.

Teolojinin ontolojik uzam konteksti

Saçmaladığım zaman şirin mi oluyorum?

Şeyhimle iyiyiz ama

vakıflar, kerametler

Doktor git gel, değişen, reçeteler

Doktor makinaları seviyor

Şeyhim kırmızı gülleri 

Doktor makina olmadan göremiyor

Şeyhimse kolluyor öteleri

 iki dünya arasında olanlara şaşıyorum

 iki dünya arasında bir yerde soluyorum

Her birimiz bunalmışız burası malum insanlığımızdan

Ahmaklığımızın kaç yüz yıllık tarihi, bakın, matruşka.
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Biz kâğıda Aşk yazıp çıkacak olanlarız

Böylece yanlışlar da kusursuzluğa dahil

Doktora bakarsak o 

her gün perhiz değiştiriyor

Şeyhim çok tutarlı bu konuda da

Doktor Allah’tan çok hasta istiyor

Şeyhimin dudakları kımıldıyor usulca

 iki dünya arasında eşiksiz yaşıyorum

 iki dünya arasında kendimden taşıyorum

 iki dünya arasında bir yerde soluyorum

Zincirlerim, zincirlerim, zincirlerim

Bişnev de bestseller, listeler alt üst

ve tüm yolculuklar yanlış koltuklarla dolu

Hay huyuna dünyanın kırk kata mı dürüldüm

Ateş yaktım, tüfek çattım, zerrede çözüldüm!

Başı sonu anlamak geçmek için çileden

İçimizde kaynaşan bin türlü vesveseden 

Doktor endişeli büsbütün

Ey Ebuzer bu yol kliniğe mi?

Şeyhim bıçaklardan anlamasa da

sıyırıyor ruhumu

Ey İbrahim yurdumuz bizi beklemede mi?

 iki dünya arasında çağdaşız biliyorum

 iki dünya arasında bir yarda duruyorum

 iki dünya arasında varlıktan geçiyorum

 iki dünya arasında bir yerde soluyorum
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Aymetov Remis Kıyamoğlu (Remis Aymet), şair, tercüman, senaristtir.1968 
yılında 4 Ekim’de Tataristan’ın Çüpreli ilçesinin Munçeli köyünde doğdu. Ka-
zan Devlet Üniversitesi’nin Tatar Di Bilimi Fakültesi’ni bitirdi. Tatar Edebiyatı 
üzerine yüksek lisans yaptı. “Mağrifet” ve “Şehr - i Kazan” isimli gazetelerde 
çalıştı. Şerif Kamal ve Gabdulla Tukay müzelerinde müdürlük yaptı. 2013 yı-
lında Tataristan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkan yardımcısı oldu. Şiirleri 
“Kazan Ateşleri”, “İdil”, “Kazan”, “Ekim”, “Forum”, “Nakil”, “Rusça Eh ün-
lemi” Samara dergilerinde, “Vatanım Tataristan”, “Medeni Cuma”, “Edebiyat 
Gazetesi”, “Tatar Halkı” gibi gazetelerde basıldı. Tataristan yeni şiir akımının 
kurucularından birisidir. Tatar şiir gelenegine yeni tonlamalar ve şekillerka-
zandırdı. Bazı şiirlerini kitap haline getirdi. Hadi Taktaş ödülü sahibidir.

Remis Aymet ( Tataristan)
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Ben henüz doğmamış

Ben henüz doğmadım… Ben henüz
Uzanıp bakmadım dünyaya
Ben hâlâ sonsuzluk dilinde 
Tomurcuk halinde bir dua

Ben henüz doğmadım ama ben
Karında kaynayan devamım
Bir yerde yel olur eserim
Bir yerde kar olur yağarım

Ben henüz doğmadım… Duydun mu
Canımda cihanın sesini?
Dalgalar götürmüş olmalı
Bembeyaz kundağın sisini…

Ben henüz doğmadım ama ben
Hayattan yorulmuşum pek tez!
Kaç kere doğdum ben: Kaderim
Göğünde demirden bir kafes…

Bu dünya, Arasat meydanı
Belki bu yaşam da bir ceza?..
Ben henüz doğmadım, göklerde
-Ne garip!- okundu cenaze… 
 
Aktaran: Çulpan Zaripova-Çetin
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l955 yılında Edirne’de doğdu. İlk Orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. 
l979 senesinde Erzurum/Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Askerliğini 1980 
yılında Erzincan’da kısa dönem olarak yaptı. l980-85 yılları arasında Erzurum 
/Tortum Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak bulundu. 1985 yı-
lında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde asistan ola-
rak göreve başladı. l987 yılında “Türk Edebiyatında Sâkînâmeler” adlı çalışma 
ile Yüksek Lisansını tamamlayan Canım, l992 yılında Latîfî’nin Tezkiretü’ş-
Şuarâ adlı eseri üzerinde yapmış olduğu inceleme ve tenkidli metin çalışması 
ile “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı.  Canım, 2011 yılında doçent oldu.

Yayınlanmış Kitapları : 

Hamâmizâde İhsan Bey – Hayatı - Eserleri ve Divanı (Prof.Dr. Mustafa İsen 
ile ) Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara 1989.

Değişen Dünya ve Öğretmen  (Prof.Dr.R.Yavaş Kıncal ile ) Erzurum, 1993.

Tâlim ve Terbiyede İnkılâp (Prof.Dr.R.Yavaş Kıncal ile)  İstanbul, 1995  

Bosna, Ah Bosna. Yedi İklim Yay. İstanbul l993, (2. Baskı İst., l995)

Başlangıcından Günümüze Edirne Şâirleri.  Akçağ Yay. Ankara, l995

Edebiyat Dersleri I-II.  Denge Yay. İstanbul, l996.

Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı. Yedi İklim Yay. İstanbul l995. İkinci Baskı, 
İst., l997. 3.Baskı, Aktif Yay. Erzurum, 2001. 4. Baskı, Nüve Yay. Konya, 2003.

Rıdvan Canım (Türkiye)
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Şehir ve İnsan. Birey Yay. İstanbul, l998.  

Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve İşretnâme. Akçağ Yay. Ank. l998. 

Yağmur Şarkıları. Şiir, Taşmedrese Yay. Erzurum, l999.ikinci Baskı: Ekev Yay. Er-
zurum, 2000.  

Latifi. Tezkiretü’ş-Şu’ara ve Tabsıratü’n-Nuzama. İnceleme-Metin. Atatürk Kültür 
Merkezi  Başkanlığı. Ankara, 2000.  

Mostar’dan Tiflis’e. Gezi Notları.  Birey Yay. İst. 2002. 

Çarşamba Yazıları. Aktif Yay. İst. 2002.

Suların Ötesi. Şiir. Aktif Yay. İst. 2003. İkinci Baskı: Nüve Yay. Konya, 2005.; Üçün-
cü Baskı: Parafiks Yay. Edirne, 2014.

Şiirin Kanatlarında İstanbul. İstanbul Bayrampaşa Beld. Kültür Yay. İst, 2003.

Anneme Mektuplar. Antoloji. Yedi İklim Yay.  İst.2004.

Estetik. Yazar Yay. Ankara, 2009.

Divan Edebiyatında Türler. Grafiker Yay. Ankara, 2010.

Hayâl Şehirlerin İzinde. Ankara, 2010. İkinci Baskı: Akçağ Yay. Ankara, 2015. 

Tarihin Nabzını Tutan Şehir: Erzurum. Yazar Yay. Ankara, 2010.

Şehirlerin Sultanı, Sultanların Şehri Edirne Kitabı. Edirne Valiliği Yay. İst. 2014.

Simurg’un Kanatlarında İran Seyahatnamesi. Semerkand Yay. İstanbul, 2015.  

Bu kitap çalışmaları dışında Rıdvan Canım’ın çeşitli gazete ve bilimsel dergilerde 
yayınlanmış 200’e yakın makalesi bulunmaktadır. Yaptığı çalışmalarla 2003 yılında Ata-
türk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin yayın birincisi oldu.

2004 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye Yazarlar Birliği’nin Erzurum 
Şubesi’ni kurdu ve 10 yıl başkanlığını yürüttü. Seyahat izlenimlerini anlattığı Şehir ve 
İnsan adlı eseri, l998 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından  “Gezi” dalında ödüle 
lâyık görüldü. 2011 yılında Kosova’da “15. Uluslar arası Süleyman Brina  Balkanlar 
Türk Kültürü Hizmet Ödülü”ne lâyık görüldü.

Boğaziçi, Yedi İklim, Dolunay, Dergâh, Palandöken, Mînâ, Millî Eğitim, Kardelen, 
Millî Kültür, Ayane, Kayıtlar, Akademik Yorum ve Beyaz Doğu gibi dergilerde yazıları 
ve şiirleri yayınlanmış bulunan Rıdvan Canım, evli ve iki çocuk babası olup halen Trak-
ya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmakta ve Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
görevini yürütmektedir.
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BİR ANNE RESMİ ÇİZ BANA

Bir anne resmi çiz bana

Bir anne resmi

Kokusu da olsun ama

Ne olur

Annemin kokusu olsun

Yani cennet kokusu

Bir anne resmi çiz bana

Bir anne resmi çiz bana

Bir anne resmi

Bayram resmi çiz bir de

Anne elleri çiz bana

Bayram kokulu eller çiz bana

Yani annemin elleri

Bir cennet resmi çiz bana

Anneler olsun içinde

Annemin ayak izleri  olsun

Kokusu olsun annemden

Sünbüller de  olsun unutma

Yani annemin saçları

Bir cennet resmi çiz bana

Bir anne resmi çiz bana

Bir anne resmi

Yağmur yüklü bulutlar çiz bana

Yani annemin gözleri

Yağmurdan sonra toprak kokusu olsun

Yani annemin kokusu

Bir anne resmi çiz bana

Bir melek resmi çiz bana

Yani 

Annemi …
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Rifa Rahman (Fathrahman kızı Rifa Harrasova); şaire, nesirci, sosyo-
politik konuları işleyen bir yazar, tercüman, eleştirmendir. Eylül 1962 yılında 
Tataristan Kukmara ilçesi Memşir köyünde öğretmenler ailesinde doğmuş. 
Kendisi de fen uzmanı ve öğretmendir. Uzun yıllar boyunca Kazan Federal 
Üniversitesi ve Rusya’nın başka yüksek okullarında 50 aşkın fen okuttu. Tatar 
edebiyatının tüm dönemleri konusunda uzman. Filoloji doktoru unvanına sa-
hip Doçent Rifa Rahman’ın okuttuğu fenler arasında Türk-Tatar edebiyatının 
karşılıklı ilişkileri, metin teorisi, edebiyat teorisi, yazarlık, edebiyat eleştirisi, 
İdel-Ural halkları edebiyatı, Şark edebiyatları, gazetecilik, sanat laboratuvarı, 
reklam dili, reklam ve halkla ilişkiler, periyodik basında menajment, gazeteci-
liğin hukuki esasları vs.  Bu günde Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 
baş araştırmacısı, kaynakçaları oluşturma çalışmalarını yürüten Tukay’cılar 
grubunun  üyesi, Tataristan Yazarlar Birliği Kabul Heyeti üyesidir. 

Rifa Rahman sanatsal yaratıcılığın her dalında aktif çalışmalar yürütmek-
tedir. Kendisi; edebiyat alanında verilen S.Söleymanova, F.Hösni, A.İshaki 
Ödülleri sahibi, birçok edebiyat yarışması birincisidir.

Rifa Rahman (Tataristan)
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BİR ADIM

Sadece bir adım

İstemekten istememeğe…

Adımların sayısını ayırmak için

Ufak ufak atlıyor.

Ben istemediğimi ay boyunca adımladım.

Sen istediğini hangi güne kadar korudun?

İstemekten istememeğe sadece “bir” adım.

Böyle adımladığında,

Ayakların yorulmadı mı, sevgilim?

Adımlarken gönlün yerinde durabildi mi yine?

İstenmekten istememeğe yollar çok.

Yolları geriye döndürmek için sebeb bul.

Köprüler kurmayı kendine alışkanlık et

Ben geri döndüğümde de,

Çirkin diye bulduğunda da,

Yollarda kaybettiğinde de,

Sevmiyor ki yan yana yatarken de!

Aktaranlar: Aycan Çakar-Esma Doğan
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Tatar şairi, hukukçu. Türkiye Yazarlar Birliği’nin tertiplediği Tükçenin 
Uluslar arası 10. Şiir Şöleni Namık Kemal büyük ödülü sahibi.

8 Temmuz 1987 yılında Tataristan’ın Yeni Çeçkap adlı köyünde doğdu.

İlk ve orta okulu köyünde altın ödül ile bitirdi. 2009 yılında Kazan Devlet 
Üniversitesinin Hukuk Fakultesi’nden mezunu oldu.

İlk şiirleri 2002 yılında “Bayrak” adlı ilçe gezetesinde yayınlandı. Üniver-
site döneminde Kazan Devlet Üniversitesi “Ellüki” edebî derneğinin önce üye-
si, sonra başkanı oldu. Üniversitenin “Tereze” (“Pencere”) adlı öğrenci geze-
tesinde ve “Darelfünün” isimli üniversitenin resmî gezetesinde editörlük yaptı.

2008 yılında Tataristan Yazarlar Birliği’ne kabul edildi. 

Eserleri: “Künel börteklere” (Gönül tahılları, 2007), “Yeşel ay” (Yeşil Ay, 
2009), Taşta üskün göller (Taşta Büyüyen Güller, 2012), “Qızıl yul” (Kırmızı 
Yol, 2015).

Rifat Selah (Tataristan)
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Taş üstünde biten çalılar

Gönül resmime her zaman böyle

Bu taraflar sinip kalırlar.

Taş kayadan bana bakıyorlar

Taş kayaya biten çalılar.

Durduramaz hiç bir şey gönlümü

Güya Hürriyete uçan kuş.

Taş kayaya sağlamlaşan çalı

Nerelerden almış büyük güç?

Mucize bu!

Allah mucizesi

Ve bir ibret alabilene.

Başı eğmek lazım değil yolu

Kaybedilip, taşta bitene.

Aşın olsa eğer,

Başın olsa

Göklerine gerçek ay çıkar.

Kendimiz de ilsiz yersiz geliş

Taş üstünde biten çalılar.
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Rkail Zeydulla 1962 yılında Çuvaş Cumhuriyeti Çiçkan köyünde doğmuş. 
1985 yılında Kazan Devlet Üniversitesi Tatar Dili ve Edebiyatı Fakültesinden 
mezun oluyor. Şair, öykücü, tiyatro oyunları yazarı, köşe yazarıdır. Şiirleri ve 
öyküleri Türkiye, Rusya, Kazakistan, Başkortostan dergilerinde neşredildi. Ti-
yatro oyunları Tataristan Cumhuriyeti, Başkortostan Cumhuriyeti, Orenburg 
şehri tiyatrolarında şahneleniyor. Tataristan Cumhuriyeti Abdulla Tukay, Musa 
Celil Ödülleri sahibi, edebiyat ve tiyatro alanında başka ödüllere de layik gö-
rüldü. Ondan aşkın kitabı yayımlandı. 

 Rkail Zeydulla (Tataristan)
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TÜRK KIZI

Karşımda sen. Masada gül. Lale mi?

Dünya dışarıda. Bizde onun tasası yok.

Minareler bulutlarda kayboluyor…

Yanarak elindeki kadeh.

Yanıp böyle kömüre döner.

Biz burada mı? Yoksa şiirde mi?

Ahmet Haşim işareti gönülde:

Büyük fitne bu kadeh dibinde.

Biraz yiyip içen Fuzuli alevlerden,

İçip yıkılmış Heyam, hakkından vazgeçmeden.

Şiirin gündüzünü damla gibi yutmuş,

Hasret denizini geceleyin orda bulmuş.

Âşık gecesi bizi iştahlandırır.

Kadeh yandığı için içmek istiyor,

Alt üst ederler. Oradan bizim küllerimizi,

Ve kızıl laleleri bulurlar.

***

Güz gelince ben nihayet düşündüm:

Aceleyle insanlar giyindi,

Ve ağaçlar yavaşça soyundu.

***

Benimde sol tarafımda melek var.

Melek her işte doğrudur:

Gerekenini gerekmeyenini yazmış,

Tam şu vakitte yüreğim ağrıyor.

***

Bembeyaz kâğıt ben şiire bugün

Yaramı taşımak istiyorum…

Yazdım. Çizdim! Kâğıt şimdi

Benim yüzüm gibi kapkara.

Çevirenler: Aycan Çakar-Esma Doğan
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Robert Minnullin (Tataristan)

Tataristan Halk Şairi unvanı sahibi Müallim oğlu Robert Minnullin 1 Ağus-
tos 1948 yılında Başkortostan İleş ilçesi Necede köyünde doğmuş. Bir yıl sonra 
ailesi Kıpçak köyüne geçiyor. Babası Müallim Bey orada birkaç yıl çalıştıktan 
sonra doğup büyüdüğü yeri olan Şemmet köyüne taşınıp yerleşiyor. Gelecek 
şairin çocukluk ve yeniyetme yılları; Söy ırmağı yakınlarında ve Tataristan’ın 
Aktanış ilçesine bitişik olan bu güzel köyde geçmiş. Beşinci sınıftan sonra 
orta okulda okumak üzere Akküz köyüne gider her gün. Okul sonrası Ufa şeh-
rindeki Ticaret-Aşçılık Kolejine kaydoluyor. Birkaç ay sonra köyüne dönüp 
kütüphanede, ondan sonra da devlet çiftliğinde çalışmaya başlıyor. Sonraki yıl 
ilçe merkezi Yugarı Yerkey okulunda öğrenim görmeye başlıyor. Karabaş köyü 
orta okulundan mezun oluyor. 

Orta okuldan sonraki iki yıl boyunca ilçe ‘Mayak’ gazetesi edebiyat bölü-
münde çalıştı. Edebiyat sanatına merağı işte bu yıllara rastlıyor. Edebiyat sev-
gisi onu Kazan’a getiriyor. Kazan Devlet Üniversitesi Tatar Dili ve Edebiyatı 
Fakültesi öğrencisi iken Robert Minnullin üstün yetenekli genç şair olarak ta-
nınmaya başlıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra ‘Yeş Lenin’cı’ (‘Genç 
Lenin’cı’) gazetesinde çalışmaya başlıyor, çocuklar dünyasıyla yakından tanı-
şıyor. İlk çocuk şiirlerini de yazmaya deniyor. Onun coçuklar için basında ya-
yımlanmış şiirleri ilk olarak ünlü çocuk şairi Şevket Galiev’in dikkatini çeki-
yor. Hasan Tufan, Sibgat Hakim, Fatih Hösni gibi ünlü Tatar yazarları genç şai-
rin çocuklar için eserleri yazmasını takdir ediyorlar. 1982 yılında R.Minnullin, 
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10 cumhuriyetin Muca Celil Ödülüne layik görülüyor. 1983 yılında Tüm Rusya 
yarışmasında birincilik kazanıyor... ‘Dünyadaki en büyük elma’ (1992) başlık-
lı kitabı için şair uluslararası Hans Christian Andersen Onur Belgesine layik 
görülüyor. Onun ismi bu dünyaca ünlü masalcının Onur Listesine dahil edildi. 

1997 yılında çocuk edebiyatında elde ettiği başarılarından dolayı 
R.Minnullin’a Tataristan Yazarlar Birliğinin A.Aliş Ödülü verildi. 1998 yılında 
şair A.Tukay Devlet Ödülünü kazandı. Tataristan Cumhuriyeti Duayen Sanat-
çısı unvanı, Başkortostan, Mari El Cumhuriyeti Duayen Kültür Emekçisi un-
vanı sahibidir. Aktif olarak tercüme işiyle uğraşıyor. Türkmen şairi Mahtum-
kulu, Kazak şairi Nurlan Orazali, Karadağlı şair Duşan Curişiç’in Tatarca’ya 
tercüme edilmiş eserleri onun tercümesiyle yayımlandı.

Robert Minnullin; tecrübeli gazeteci, tanınmış kamuya hizmet eden bir 
devlet adamı olmaktadır. Uzun yıllar boyunca ‘Kazan Utları’ dergisi bölüm 
editörlüğü, yetkili sekreterlik görevlerini yürüttü, Tataristan TV’sinde baş edi-
tör, ‘Yeş Lenin’ci’ (yeni adıyla ‘Sabantuy’ dergisi) gazetesinde muhabir, sonra-
dan da başmuharrir olarak çalıştı. 1988-1994 yıllarında Tataristan Çocuk Fonu 
Başkanı, 1995-2000 yıllarında Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Kültür 
ve Milli Konular Kurulu Başkanı, 2000-2004 yıllarında Tataristan Cumhuri-
yeti Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı, 2004-2014 yıllarında ise Tataristan 
Cumhuriyeti Devlet Konseyi Kanunları Ahenkleştirme Kurulu Başkanı, 1990 
yılında Tataristan Milletvekili, 1990-2009 yıllarda Tataristan Yüksek Konseyi 
Prezidyumu üyesi, 1979 yılından beri Tataristan Yazarlar Birliği üyesi, 1995 
yılında ‘Sabantuy’ gazetesi şef editörü. 

KİM ANLIYOR ŞAİRİN YÜREĞİNİ?

“Peş peşe sonsuzluğa göçen şair dostlarım Ruf Toyygın ile Gosman Sadenin 
nurlu ruhuna”

Milletin gamı ile dolu

Şairlerin yüreği.

Arttıkça artıyor

Şairlerin gerekliliği…

Şair üzülmese, kimler

Üzülür millet diye?

Fakat şairlerle

Halk ve millet büyük!

Şairlerine itibar göstermeyen

Yüreksiz millettir.

Şairlerine değer vermeyen
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Şairlerin yüreklerini

Kim açıp bakmış?

Oysa onların yüreği

Dünyaya her vakit açık…

Milletimin düşmanları

İyi bilir onları.

Onlar önce şair

Yüreğine vuruyorlar.

Bu artık küfür denen sözü

Milletin yüreğine yerleştiriyorlar.

Millet yaşıyor şairleri

Olduğu için görüyor.

Biliyorum, şiir altın gibi

O kadar kıymetli değil;

Şairleri olmasa

O şimdi millet bile değil…

Şair bilmiyor yüreğine

Kim getirip vuruyor…

Bizdeki adaletsizliğe

Hangi yürek dayansın?

Hangi şairler gidiyor?

Gidiyorlar birer birer,

Gönlü parçalayıp gidiyorlar,

Yürek ile gidiyorlar…

Şair cevap vermemekle kalmıyor,

Dayanmıyor söz söylemeyince.

Parçalanıyor şairin yüreği…

Yarılıyor sabredemeyip.

Kim anlıyor şairin yüreğini?

O yürek sır içinde…

Ne yapsın şairlerin de

Yüreği böyle.

Aktaranlar: Aycan Çakar-Esma Doğan
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1963 yılında Samsun’da doğdu. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Gazete ve dergilerde, 
edebiyat ve sinema yazıları yazdı. Evli  ve iki çocuk babası olup, bir ‘Katılım 
Bankası’nda yönetici olarak çalışmaktadır. 

Şiirlerini Aylık Dergi, Mavera, Kelime, Yedi İklim, Ayane, Kardelen ve Bir 
Nokta dergilerinde yayınladı. Halen, Bir Nokta edebiyat dergisinde şiirlerini 
yayınlamaya devam ediyor.

ESERLERİ:

Şiir:  Sonra Sessizlik (1990), Düşler ve Aynalar (1993) , Seyir Defteri 
(1998),  Sonra Sessizlik (Tüm Şiirler), (2002) , Ah Teslimiyet(2008) ,Evvel 
Ahir  (Tüm Şiirler), (2012)

Deneme : Ada’dan Notlar (1999)

Süleyman Çelik (Türkiye)
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Dilimi çöz,

Söz

En çok seni seveceğim Allah’ ım .

Söz

Kırlangıç yuvalarını bozmayacağım.

Söz

Hiçbir gökdelende olmayacak mezarım.

[ Seninle konuşmaya geldim

Her kul, Musa oluyor günde beş kez 

Her seccade, dağ dağ olup, Tur’a dönüyor

Sen çağırdın, konuşmaya geldim

Anlatacak ne çok şeyim var Allah’ım

Boş sözlerimi bağışla  

Hepsini, benden iyi biliyorsun.]

[ Su suya benzemiyor, toprak toprağa

Ekmek kutsal değil, çöpe gidiyor

Sâmirî yeni buzağılar yapıyor Allah’ım

Kaç kat daha çıkarsak sana yaklaşacağız

Kat kat kat çıktıkça insandan uzaklaşacağız

İnsan yoksa, sen orada olur musun Allah’ım?]

Dilimi çöz,

Söz

Kardeştir tüm mü’minler diyeceğim.

Söz

Barikatlarından korkmayacağım şeytanın.

Söz,

İnsan olmaya yemin edeceğim.
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1958 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nü bitirdi.

Eskişehir’de lise öğrenimi sırasında arkadaşlarıyla ‘Fecir’ isimli bir duvar 
gazetesi çıkardı.

1977 yılından bu yana çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Yeni Devir gaze-
tesinde uzun bir süre ‘Sanat-Edebiyat’ sayfası hazırladı.

1980 yılında ‘Tin Yazıtları’ isimli bir edebiyat dergisi yayınladı.

‘Önce Yayın-Dağıtım’ isimli firmada kitap yayını ve dağıtımı faaliyetinde 
bulundu.

İnsan Yayınları’nın kuruluşunda görev aldı. 

İlk şiiri Mavera dergisinde 1978 yılında yayınlandı.

Kıyam, Yönelişler, Mavera, Aylık Dergi, Bursa’da Sanat Edebiyat,  Edep , 
Türk Dili, Şiir ve İnşa, Ay Vakti, Ayine, Bir Nokta, Şehir ve Kültür,Yedi İklim  
dergilerinde şiir ve yazıları yayınlandı.

Beyan Yayınları arasında ‘Hz. Hamza’ ve ‘Bilal-i Habeşi’ isimli iki biyog-
rafi çalışması çıktı.

Şiir kitapları: Ah Güzel Bir Gün/Akabe Yayınları, 1985, Yusufun Kuyusu/
Yedi İklim Yayınları, 2013, Ölüm ve Ayna/Yedi İklim Yayınları, 2014

Şakir Kurtulmuş (Türkiye)
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YILDIZLAR SEVİNİR GELİŞİNE

                           Kızım Şeyma’nın anısına

1992.

Takvim esniyor yüzüme yaprak yaprak

ikindiden kalma bir yaz akşamı

soğuk bir karakış nöbeti miydi

hangi mevsim sarı hangisi siyah

12 temmuz

ay beyaz, kavisli ve gülümserdi

sarı ve siyah renklerarası işleyen

hızlı bir tren geçti sırtımdan

ölüme ne uzak ne yakın

koynundayız ölümsüzlüğün

ay,beyaz güller

çapa’nın bahçesinde bembeyaz güller

gökte ay kavisler çizer

döner gelir, bembeyaz gülümser

şubat soğuğudur gelir, yakar yüzümü

bir hastanenin morgunda

baharı müjdeleyen bir böcek çiçeği

çiğ taneleri, kırağılar

boyu kısa ağaçlar meyve verir önce

dal budak renk senfonisi meyveler

mezarların üzerine gölgelerini bırakıp

sessizliğe süzülür serviler, ilahilerle

yalnızlığın doruklarında öter kuşlar

çam ağacı melekler ve gürgen ağacı

ve toprakta cennet kokusu

yeni konuğunu karşılar.
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yaklaşan geceye bir gölge gibi

denizin güvertesinde saydığımız

kaçıncı martı bu,

ya da güneşe sunulan

bir GÜL.

geceye açık sır kapısında mezarlığın

bir çocuk korosu;

kaçıncı durakta vurdu sessizlik

hani sonraki limanda buluşacaktık

bir sonrakinde yarın, öbür gün 

el sallayan çocuklar nerde

nerde yıldızların kanatları

sen nerdesin

bir sesin kaldı hatıra bende

bir de cennet kokusu tenin

senden kalan hatıra sensin

hava ılık, rüzgâr nemli, kimsesiz mezarlık

367 gün sonra

yol yakın ama sen uzaksın

nerde yıldızların kanatları

sen nerdesin?

bu gece

ve her gece bekliyorum

ıssızlığın çöllerinde benim olan SES’i

hayatı tekrarlamaktan bitkin düşse de

bir o kadar canlı bedenim

ve yeni bir koşuya hazır şarkılar

evin önünde konuklar

kuşlardan gelecek çağrıyı bekler
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güneşsiz kaldılar

nasıl gülsün çocuklar

tut artık ellerimi

sana geliyorum

kendini at sanan kedinin

rüyası bitmeden geliyorum

yarım kalmış resimler

düşler getiriyorum

çantamda çocukluk hatıraları ve kuşlar

buzdan sevgiler vardı

kırıldı, eridi geçti mevsimler

sımsıkı tutunmalıyım ağaca

bu bizim ağacımız

hani buluşalım demiştin

bir sonraki limanda

beyaz mendil ve zafer işaretleri

el sallayan çocuklar nerde

sen nerdesin

bu gece

ve her gece bekliyorum

seni bekliyorum.  
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10 Haziran 1958 yılında doğdu. Başkurdistan Devlet Üniversitesi’ni bi-
tirdi. Radyo ve televizyon, çocuk ve gençlik edebiyatı bölümlerinde çalıştı.  
Jèšlek gazetesinde ve Vatandaş adlı dergide yazı ve şiirleri yayınlandı. Başkur-
distan gazetesi genel yayın yönetmeni oldu. 2010 yılından bu yana Akbuza adlı 
çocuk dergisinde genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Şiir kitapları: Toynakları Şarkısı, 1987), Yer ve Gök Arasında, 1992, Can 
darâm, 1999, Altın Bölümüne, 2008,  Dizeleri Aşk, 2013. 

 Başkurdistan ve Rus Yazarlar Birliği üyesidir.  Basın ve medya alanında 
Başkurdistan Cumhuriyeti onur işçisi seçilmiştir.

Tamara İskanderya (Başkurdistan)



133

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

10

SABAH, GECENİN EN UZUN VAKTİ

Geceleri, dönen büyük yol ile

Yine fırtınalar çok şiddetli

Çeker düşündüm bilinmeyene doğru

Sabah, gecenin en uzun vakti

Bizi bekliyordun!

Yanık gözlerimiz kar.

Ve üzüntü ile dolu kalpleri

Sabah, gecenin en uzun vakti

Geber, savaşmadan teslim olan,

Sıkıntıyı kazanmayı kim ister

Kim kar fırtınası içinde kayıp değil.

Sabah, gecenin en uzun vakti

Bize dua edin

Atlarla yarışır umudumuz 

 Gökyüzü açar bize müjdesini

Sabah, gecenin en uzun vakti!
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 20 Ocak 1980 tarihinde Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu ve bu şehirde 
ilk okul ve lise eğitimini tamamladı. Finlandiya İnsan Hakları Derneği tarafın-
dan 2005 yılında Kosova’da en başarılı gazeteci ödülüne lâyık görüldü. 1999-
2009 yılları arasında yerel, ulusal ve uluslararası birçok medya kuruluşunda 
gazeteci, sunucu ve program yapımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda Kosova 
Türk Çağdaş Edebiyatının en genç temsilcisi olan Taner Güçlütürk, 2008 yı-
lında Fransa’da Obernai kentinde düzenlenen edebiyat yarışmasında “Yörük 
Düğünü” şiiriyle elde ettiği ikincilik ödülü ve Türkçe şiiriyle Kosova’ya ulus-
lararası çapta ödül kazandırdı. 2005-2006 yılında Kosova Basın Konseyi üye-
liğinde bulundu. 2012 yılından bu yana Kosova Cumhurbaşkanlığı Topluluklar 
(Millî Azınlıklar) Danışma Konseyi üyesidir.

Bir dönem Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında Türk Dili ve Ede-
biyatı hocası olarak çalışan Güçlütürk, şu sıralar eğitim çalışmalarını Yunus 
Emre Enstitüsü Prizren Türk Kültür Merkezinde sürdürmektedir. Ayrıca Bal-
kan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) araştırma görevlisi, “Doğru 
Yol” Türk Kültür Sanat Derneği “Nazım Hikmet” Edebiyat Kolu Başkanı ve 
Kosova Türk Yazarlar Derneği eş başkanıdır. 

Eserleri:.Çeviri: Jeton Kelmendi, “Nasıl Sevmeli”, Lulu Yayınevi, ABD, 
2011.,“Dilime Yaslar Yakışmaz”, Değişim Yayınevi, İstanbul, 2014.,“1951-
2001 Yılları Arasında Kosova’da Türk Edebi Yaratıcılığı” BAL-TAM Yayınla-
rı, Prizren, 2014., “Kosova Şairleri Güldestesi”, Kosova Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği Yayını, Ankara, 2015.,“Yeni Yol Arkadaşları” Kosova Türk Ya-
zarlar Derneği Yayınları, Prizren, 2015.

Taner Güçlütürk (Kosova)
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ASYA KIZLARI

Ana erkim

Hatun kağanım

Obamın direği, göçebe yoldaşım

Şahlanışım senin omuzlarında 

Dilimin varlığı senin ağzında

Ana dilim sensin, millî benliğim sen

Bugün Asya’dan Avrupa’ya göneniyorsam sayende

Su perim, gök yıldızım, ay güneşim

Çekik gözlerine secde etsin melekler

Güzelliğinle Asya daha güzel

Asaletinle Asya Turan’ı daha bir bâki

Varsın varlığım kollarında daim olsun 

Ezel ve ebedimi sen çiz

Alın terinde tuz tanesi olmaya razıyım

Yeter ki Rumeli’de beni unutma

Bir sen var ötelerde varlığımdasın

Sen de benim gibi Altaylar’da uç nöbetindesin

Sen de benim gibi yarınlara taşırsın bu dili,

Aynı dili konuşuyorsak yüzyıllarca var bir hikmeti 

Geleceğe taşıyorsak aynı medeniyeti

Var bir mesuliyeti

Böyle yaşa, böyle çalış, böyle yüksel

Asya kızları

Merhametim, nezaketim, inceliğim

Kadınım, bacım ve can yoldaşım

Aslımı unutsam,  yolumu şaşırsam, ölsem de 

Sen beni yeniden doğur

Sen beni yeniden yarat

Sen beni küllerinden var et

Asya kızları

Zümrüd-ü Anka kuşlarım

Bu Tengri ve tarihimizin emridir sana

Bu Rumeli’deki uç beyinin son bir arzusudur daha...
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1964 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu 
Beypazarı’nda, liseyi Ankara Meteoroloji Teknik Lisesi’nde tamamladı. 1984 
yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. A.Ü. 
İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Birçok ilde memur ve idareci olarak görev yaptı.

Kişisel gelişim alanında eğitimler alan Güneş, birçok kamu kuruluşunda  
“Verimli Çalışma Teknikleri ve Zaman Yönetimi, Protokol Kuralları, Beden 
Dili, Kamu Kurumlarında Etkili İletişim ve Motivasyon, e-Devlet Uygulama-
ları”  konularında seminerler verdi. 

Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Vedat Güneş,  bir-
çok dergi ve gazetede (Genç Kuşak, Kültür Edebiyat, Lodos, Hazan, Kelime, 
Varide, İslam, Dört Mevsim, Günce vb.) yazı, şiir ve öyküler yazdı, meslekî 
çalışmalar yaptı. Özel radyo ve tv’lerde yapımcı ve metin yazarlığı yaptı. Tür-
kiye Yazarlar Birliği Yıllıklarında Çocuk Edebiyatı ve Yayın Hayatı bölümleri 
hazırladı.

Eserleri: Şiirli Dakikalar, Beypazarı Belediyesi Kültür Yayınları,1998, 
Gözlerim Orman Yangını, (Şiir) Günce Yayıncılık, Ankara,1999, Şiirimiz-
de Kırşehir, (Antoloji) Kırşehir Valiliği Yayını, 2009, Müdür Müdür Mü-
dür? Yükseliş Yayınları, Ankara, 2013, İçimdeki Biz, Şiir ve Öykü Terapisi 
(A.Karafilik’le Birlikte), Yükseliş Yayınları, Ankara, 2015 

Vedat Güneş (Türkiye)



137

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

10

GÖZLERİN

Sessizliğimin kapısını çalar
Ay tutulduğunda
Gün tutulduğunda
Yüreğimde bir kuş büyür
Şafak söktüğünde
Ölmeli –mi-yiz
Birlikte çoğalırız
Bir şiir okunduğunda
Biliriz
Varlığın
Bir candır
Hayata taktıklarım
Senden aldıklarımdır
İstiridye kabuğu
Gözlerinden
İnci taneleri
Dökülür
Yarınlara
Ve biliriz 
İbrahim’i yakmayan
Ateş 
Bizi de yakmayacak
Gözlerin
Aşk pınarım
Bir esintidir 
Irmaktan
Dağılan kolların
Ne yakınında
Ne uzağındayız
Ve biliriz
İsmail’i kesmeyen 
Bıçak
Bizi de kesmeyecek
Gözlerin
Bakir bir ırmağı 
Ayaklarıma sürükler
Ve
Sesin
Deniz dalgasını
Rüzgâr uğultusunu
Yer altı
Yer üstü
Şarkısını dinletir
Biliriz
Yunus’un ev sahipliği
Yusuf’un kuyusundan
Farklı değil
Mezarımız
Bahçesi Cennet’in
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1963’te Yalvaç’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini doğum yerinde yaptıktan 
sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü-
nü bitirdi. 1993 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde çalışmaktadır.

Daşcıoğlu, Popüler Roman Geleneği ve Mehmet Celâl’in Romanları 
(1995) adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, Behçet Necatigil’in Şiirlerinin Şe-
kil ve Muhteva Yönünden İncelenmesi (2001) adlı çalışmasıyla doktorasını 
tamamladı. 2009’da doçentlik, 2014’te profesörlük  ünvanı aldı. Halen SAÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir.

Yılmaz Daşcıoğlu’nun kitap olarak yayınlamış çalışmaları şunlardır: İlk ve 
Orta Dereceli Okullar İçin Türkçe Sözlük (1985), Mihrace (Şiirler, 1991), Ab-
dülhak Hâmid Tarhan (İnceleme ve seçmeler, 1999), Mektuplarla Tevfik Fikret 
ve Çevresi (Fatih Andı ve Hüseyin Yorulmaz’la birlikte, 1999), Kartpostallarla 
Tevfik Fikret ve Çevresi (Fatih Andı ve Hüseyin Yorulmaz’la birlikte, 1999), 
Türk Şiirinde  Bir Garip Adam Orhan Veli Kanık (Biyografi, 2005), Ahmet 
Hâşim, Bize Göre ve Diğer Yazıları (Yayına hazırlama, 2005), Ahmet Rasim, 
Şehir Mektupları (Yayına hazırlama, 2005), Dar Vakitlerde Geniş Zamanlar 
Behçet Necatigil’in Şiiri (İnceleme, 2006), Kader Hep Erken Zaman Hep Geç 
Cahit Zarifoğlu’nun Şiiri (İnceleme, 2008), Dalgalı Suda Gölge ve Sûret 19. 
Yüzyıl Türk Edebiyatında Bireyleşme Üzerine (2014), Leylâk Kalkışması (Şi-
irler, 2015)

Daşcıoğlu’nun ayrıca yayımlanmış çok sayıda makale, deneme, bildirileri 
bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yılmaz Daşcıoğlu (Türkiye)
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ZIRH

Bir çift kabuk kuşatır da çakılı

Görmez umman

Şehir ışıklarından uzaklaştıkça

Babasının elini bırakan

Tarla kuşu seslenir odur duyan

Esmer mor mavi turuncu

Bakışlara karşı

Kalbindeki rüyalar pıhtısı

Mümin eden de kâfir eden de

Bu sırlar bahçesindeki çıtırtı:

İstiare korur da kimsesizlikten anlamı

Çoğaltıp çoğaltıp hep aynı yöne derinliği

Bir kuşa verir ürperişi

İşte hayret makamındaki serçe

Haykırdıkça kurur güz yaprağı

Sağ ya da ölü düşer toprağa

Sesler kırılır kanayarak

Yalnız o sedef derinlerde

Uzaktan çok uzaktan kıskanır hatırlayışı

Kuşanır durur büyük bir boşluğu

Gâh aynada gâh kandilde görünen

Başdönmesi ile anımsanır

İçinde kim varsa unutan

Canı parçalayan zırh.
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  01. 04. 1963 doğumlu, aslen Afyonkarahisar, Emirdağ, Türkmen köylü, 
bir Hollanda vatandaşıdır.

Hollanda’da SonHaber.NL’de köşe yazarlığı yapmış olan yazarın kitapları; 
Yüklüdür Yüreğim (Yaşamdan Kesitler-Deneme) 2014, Gelişim Sanat, “Uyan 
Be Kardeşim Bu Vatan Bizim!”, 2015, Semerci Yayınları.

Zekiye Doğan (Hollanda)
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Asmalı bahçemiz bağbansız kalmış 

Kurulu düzenimize yaban el salmış 

Vatan millet gör ki uykuya dalmış 

Uyan be kardeşim bu vatan bizim!

Soylu yurdumuza soysuzlar girmiş 

Ahmet, Ayşe geçmişi maziye dizmiş 

Türkçe lisanına par-don mu giymiş? 

Giydirme be kardeşim bu vatan bizim!

Günübirlik basit ilişkilere sarılmış 

Kadını erkeği sahteliğe alışmış 

Kişilik, on kuruşa kişileri satmakmış 

Sattırma be kardeşim bu vatan bizim!

Mazlumun yetimin hakkı yenirmiş 

Akdeniz’in akademisyenleri işsizmiş 

Ülke yönetimine küfür serbestmiş 

Ettirme be kardeşim bu vatan bizim!

Dostluk deryasına musluk yapılmış 

Menderes dahi bu ülkede asılmış 

Mayası bozuğa madalya mı takılmış? 

Taktırma be kardeşim bu vatan bizim!

 Denkler teknolojiyle mağdur edilmiş 

Maksadın aşmaya moda denirmiş 

Vatan sevdasına mezar taşı dikilmiş 

Diktirme be kardeşim bu vatan bizim!

Mini giymek modernlik, olgu buymuş 

Tesettür kapanmak, dindarlık oymuş 

Akıl, mantık, yürek rafa mı konmuş? 

İndirsen be kardeşim bu vatan bizim!

Asırlardır bu millet kimliğini korumuş 
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Her başa geçen devleti mi soymuş? 

Soydurma be kardeşim bu vatan bizim!

Öz değerlerimize yâd, özenti girmiş 

Saygı, sevgi ve hürmet gericilikmiş 

Taşımadığın karakter seni eritirmiş 

Katletme be kardeşim bu vatan bizim!

Safsatayla en ön safları doldurmuş 

Cepleri celseliler adam mı olmuş? 

Ferdî fitnelikle vatanı mı savunmuş? 

Savundurtma be kardeşim bu vatan bizim! 

Soytarılıktan damarında kan durmuş 

Şahlar ne zamandır düşeşi bulmuş? 

Altın yere düşmekle pul mu olurmuş? 

Düşürme be kardeşim bu vatan bizim!

Bayrak sinesinde yaban eli yurt etmiş 

Vatanı yüreğinde umutlar ekmiş 

Güzelim yurduma sınır mı çekmiş? 

Çektirme be kardeşim bu vatan bizim!

Doğan der ki, insanda ihsan kalmamış 

Doğallıktan dersini nasibini almamış 

Bu dünya Mimar Sinan’a kalmamış 

Ecdatlarımız bize kalıcı kanıt bırakmış 

Yok etme be kardeşim bu vatan bizim!..
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17.04.1975 yılında Adapazarı’nda doğdu. Sakarya Üniversitesi Okul Ön-
cesi Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul, Adapazarı ve 
Tokat’ta öğretmenlik yaptı. Kocaeli’nde yaşamaktadır.

Lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte Yaklaşım adında tek sayılık bir dergi 
çıkardı. Çocuk kitabı uyarlamaları yaptı. İlk şiiri Taşınmak, Dergâh dergisinde 
yayımlandı. Daha sonra şiirleri, şiir eleştirisi ve yazıları Heves, Kökler, Kırk-
nar, avant gardé, Karagöz, Hacı Şair, Mahalle Mektebi, Sompla Ka, Hece der-
gilerinde yayımlandı. 

Şiir kitapları: İkrar (2006, Ebabil yay.), Orada Merhamet

Varmış (2015, Ebabil yay.)

Zeynep Arkan (Türkiye)
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EPEY 

Gece çok uzun sürdü, dostlarımız gelmediler
Otlar uzayacak dediler, mevsimi hiç gelmedi
Bir yokuştan aşağı çoktan indi çıkanlar
Göç döngüsü bitirdi şimaldeki kavimler
Birden otlar boy verdi, mevsim nihayetteyken
Gelmedi dostlarımız, çok uzundu geceler
Ayaz vurdu, uzadı tüyler, şeffaf ve sert tırnaklar
Pusudaydık, paslı sudaydık, taze yemişlerin posasıydı her gece
Eşikteydi kulağımız, düşman her daim tetikte

Dostlarımız gelmediler
Çok yaklaşmıştı oysa, sabahın gelişine denk
Güneşin doğuşuyla dostların gelişini
Otların serinliği, o yumuşak tüylerin
Sert tırnakların ve saç diplerinin
Uzaması çok süren o karanlık gecenin 
Sonunu getirecek bir gelişle gelerek

Hepimiz yanlış bir telaffuzdan utanır gibi
Dostların gelmediğini kendimizden sakladık
Gelmediler, beklemek boş bir sokağa dönüştü
Dokunulmamış eşyalar gibi tozumuzla örtündük
Çok erken gelselerdi yaşımız birden büyürdü
Gelmediler, gecikmenin sonu gelmedi yani

Gelecek demişlerdi, belki gelip de dönmüşlerdi
Artık çok zor olacak
Çürüyerek ufalmış her şeyi yenilemek
Hiç olmadığını bilmek, var sayılan bir şeyin
Gönlümüzü alacakken bir bulut gibi kaçıp
Bir kıymet biçemeden parçalanan o dünya
Her gün kurduğu sofrayı paylaşmadan kaldıran
Merhamete inancı artık aşktan saymayan
O güruh, o karanlık, o kalplerin kamburu
Dost değiller, bizim dostlarımız henüz gelmediler
Onlar öfkemizi beğenmez, aptalca inat ederler
Tırnaksız kalışımız her kavgada istenir
Terimizi akıtsak tadına bayılırlar
Gülüşümüz büyülüyken bir ölüm dayatırlar
Bir rakam değiliz biz, santigrat tanımlamaz
Beklemek, bir dostluk, mevsimsiz bir yeşillik
Biz bu kirli dünyaya göğü için katlandık
Dövüşe dövüşe vardığımız yer kimin yitik cenneti?
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Möcip oğlu Zinnur Mansurov 15 Temmuz 1949 tarihinde Tataristan Ma-
madış ilçesi Tüben Uşmı köyünde doğmuş. Kazan Devlet Üniversitesi Tatar 
Dili ve Edebiyatı Fakültesinden mezun oluyor (1972). Değişik hizmet gö-
revlerinde sorumluluk gerektiren vazifeleri yürütüyor. Bu güne dek Kazan, 
Ufa, Moskova şehirlerinde neşredilmiş 20 aşkın kitap yazarı. Şiirleri ile bir 
yana edebiyat eleştirisi, sosyo-politik konulu yazılar, deneme gibi yazınsal 
türlerde de başarılı çalışmalar yürütmekte olup öğrenci yıllarından beri ünli 
şair Abdulla Tukay eserlerini inceliyordu. Şiir kitapları arasında çocuklar için 
de yazılmış eserler mevcut. Özel projeler ile ilgili ayrı yayınların hazırlanma-
sında katkısı büyüktür.  

Eserlerinin imkanlarını farklı yönden açmaya umit eden şairin birkaç şiiri 
bazında TV ve radyo tiyatro oyunları hazırlanmış, bazı şiirleri besteciler tara-
fından bestelenmiş, birçok eseri başka dillere tercüme edilmiştir.

 Edebiyat ve sanat alanlarında hizmetlerinden dolayı Zinnur Mansurov’a 
‘Tataristan Cumhuriyeti Halk Şairi’ ve ‘Tataristan Cumhuriyeti Duayen Sa-
natçısı’ unvanları (2014, 1994) verildi, bir de Tataristan Cumhuriyeti A.Tukay 
Devlet Ödülüne (2009) layık görüldü.

 

Zinnur Mansurov (Tataristan)
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10 KUŞ UÇAR YÜKSEKLİKTE

Üstten bakma diye,

Ahlak her zaman engel koyar.

Kendimi hissediyorum bazen

Kuşun uçacağı yükseklikte.

Yüzümüze kiraz hayali

Tükürür diye bekleme.

Böyle düşünceyi alıp çıkmıyorum

Kuş uçar yüksekliğe.

Ve hayal etme: Başımızdan

Dans ederek gezinmez mi diye.

Aşağıya canlı bir şekilde bak

Kuş uçar yüksekliğe.

Sapından çıkar, sanki bu nisan yağmuru

Buluta değip git de…

Sevgi yaşıyor, şarkı doğuyor

Kuş uçar yükseklikte.

Yer ile gök arasında

İlahi büyük nokta!

Yer çocuk resmi gibi

Kuş uçar yükseklikten.

Doğru hayat kırıntıları

Biçimden daha sıkı tutuyor.

Nasıl olsa da kalmaya

Kuş uçar yükseklikte!

Yer ile gök arasında

İlahi büyük nokta!

Aktaranlar: Aycan Çakar-Esma Doğan
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TATAR TÜRKLERİNİN BÜYÜK ŞAİRİ

 ABDULLAH TUKAY

20. yüzyıl Tatar şiirinin en önemli temsilcisi 
olan Abdullah Tukay, bir taraftan halk edebiyatı 
ve geleneksel şiirin tecrübelerinden mümkün ol-
duğu kadar faydalanırken, bir taraftan da Rus ve 
Dünya edebiyatının estetik anlayışından ilham 
alarak  yeni bir tarz yaratan ve böylelikle Tatar 
Türklerinin yazılı edebiyatının gelişim sürecin-
de en büyük katkıyı ortaya koymuş olan büyük 
bir Tatar şairidir.

Abdullah Tukay’ın Hayatı

Abdullah Tukay, 26 Nisan 1886 tarihinde, Kazan şehrine bağlı Meñger ilçe-
sinin Kuşlavıç köyünde, yedi kuşaktır imam olan köklü bir ailede doğmuştur. 
Babasının adı Muhammet Arif, annesinin adı Memdude’dir. Abdullah Tukay, 
doğduktan beş ay sonra babasını, üç yıl sonra da annesini kaybetmiştir. Yetim 
ve öksüz kalan Abdullah’ı akrabalarından kimse istememiş, elden ele dolaş-
mıştır. Bu sebeple Abdullah Tukay’ın çocukluk yılları sevgiden mahrum ola-
rak, yoksulluk ve sıkıntı içerisinde geçmiştir.

Abdullah Tukay, 1904 yılında, talebelikle birlikte, Mutiullah Efendi’nin oğlu 
Kâmil Muti’nin matbaasında çalışmaya başlar. 17 Ekim 1905 tarihinde Çar II. 
Nikola’nın birtakım haklar tanıdığını bildiren manifestosu ilan edilir. Kâmil 
Muti de bunu fırsat bilerek “Fikir” adlı gazetesini yayınlamaya başlar. Abdul-
lah Tukay da bu gazetede ve daha sonra yine Kâmil Muti tarafından çıkarılan 
“El-Asr’ül-Cedit” adlı edebiyat ve “Uklar” adlı mizah dergisinde aktif olarak 
çalışmaya başlar ve ilk şiirlerini burada yayımlar. Abdullah Tukay bu ilk şi-
irlerinde, öğrenci hareketleri ve millî marifetçilik ideali büyük yer tutmakta-
dır. Ayrıca hürriyeti ve hürriyet ortamını getiren ihtilali övmektedir. Bunun 
dışında, yoksul halkı eğitmek, içerisinde bulunduğu durumdan kurtarma dü-
şüncesiyle uyarmak, çalışmaya davet etmek için yazdığı şiirleri de ilk kalem 
tecrübeleri arasındadır.

ADLARINA ÖDÜL 
VERİLEN ŞAHSİYETLER
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Abdullah Tukay’ın Eserleri

Abdullah Tukay, iki cilt tutarındaki şiirlerinin yanı sıra, fıkra ve siyasi maka-
leler de yazmıştır. Fikir, Yuldız, El-Islah, Kuyaş ve Turmış gazeteleri ile, El-
Asr’ül-Cedit, Terbiyet’ül-Etfal, Añ, Yeşin, Yalt-Yult ve Mektep gibi dergilerde 
yayımlanan şiir ve nesirleri, 1907’den 1917 yılına kadar geçen zaman içerisin-
de risaleler halinde 55 defa basılmıştır. 1906 ile 1913 yılları arasında çıkan söz 
konusu gazete ve dergilerde 214 şiir ve nesri yer almıştır. Abdullah Tukay, şiir 
ve nesirlerinin bir kısmında “Şüreli”, “Gümbirt”, “Kızganıçlı”, “İmam Hatip”, 
“İmzasız da Yararetdinov”, “Kefiştatıyuş”, “Dubirnuş”, “Biçura”, “Tenkıyt 
Süyüçi”, “Biik Usal”, “T.G.T.” gibi müstear adları kullanmıştır.

Abdullah Tukay’ın şiirleri 1917 yılından önce risaleler şeklinde, devrimden 
sonra ise daha hacimli olmak üzere Rusça’ya çevrilmiş; Kırım, Kazak, Kırgız, 
Özbek, Başkurt, Uygur ve Çuvaş Türkçelerine aktarılmıştır. Ancak, Abdullah 
Tukay hayattayken bütün şiir ve nesirlerinin toplandığı yayınları görememiştir. 
Şiirlerinden seçmelerin oluşturulduğu ilk eser yayıma hazırlanırken hastanede 
yatmaktaydı. 14 Mart 1913’te kaleme aldığı “Utangaç Birinçi İşim” başlık-
lı yazısında vaat ettiği 400 sayfalık şiir kitabı kendisi öldükten sonra, 1914 
yılında yayımlanmıştır. Şiir ve nesirlerinin toplu yayını ise Latin harfleriyle 
1929-1931 tarihleri arasında üç cilt olarak; Kiril harfleriyle 1948-1949 tarih-
leri arasında iki cilt olarak; 1955-1956 tarihleri arasında dört cilt olarak; 1976 
yılında dört ve son olarak da 1985 yılında beş cilt olarak yayımlanmıştır.

Abdullah Tukay’ın Şiirleri

Pek çok şair, şiire aşk şiirleriyle başlamasına rağmen, Abdullah Tukay ilk şi-
irlerinde sosyal temaları işlemiştir. Abdullah Tukay’ın eserleri arasında aşk 
şiirlerinin sayısı azdır. Abdullah Tukay’ın aşk şiirlerindeki temel espri dert ve 
ıstıraptır. Fuzulî’nin şiirlerinde olduğu gibi, Abdullah Tukay’ın aşk şiirlerinde 
de ıstırap estetik bir unsur olarak yer almaktadır.

Abdullah Tukay çocukların eğitimi konusundaki görüş ve tekliflerini, sözlü 
gelenek edebiyatı türlerinden istifade ederek anlatmak suretiyle de çocukla-
rın dikkatini çekmektedir. Abdullah Tukay, Tatar çocuklarının okul öncesi dö-
nemlerden aşina olduğu efsane, atalar sözü, masal ve ninni gibi anonim halk 
edebiyatı türlerini yeniden işleyip şiire çevirerek, okulun ve okumanın önemi 
konusundaki mesajlarının öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağ-
lamıştır. Sözgelimi, “Su Anası” şiirinde, bir köylü çocuğunun ağzından “Su 
Anası” masalını işlemektedir. İyilik ile kötülüğün mücadelesini konu alan bu 
masalda muhayyel bir varlık olan su anasının altın tarağını alan köylü çocuğu-
nun yaşadığı korku ve heyecan dolu olaylardan sonra yaptığı işin ahlâka uy-
madığını annesinin ikazıyla anlayarak, tarağı iade etmesi anlatılır. Çocuklara 
hakkı olmayan şeyleri almamaları ve dürüst olmaları öğütlenir.

Çocukların dünyasında hayvanların özel bir yeri olduğu gerçeğini dikkate 
Alan Abdullah Tukay, çocuklar için yazdığı şiirlerinde hayvan masallarından 
faydalanmayı da ihmal etmemiştir. Kedi, köpek, keçi, teke, tavşan ve bülbül 
gibi hayvanları konu alan şiirlerinin hareket noktası hayvan sevgisidir.

Adilhan Adiloğlu
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10
ABDULLAH TUKAY’IN ŞİİRLERİNDEN İKİ ÖRNEK:
 
SEN OLMASAN
Ey güzel! Yanmazdım, sen yakıcı olmasaydın
Damlamazdı yere yaşlar, sen damlatıcı olmasaydın!
Bir anda bırakırdım, bu dumanlı kederleri
Sen beni miskinleştirip kederlendirici olmasaydın!
Dalga dalga olmazdı, bulanmazdı aşkın denizi
Şiddetli fırtına gibi sen bulandırıcı olmasaydın!
Eğlenirdim bir zaman, bakarak güneşe ve aya
Onları güzelliğinle gölgeleyici olmasaydın!
Terk ederdim yalnızlığı, kendine çekmeseydin beni
Beni kainata karşı yamyamlık ettirici olmasaydın!
Samimiyetle kulluk ederdim Tanrı’ya, derviş gibi
Gönlümü alt üst ederek, şeytanlaştırıcı olmasaydın!
Canıma kast etmezdim, hasretinle zaman zaman
Sen beni, bana düşman edici olmasaydın!
Arada bir deli gibi gülmez ve sevinmezdim
Beni tahta ata bindirici olmasaydın!
Şiire benzerdi belki bomboş şiirlerim
Her kalem tutuşumda, aklımı oynatıcı olmasaydın!

MİLLETE
Bütün fikrim, gece gündüz size aittir milletim
Sıhhatindedir sıhhatim, hem, illetindedir illetim
Sen mukaddessin, muhteremsin indimde bütün her şeyden
Değiştiremem bütün kainata milletimi, milliyetimi
Bahtiyarım, bendeni etseler eğer sana nispet
Vardır niyetim, âcizane şairin olmağa
Sever benim kalbim “milli” kelimesini, bilmem neden?
Eyle milli milletimi, bahşeyle memnuniyetimi
Her hayalden tatlıdır millet hayali her yerde
Bu hayallerden gelir, eğer gelirse mecnuniyetim
Şairlikle sabit eyle, ebediyen Tanrı’m, beni
Bu sebat içindir, vurgunluğum, sürüklenişim
Ey felek! Al canımı, ancak, alma asla şanımı
Bence ölmekle birdir, unutuluşum, terk edilişim
Ölmesin, ölsem de, aciz adım, yok olmasın
Gitmesin boşa benim gayretim ve meşguliyetim
Bir gün hatırlarsa, iltifatla millet beni
İşte budur maksadım, emelim ve saadetim
Eyledim muhabbetimi arz ben sana, ey milletim
Dost bilirsin sen beni, var buna emniyetim.
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10 REMİ GARİPOV

(1932 - 1977)

Remi Garipov, 12 Şubat 1932 tarihinde 
Başkurdistan’ın Salâvat bölgesi Arkavil 
köyünde doğdu. Orta öğrenimini tamam-
layınca, Moskova’da Maksim Gorki Ede-
biyat Enstitüsünde okur. Ufa’ya dönünce, 
çeşitli yıllarda Sovyet Başkurdistan gaze-
tesinde, Agizel ve Başkurdistan Kızı adlı 
dergilerde, Başkurdistan kitap neşriyatın-
da çalışır. 

Doğduğu yerdeki “Yürüzen” kolhozunda 
ve “Hargamiş” sovhozunda işletme sekre-
teri olur. Bölge gazetesinde de görev alır.

Remi Garipov kısacık ömründe ölümsüz eserleri ile halkının yüreğine yerle-
şir. Bütün varlığını, yürek atışını ana diline, millet kaderine sarf eden şairin 
“Yürüzen”, “Taş Seske” (Taş Çiçek), “Habanturgay yırzarı” (Tarla Kuşu Tür-
küleri), “Osov” (Uçmak), “Amanat” (Emanet), “Mileþ-Keleþ”, “Yondozlo uy-
zar” (Yıldızlı Düşünceler), “Umirzaya yırı” (Kardelen Türküsü), “Goritsvet” 
(Gugu Çiçeği), “Vozvratçeniye” (Yâd Etme), “Alırımkoş menen Birmemkoş” 
(Alırımkoş ile Birmemkoş) isimleriyle üç ciltte toplanan kitapları Başkurt ede-
biyatının altın hazineleri olarak nitelenmiştir.

Remi Garipov’a 1992 yılında Başkurdistan’ın Halk Şairi unvanı verildi. Cum-
huriyetin Salâvat Yulayev adındaki devlet nişanıyla ödüllendirildi. Şairin adı

kendisinin de öğrencisi olduğu 1. Cumhuriyet Başkurt yatılı lisesine verildi. 
Heykeli dikildi ve adına müze açıldı. Remi Garipov adına Edebiyat ödülü ve-
rildi.
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10
TUGAN TEL

Ýy tugan tel, iy matur tel,
Atam-esemdeñ tele!..

G. Tukay

Min halkýmdýñ seske küñelenen
Bal kortonday ýnyý yýyamýn,
Yýyamýn da - yenle ýnyýlarzan
Huþ yesle ber kerez koyamýn.

Þuga la min belem tel kezeren:
Ber telden de telem kem tügel -
Köslö le ul, bay za, yagýmlý la,
Kem kürer tik uný kem küñel!..

Halkým tele miñe - halýk tele, -
Unan baþka mineñ ilem yuk;
Ýlen höymes kene telen höymes,
Ýle yuktýñ gýna tele yuk!

Esem tele miñe - sesen tele, -
Unan baþka mineñ halkým yuk,
Yöregende halký bulmagandýñ
Keþe bulýrga la haký yuk!

TÖÞTER

Niseme yýl ütken, niceme yýl
Atay öyzen sýgýp kitkenge.
Küpme kekük gümer hanap kitken
Alýs yazza hugýþ bötkenge...

ANADÝL
Ey anadil, ey güzel dil,
Babam anamýn dili!..

A. Tukay

Ben halkýmýn çiçek gönlünden
Bal arýsý gibi inci toplarým,
Toplarým da, canlý incilerden
Hoþ kokulu bir bal peteði koyarým.

Bunu da ben bilirim dilin kýymetini:
Bir dilden de dilim eksik deðil,
Güçlüdür de o, zengin de, güzel de,
Eksik görür sadece onu eksik gönül!...

Halkýmýn dili bana, millet dili,
Ondan baþka benim memleketim yok;
Memleketini sevmeyen dilini sevmez,
Memleketi yok olanýn dili de yok!

Anam dili bana, ozan dili,
Ondan baþka benim halkým yok,
Yüreðinde halký olmayanýn
Ýnsan olmaya da hakký yok!

DÜÞLER

Birçok yýl geçmiþ, birçok yýl
Baba evinden çýkýp gittiði için.
Az mý guguk kuþu ömür hesaplayýp gitmiþ
Uzak baharda savaþ bittiði için...

Þiirleri

Remi Yegefer oðlu Garipov 1932 yýlýnýn 12
Þubat'ýnda Baþkurdistan'ýn Salavat bölgesi Arkavýl
köyünde doðar. Orta okulu tamamlayýnca, Moskova'da
M. Gorkiy adýndaki Edebiyat enstitüsünde okur. Ufa'ya
dönünce, çeþitli yýllarda "Sovyet Baþkortostaný"
gazetesinde, "Agizel", "Baþkortostan kýzý" dergilerinde,
Baþkurdistan kitap neþriyatýnda çalýþýr. Doðduðu yerdeki
"Yürüzen" kolhozunda ve "Hargamýþ" sovhozunda
iþletme sekreteri olur. Bölge gazetesinde de görev alýr.

Kendisinin kýsacýk ömründe Remi Garipov ölümsüz
eserleri ile halkýmýzýn yüreðine yerleþip kaldý. Bütün var-
lýðýný, yürek atýþýný ana dili, ruh, millet kaderine sarf eden
þairin "Yürüzen", "Taþ Seske" (Taþ Çiçek), "Habanturgay
yýrzarý" (Tarla Kuþu Türküleri), "Osov" (Uçmak),

"Amanat" (Emanet), "Mileþ-Keleþ", "Yondozlo uyzar"
(Yýldýzlý Düþünceler), "Umýrzaya yýrý" (Kardelen
Türküsü), "Goritsvet" (Gugu Çiçeði), "Vozvratçeniye"
(Ýade Etme), "Alýrýmkoþ menen Birmemkoþ" (Alýrýmkoþ
ile Birmemkoþ), "Remi Garipov. Eserzer. 1-3 tomdar"
(Remi Garipov. Eserler. 1-3 cilt) denilen kitaplarý ede-
biyatýmýzýn altýn hazinelerini teþkil eder.

Remi Garipov'a 1992 yýlýnda Baþkurdistan'ýn halk
þairi denilen unvan verildi. O, cumhuriyetin Salavat
Yulayev adýndaki devlet niþaný ile ödüllendirilir. Þairin
ismi kendi okuduðu 1. Cumhuriyet Baþkurt yatýlý lisesine
verildi. Ona heykel, müze açýldý. Remi Garipov adýndaki
edebiyat ödülü tesis edildi.

1960 yýlýndan itibaren Yazarlar Birliði üyesi idi.

Remi Garipov
(1932 - 1977)

TUGAN TEL
Ýy tugan tel, iy matur tel,
Atam-esemdeñ tele!..

G. Tukay

Min halkýmdýñ seske küñelenen
Bal kortonday ýnyý yýyamýn,
Yýyamýn da - yenle ýnyýlarzan
Huþ yesle ber kerez koyamýn.

Þuga la min belem tel kezeren:
Ber telden de telem kem tügel -
Köslö le ul, bay za, yagýmlý la,
Kem kürer tik uný kem küñel!..

Halkým tele miñe - halýk tele, -
Unan baþka mineñ ilem yuk;
Ýlen höymes kene telen höymes,
Ýle yuktýñ gýna tele yuk!

Esem tele miñe - sesen tele, -
Unan baþka mineñ halkým yuk,
Yöregende halký bulmagandýñ
Keþe bulýrga la haký yuk!

TÖÞTER

Niseme yýl ütken, niceme yýl
Atay öyzen sýgýp kitkenge.
Küpme kekük gümer hanap kitken
Alýs yazza hugýþ bötkenge...

ANADÝL
Ey anadil, ey güzel dil,
Babam anamýn dili!..

A. Tukay

Ben halkýmýn çiçek gönlünden
Bal arýsý gibi inci toplarým,
Toplarým da, canlý incilerden
Hoþ kokulu bir bal peteði koyarým.

Bunu da ben bilirim dilin kýymetini:
Bir dilden de dilim eksik deðil,
Güçlüdür de o, zengin de, güzel de,
Eksik görür sadece onu eksik gönül!...

Halkýmýn dili bana, millet dili,
Ondan baþka benim memleketim yok;
Memleketini sevmeyen dilini sevmez,
Memleketi yok olanýn dili de yok!

Anam dili bana, ozan dili,
Ondan baþka benim halkým yok,
Yüreðinde halký olmayanýn
Ýnsan olmaya da hakký yok!

DÜÞLER

Birçok yýl geçmiþ, birçok yýl
Baba evinden çýkýp gittiði için.
Az mý guguk kuþu ömür hesaplayýp gitmiþ
Uzak baharda savaþ bittiði için...

Þiirleri

Remi Yegefer oðlu Garipov 1932 yýlýnýn 12
Þubat'ýnda Baþkurdistan'ýn Salavat bölgesi Arkavýl
köyünde doðar. Orta okulu tamamlayýnca, Moskova'da
M. Gorkiy adýndaki Edebiyat enstitüsünde okur. Ufa'ya
dönünce, çeþitli yýllarda "Sovyet Baþkortostaný"
gazetesinde, "Agizel", "Baþkortostan kýzý" dergilerinde,
Baþkurdistan kitap neþriyatýnda çalýþýr. Doðduðu yerdeki
"Yürüzen" kolhozunda ve "Hargamýþ" sovhozunda
iþletme sekreteri olur. Bölge gazetesinde de görev alýr.

Kendisinin kýsacýk ömründe Remi Garipov ölümsüz
eserleri ile halkýmýzýn yüreðine yerleþip kaldý. Bütün var-
lýðýný, yürek atýþýný ana dili, ruh, millet kaderine sarf eden
þairin "Yürüzen", "Taþ Seske" (Taþ Çiçek), "Habanturgay
yýrzarý" (Tarla Kuþu Türküleri), "Osov" (Uçmak),

"Amanat" (Emanet), "Mileþ-Keleþ", "Yondozlo uyzar"
(Yýldýzlý Düþünceler), "Umýrzaya yýrý" (Kardelen
Türküsü), "Goritsvet" (Gugu Çiçeði), "Vozvratçeniye"
(Ýade Etme), "Alýrýmkoþ menen Birmemkoþ" (Alýrýmkoþ
ile Birmemkoþ), "Remi Garipov. Eserzer. 1-3 tomdar"
(Remi Garipov. Eserler. 1-3 cilt) denilen kitaplarý ede-
biyatýmýzýn altýn hazinelerini teþkil eder.

Remi Garipov'a 1992 yýlýnda Baþkurdistan'ýn halk
þairi denilen unvan verildi. O, cumhuriyetin Salavat
Yulayev adýndaki devlet niþaný ile ödüllendirilir. Þairin
ismi kendi okuduðu 1. Cumhuriyet Baþkurt yatýlý lisesine
verildi. Ona heykel, müze açýldý. Remi Garipov adýndaki
edebiyat ödülü tesis edildi.

1960 yýlýndan itibaren Yazarlar Birliði üyesi idi.

Remi Garipov
(1932 - 1977)

REMİ GARİPOV’UN ŞİİRLERİNDEN İKİ ÖRNEK:
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10 KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN (MUHİBBÎ)

(1494- 1566)

Öyle bir zaman dilimi düşünün ki; 
ilimde Zenbilli Ali Cemali Efendi, 
Kemalpaşazâde unvanıyla maruf 
Şeyhülislam İbn Kemal; Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi; tarih yazıcılığında 
Gelibolulu Mustafa Âlî, Selânikî Mustafa, 
Celalzâde ve Nişancı Mehmed Çelebiler; 
coğrafya alanında Piri Reis ve Seydi Ali 
Reisler, denizcilikte Barbaros, Turgut 
Reis, Hızır Reis, Hayreddin ve Piyâle 
Paşalar; şiirde Bâkî, Fuzûlî, Yahya, Zâtî, 
Hayretî ve Hayâlî beyler; mimaride büyük 
dehâ Sinan; hat sanatında Abdurrahim 
Karahisari ve daha nice alanlarda nice 
alperenler bu zaman diliminde birlikte 
yaşamış olsunlar. Bütün bu isimlerin bir 
ortak yönü var: Kanunî Sultan Süleyman devrinde yaşamış olmak. Bu öyle 
bir devir ki, hemen bütün dünya devletleri onun izni olmadan kıpırdayacak 
halleri yok. Nice kralların ve beylerin o büyük hükümdarın atının üzengisini 
tutmak için yarıştıkları bir ihtişam çağı.. Sultanlığını yaptığı Devlet kurumları 
ve teşkilatlarının intizamına, çalışma tarzına dünyanın hayran kaldığı bir 
cihangirin çağı.. Romen tarihçi Iorga’nın  ifadesiyle; “Ordusunun hareketinde 
atların nal seslerinden başka bir gürültü duyulmayan, binlerce cengâverden 
oluşan muazzam kitlelerin bir mâbed sükûtu içinde hareket ettikleri, öksürük 
seslerinin bile en aşağı perdeden duyulduğu” her ırk ve dinden yenilmez bir 
gücün millet adı almış şekli.. O ki, devrinde 15 milyon km2. araziyi tasarruf 
eden, 21 eyalet ve 250 sancak ile idare edilen toprakların hâkimi, Asya, Avrupa 
ve Afrika’da hükmü yürüyen siyâsî ve maddî bir ihtişamın sultanı. Osmanlı 
Cihan Devleti’nin hakanı.. Yani Kanunî Sultan Süleyman Han..

Batılı tarihçiler, Osmanlı’nın karşı konulamaz bir kudrete eriştiği bu devri 
“muazzam kaynaklar, sapasağlam kalmış kuvvetler, silaha alışkanlık ve 
tecrübe, eğitimli askerler, zafere susamışlık, zorluklara dayanma gücü, uyum, 
düzen, disiplin, sürekli uyanık olma, sükût ve tevâzu, ne bir şikâyet, ne bir 
karışıklık, azami huzur”. diye tarif ederler. 

Kanunî Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim’in tek oğlu olarak 1495 
yılında Trabzon’da doğdu. Doğum haberi babasına ulaştığında, okumakta 
olduğu Kur’ân-ı Kerim’den başını kaldırıp “Adını Süleyman koydum” 
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10buyurmuştu. Zira tam o sırada Neml sûresinden “İnnehû min Süleymâne ve 
innehû Bismillahirrahmanirrahim” ayetini okumakta imiş. İşte o Süleyman, 
1520 yılında henüz 26 yaşındayken padişah olmuş ve 46 yıl hükümdarlık 
etmiştir. Saltanatının tam on yılını at sırtında, seferler ve gazalar ile geçiren 
Kanunî’nin 10 rakamı ile olan alâkası, bu rakamın sırrına mazhariyet olarak 
telakki edilir. Şöyle ki, tarihçiler, bu 10 rakamı ile ilgili çeşitli rivayetlerde 
bulunmuşlardır. Kanunî, hicri 10.asır başında doğmuş ve 10.asrın hâkimiyetini 
elinde bulundurmuştur. 10. Osmanlı padişahıdır. Çağında dünyaya hükmeden 
10 hükümdarın en büyüğüdür. 10 evladı olmuştur. Saltanatında 10 sadrazam, 
10 şeyhülislam, 10 reisü’l-küttâb, 10 meşhur şair mevcuttur. 10 büyük 
fetih yapmıştır. O’nun devrinde Osmanlı mülkü her bakımdan âbâd olmuş, 
İmparatorluğun her yanında maddî ve manevî imar hareketleri birbirini 
izlemiştir. Bilim ve sanatın hemen her alanında; özellikle hat, tezhib, şiir, mûsikî, 
mimarî, minyatür, nakış vs. gibi sanat dallarında gündoğumu yaşanmış ve bir 
ihtişam çağı başlamıştır. Batılıların ona “Muhteşem” unvanını vermelerinin 
asıl sebebi, onun sınırlarda yaptığı fetihlerden çok, sahip olduğu ülke sınırları 
içinde yaptığı fikir ve sanat fetihleridir. O, Süleymaniye Camii’nin temelleri 
atılırken yanında bulunan Şeyhülislam Ebussuud Efendi’ye; “Üstadım, bu işe 
benden daha lâyıksınız, lütfen caminin ilk temel taşını siz koyunuz.” diye rica 
edecek; bir şaheser olarak tamamlandıktan sonra da Sinan’a; “Mimarbaşı, bu 
camii sen yaptın, kapılarını ibadete açmak da senin hakkındır” diye iltifatta 
bulunacaktır. İşte onun asıl fetihleri ve ihtişamı bu nezaket ve kadirşinaslıktan 
gelir. Kanunî bir şairdi, hem de çağının hatırı sayılır şairlerindendi. Bugün hâlâ 
halk arasında söylenegelen;

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

mısraları onun unutulmaz beyitlerindendir. O sanatını fikrinin hizmetine vermiş 
ender Osmanlı şairlerinden biridir. Divanına göz atıldığında, yaşadığı destansı 
hayatın izlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Hamasi şiirleri, tamamen bir fikrin 
empozesine yöneliktir. Örneğin İran seferine çıktığı sırada kaleme aldığı;

Allah Allah diyelim sancak-ı şâhı çekelim

Yürüyüp her yandan şarka sipâhi çekelim

beytiyle başlayan manzumesi, ordu içinde bulunan pek çok üst rütbeli, yahut 
yeniçeri şair tarafından tanzir, terbi’, tahmis edilerek harekâtın sonuna kadar 
askerlerin dilinde dolaşmıştır. Şiir söylemeyi atalarından, bilhassa babası 
Yavuz Sultan Selim’den tevarüs eden Kanunî, saltanatı boyunca âlim ve 
şairlere, sanat ve kabiliyet sahiplerine daima alâka göstermiş, onları koruyup 
kollamıştır. Osmanlı ülkesini kudret ve haşmete taşırken yaptığı olağanüstü işler 
yanında, şiirle uğraşıp hatırı sayılır bir Divan tertibine muvaffak olan Kanunî, 
bu yönüyle de edebiyat tarihlerimize geçmiştir. O, şiirlerinde çoğunlukla 



154
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

10 “Muhibbî” mahlasını kullanmıştı. Ama onun bazı şiirlerinde “Meftûnî” ve 
“Âcizi” mahlaslarını da kullandığını söyleyelim.1 Şuara tezkireleri, onun 
“Sultân-ı cihân u hakân-ı dehr” olduğundan başka, “mâlik ü memâlik ü nesr 
ü nazm” olduğunda hem-fikirdirler. Diğer bir ifadeyle, “bihakkın sahib-i seyf 
ü kalem” yani kılıcı da kalemi de aynı mahâretle kullanabilen bir kişilik.. 
Şiirlerinde bir “sultan”dan ziyade, herhangi sıradan bir insanın duygu dünyasına 
tanık olabilirsiniz. Aşk, ızdırap, kanaat, tevazu, şikâyet, ayrılık gibi konular 
onun şiirlerinde de yoğun olarak yer alır. Asla kibir ve gurur, yahut övünme 
ve büyüklenme gibi duygular yer almaz bu manzumelerde.. Aksine her şair 
gibi o da sık sık sevgiliden, fakirlikten, kimsesizlikten, kadrinin-kıymetinin 
bilinmediğinden, dostların vefasızlığından yakınır durur. Şiirlerinin sayısı ile 
ilgili tespitler de ilgi çekicidir: Şöyle ki; 2799 adedi gazel olmak üzere, 3200 
civarında şiiri vardır. Bir Divan şairi için bu rakam ulaşılması zor bir noktadır. 
Nitekim klasik edebiyatımızda Kanunî’den fazla gazel yazmış tek şair aynı 
asırda yaşamış olan Zâtî’dir. 

Âh u efgân eylemek mirastır âşıklara” 

mısraı, onun mısra-ı berceste hükmünde kabul görecek söyleyişlerindendir. 
Yine eski şiirimizin âşık-maşuk-rakip üçlüsünde yer alan “rakip” için söylediği;

Bir peri-peyker mi var yanınca ağyâr olmaya

Var mıdır bir gül ki anın çevresi hâr olmaya

beyti, bu yolda söylenmiş unutulmaz şiirler arasındadır. Zira, şikâyette 
bulunduğu, çevresi dikenlerle dolu gülleri devşirmek uğrunda bir ömür boyu 
mücadele etmiş ve her defasında zafere ulaşarak başka güller, başka sevgililer, 
başka dilberler, velhasıl başka “kızıl elma”lar peşinde koşmuştur. Yani tam 
anlamıyla bir mücadele insanı,  halifelik gibi bir yüce makamın manevî 
sorumluluğunun yükü altında her an hesaba hazır bir “muvahhid kul”dur 
aynı  zamanda.. İlim ve sanat erbabı, O’nun zamanında deyiş yerindeyse 
“asr-ı saadet”i yaşarlar. Söyledikleri şiirlerin maddî karşılığını fazlasıyla 
almışlar, böylece O’nunla birlikte ilk defa sanatkârın devlet eliyle korunup 
kollanması, gözetilmesi politikası idari mekanizmaya girmiştir. Sadece kendi 
yakın çevresinde değil, imparatorluk coğrafyasının her neresinde olursa olsun, 
desteğe muhtaç hiçbir sanatkârdan desteğini, yardımını esirgememiştir. Bâkî, 
pâyitahtta ondan aldığı ihsanlarla zengin olmuş, ta Bağdat’ta yaşayan çağdaşı 
büyük şair Fuzûlî’ye bile gündelik 9 akçelik maaş bağlamıştır. Sadece O’nun 
ihsanlarıyla zengin olan şairlerin sayısı 20’yi geçmektedir. 

Kanunî, sefer sırasında vefat eden Osmanlı Padişahlarının dördüncüsüdür. 
Zigetvar Kalesi kuşatmasının başladığı günlerde; “Yâ Rabbi..! Habîbin 
hürmetine saadet-i şehâdet; ba’dehû didar-ı şerifini müşahede nasib eyle!” diye 

1 İsen, Mustafa; Bilkan, A.Fuat; Durmuş, T.Işınsu; Sultanların Şiirleri Şiirlerin Sultanları. Kapı 
Yay. İst. 2012, s.109.
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10dua etmiş ve 6-7 Eylül 1566 Cuma’yı Cumartesi’ne bağlayan gece 72 yaşında 
olduğu halde, gözlerini Zigetvar’a çevirerek; “Bu ocağı yanası dahi alınmadı 
mı?” diyerek şehadet getirmeye başlamış ve öylece ruhunu teslim etmiştir. 
Kale ertesi gün alınır, ama O göremez. 

O mülk-i islâmı i’lâ için Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş bir padişahtı. 
Osmanlı tahtına cülûsu ile Türk tarihinin en büyük, en muhteşem ve en haşmetli 
devri başlamış oluyordu. Yavuz’un Hafize Sultan’dan doğan oğlu Süleyman, 
Hürrem, Gülbahar ve Gülfem hatunlar ile evlenmiş olup Selim, Mustafa, 
Bayezid, Mehmet ve Cihangir adlı şehzadelerin babasıdır. İstanbul’da adına 
yaptırılmış olan Süleymaniye Camii’nin mihrabı önünde kalan haziredeki 
türbesinde yatmaktadır.

Buyurun bu büyük şairin şiir sofrasına:

Sakın aldanma cihâna olmasın sende gurûr

Ne kadar devlet bulursan kend özini eyle mûr

Her ne denlü derd ü mihnet kim gele eyle kabul

Hiç işitmedin mi kim dünya değil(dir) cây-ı sürûr

Eyleme kibr ü hased merdûd olan şeytana bak

Zühdüne dayanma gel gör n’oldu Bel’am-ı Ba’ûr

Sabr kıl kim sabr ile derler koruk helva olur

Gitmesin hergiz dilinden zikrin olsun “Yâ Sabûr”

Çirk-i dünya ile olmuşdur mülevves bu gönül

Cehd kıl tevhîd ile onun yerine tola nûr

Tâc u taht u zûr-ı bâzûya Muhıbbî bakma gel

Hiç bilir misin ki şimdi kandedir Behrâm-ı Gûr

II

Dillerde dolaşan o meşhur gazeli:

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
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10 Saltanat dedikleri ancak cihan gavgâsıdır

Olmaya baht ü saadet dünyede vahdet gibi

Ko bu ayş u işreti çünkim fenâdur âkıbet

Yâr-i bâkî ister isen olmaya tâ’at gibi

Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded

Gelmeye bu şişe-i çarh içre bir saat gibi

Ger huzur etmek dilersen ey Muhıbbî fârig ol

Olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzlet gibi

III

Hürrem Sultan için söylediği o meşhur gazeli:

Celîs-i halvetim, vârım, habibim, mâh-ı tâbânım

Enisim, mahremim, vârım, güzeller şâhı sultânım

Hayâtı, hâsılım, ömrüm, şarâb-ı kevserim, adnim

Bahârım, behçetim, râzım, nigârım, verd-i handânım

Neşâtım, işretim, bezmim, çerâgım, neyyirim, şem’im

Turunc u nâr u nârencim, benim şem’-i şebistânım

Nebâtım, sükkerim, gencim, cihan içinde bî-rencim

Azîzim, Yusufum, vârım, gönül Mısr’ındaki hânım

Stanbulum, Karamanım, diyâr-ı mülket-i Rûmum

Bedahşânım ve Kıpçağım ve Bağdadım, Horasanım
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10Saçı vâvım, kaşı yâyım, gözü pür-fitne bîmârım

Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-müselmânım

Kapında çünki meddâhım, seni medh ederim dâyim

Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibbîyem hoş-hâlem  

IV

İslâm peygamberine övgüsü:

Nûr-ı âlemsin bugün hem dahi mahbûb-ı Hudâ

Eyleme âşıkların bir lahza kapından cüdâ

Gitmesin nâm-ı şerifin bu dilimden dem-be-dem

Derdli gönlüme devâdır can bulur andan safâ

Umaram her bir adın başka şefâat eyleye

Ahmed ü Mahmûd Ebu’l-kâsım Muhammed Mustafâ

Çünki denildi ona “Ve’ş-şemsü dahî Ve’d-Duhâ

Rûyuna alnına mihr ü mâhı benzetsem n’ola

Bu libâs u hây  huy u tantana nedir dilâ

Ehline hil’at yeterken bir palâs u bir abâ

Cürm ü isyanım bîrûbdur gerçi hadden serverâ

Sen şefâat kânısın geldim sana şefkat uma

Bu Muhibbî tevbe eyler tevbesin eyle kabûl

Fitne-i şeytandan sakla onu yâ Rabbenâ

Doç.Dr. Rıdvan Canım
 Trakya Üniversitesi

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü
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10

ŞİİRDE MİLLİLİK VEYA GELENEK, EVRENSELLİK VEYA 
YENİLİK KRİTERLERİ

İnsan kadar eskidir şiir. Bir milleti varsa belki de “insan”milletindendir. 
Fakat bir karşılaşma gerekir doğumu için. Hangi topraklarda doğduğu, to-
humlarını hangi rüzgarların aşıladığı bu yüzden önemlidir. Rilke “Bazılarının 
sandığı gibi mısralar duyguların değil, yaşanmış deneylerin sonucudur...” diye 
anahtarı çevirdikten sonra bizi konuk ettiği şiir evinde, tek bir mısra yazmak 
için neredeyse bir ömür yaşamayı şart koşar. Bütün şairler bilir ki, insanları ve 
nesneleri gerçek anlamda görüp iç dünyaya taşımadan bir şiir zeminine ulaş-
mak mümkün değildir. Şiire temel olacak görüntülerle, seslerle, satırlarla an 
be an tazelenen bir büyük karşılaşmaya ihtiyaç vardır. Bu karşılaşmada dilin 
önemini yadsımak mümkün değildir. Yaratma Cesareti’nde Rollo May, “Sanat 
ürünü karşılaşmadan doğar, bu sadece resim için değil, şiir ve yaratıcılığın 
diğer biçimleri için de doğru,” dedikten sonra Auden’ın dil ve şiir arasında 
kurduğu ilişkiye dikkatimizi çekmektedir: ‘Şair dille evlenir ve bu evlilikten 
şiir doğar,’ Bu ifade, şiirin yaratılmasında dilin ne kadar etkin olduğunu an-
latır. Dil sadece bir iletişim aracı değil, ya da dili yalnızca fikirlerimizi ifade 
etmek için kullanmıyoruz, bir o kadar doğru olan, dilin bizi kullandığıdır. Dil 
yol arkadaşımız olan insanların ve kendimizin tarih boyunca birikmiş anlam-
lı deneyimimizin sembolik ambarıdır, ve böyle olduğunca, bir şiir yaratmada 
uzanıp bizi kavrayıveriyor...”

Aynı zamanda şairin söz hünerinde vatan ve dil faktörlerinin etkisini gör-
mezden gelemeyiz. Fuzuli’nin divanının mukaddimesindeki sözlerini hatırla-
yalım:”... Benim makamım Kerbela toprağı olduğu için şiirlerim nereye gider-
lerse onları hürmetle karşılamak lazımdır. Benim şiirlerim altın değil, gümüş 
değil, inci değil, lâ’l değil, topraktır. Fakat Kerbela toprağıdır.”

Şiirin insansa mayası, milliliğini nasıl anlamalıyız? Altın zinciri oluştu-
ran bir gelenek varsa, neden Batı’nın altın zincirinde doğunun halkaları yok? 
Acaba sömürgeciliğin her tarafa uzanan kolları edebiyatı da mı kucaklamış-
tır? Yoksa her kültür kendi özgün sanatını mı doğurur? Bu soruların cevabını 
ararken Gregory jusdanis’le yollarımız kesişir: “Bir yüzyılı aşkın bir süredir 
eleştirmenler dünya edebiyatlarının birbirlerine bağımlı olduğunu göstermeye 
çalışmışlar ve yerel çeşitlenmelerin aslında ilahi bir birliğin parçası olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Süreklilikler, kökenler ve büyük anlatılar aramışlardır. Ama 
eleştirinin ortak ilgileri yüceltmesi ve birkaç hakim edebiyatı evrensel para-
digmalar olarak göstermesi, dünyadaki diğer geleneklerin çoğunun aleyhine 
gerçekleşmiştir.” 

Buna binaen Wallerstein, “muktedirlerin evrenselciliğinin taraflı ve tahrif 
edilmiş bir evrenselcilik olduğunu söyleyerek Jusdanis’e katılır.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI



159

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

10Şiirin başka dile çevrilmesindeki problemler, bizzarure yerli ya da milli ol-
duğunun, bu da bağlamından koparılmaya, işlevinden ayrılmaya yani kültürel 
çözülmeye en fazla direnç gösteren bir alan olduğunun ispatıdır.

“Millî” kelimesinin “genel ve bir milletin tamamını kuşatan” anlamı bu 
kelimeyi kullanışlı hale getirir. Şiiri sadece bir ölçü ve biçim öne sürerek “Mil-
li” diye nitelemek yanlıştır. Milli edebiyat için vezin ve dil birliği içerisinde 
olunması bir yana, konu bağlamında herhangi bir müdahale olmaması gerekir. 
Şiirde millilik kavramı, tabii ki Milli Edebiyat özellikleriyle sınırlandırılacak 
bir şey değildir. Vezin, ölçü gibi özellikler bir teknik olarak şiiri oluşturur. Bir 
eseri milli yapan unsur, dilin yanı sıra Nuri Pakdil’in deyimiyle “yerlilik” içer-
mesidir. Yerlilik, dilin hayat bulduğu topraklara ait olan inançtır, beraberlik 
duygusu ve gücü aşılayan folklorik, coğrafi ve siyasi unsurlardır. Var olma, 
kendi varlığını koruma refleksi başkalarının fiziksel ve ruhsal varlığımıza 
karşı tehdidine yönelik en güçlü reflekstir. Sezai Karakoç’un Masal şiirinde 
Doğu’nun yedinci oğlu kendini değiştirip yok edecek olan Batı’ya karşı dur-
duğu yerde gömülüp ölmeyi istemiştir.

Bütün sanatların özü olan şiirin milliliğinden söz edeceksek burada şiirin 
yazıldığı lisanın malı olduğunu söyleyen Tanpınar’a atıfta bulunabiliriz.

“Yalnız şiirdir ki yazıldığı lisanın malıdır. O lisanda okunmak şartıyla gü-
zelliklerine sahiptir, vardır. Çünkü şiir dilin özüdür, konusudur lezzetidir, mu-
siki kabiliyetidir. Yahut bunlardan doğan hususi ve canlı şekil ki, hatta aynı 
dilde bile başka bir suretle tekrar edildi mi kendisi olmaktan çıkar...”

Şiirde “Yenilik” bahsine gelince, şiirde “yeni” olan veya “yenilik “iddia-
sı taşıyan başat özellik, şairin geçmişi ve geleceği merkeze alarak “Şimdi”yi 
tanımlamasıdır. Şimdi, bugüne ait bir duyarlılıktır. Hayatın dönüşümünü kap-
sayan şiir yenilik hissi veren şiirdir. Çağının şahidi olmakla çok yakından ilgi-
lidir. Bu şahitlik beraberinde, geleneksel mirasa hâkimiyeti de gerektirir.

Aynı zamanda yenilik tutkusu körü körüne gelenekçilik kadar sağlıksızdır.

Bunun için yeni pek çok şiir daha miadı dolmadan eskimiş, körü körüne 
gelenek de soğuk ve sevimsiz bir uzak akraba gibi kapımızı çalmıştır. Yeni ile 
ilgili en güzel izah, kaderin yeni kelimesi ile alay ettiğini düşünen Süleyman 
Nazif in Diyarbakır surlarıyla ilgili anektodudur: “Yeniler, yeniler... Bakınız 
azizim, Anadolu’nun hemen her tarafını dolaştım. Her yerde yeni mahalle, 
yeni kapı isimlerini taşıyan yerleri harap gördüm... Diyarbekir surlarının başlı-
ca dört kapısı vardır: Dağ Kapısı, Rum Kapısı, Mardin Kapısı, kapıların bu üçü 
de bugün hala mamur bir haldedir. Yalnız Yeni Kapı o kadar yıkılmış ve harap 
olmuş ki bugün eşiğinden bile eser görülmez.”

Şairin ifade ettiği fikir ve duyguların yüceliği, şiirinin evrenselliği; ülke-
sinin sınırlarını aşarak bütün insanlığın ortak malı olmasına imkân verdiği öl-
çüdedir.

                                              

A.Ali URAL-Atakan YAVUZ-Zeynep ARKAN
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10
MODERNLEŞME SÜRECİ VE DİLDEKİ DEĞİŞMELERİN 
ŞİİRİMİZE YANSIMALARI

Tanzimat modernleşmesi, toplumsal ve siyasal eksenli batılılaşma tema-
yülleriyle karakterize oldu. Hürriyet, uygarlık, akıl, vatan, terakki kavramları 
yaşanan değişim sürecinin temel unsurları ve hareket noktalarıydı. Tanzimat 
şiiri muhteva olarak bu minvaldeki modernleşme anlayışlarının taşıyıcısı ha-
line geldi. Divan şiirinden form olarak değil ama içerik ve tema bağlamında 
bir kopuşu gerçekleştirdi. Gelenek, daha çok form düzeyinde etkili olmaya 
devam etti.

Türk modernleşme tarihinin hangi alanda olursa olsun gelenekten bağımsız 
bir süreç izlemediğini biliyoruz. Bu süreç büyük ölçüde gelenekle modernlik 
arasındaki paradokslarla mecrasını bulmuş, gelenekle bağlarını tümden kopar-
tan bir modernleşmeciliğe çok nadir şekilde iltifat edilmiştir. 

Tanzimat’ta olduğu gibi Meşrutiyet modernleşmesinde de, sonrasında da 
farklı boyutlarıyla durum böyledir. Gelenekten mutlak bir kopuş söz konusu 
olmamıştır. Modernleşme çabaları gelenekten beslenme çabalarıyla iç içe yü-
rümüştür.

Tanzimat şiirinin ardından ortaya çıkan Servet-i Fünûn şiiri sözü edilen iki-
liği başka taraflarıyla devam ettirir. Divan şiirinin estetik özelliklerini koruma-
ya çalışarak Osmanlıca’yı ağdalı söyleyiş tarzıyla tasarruf eder. Diğer taraftan 
Tevfik Fikret gibi hümanist, akılcı, seküler düşüncelere sahip bir şair üzerinden 
batıcı seküler-modernliğin tezahürlerini verir. Gelenek onda neredeyse biçim-
den ibaret bir hâl alır. 

1900’lü yılların başından itibaren gelişen Türkçü cereyanlar, modernleşme 
olgusunun siyasal plandaki göstergelerinden olan “millî-devlet”in ideolojik 
zeminini oluşturdu. Türkçülük düşüncesi, millet kavramıyla dil arasında on-
tolojik bir ilişki kurarak dide sadeleşme taraftarı oldu. Dilin sadeleşmesi, millî 
duyarlık ve şuurun tesisi için zorunlu sayılmaktaydı. Ziya Gökalp ve Ömer 
Seyfettin’in “Genç Kalemler” dergisinde başlattığı çabalar Millî Edebiyat 
Akımı ekseninde edebî verimlerini verdi. Millî edebiyat akımıyla Türk milleti 
kavramına bir ideal ve kimlik kazandırılmaya çalışıldı. Millî edebiyat akımı, 
milletin ancak millî şuur ve kaynaşmayla varlık kazanabileceği düşüncesinden 
yola çıkıyordu. Buna bağlı olarak halkın ve Anadolu’nun realitesini keşfetme 
ihtiyacıyla motive oldu.

1920’lerde millet ve vatandaşlık kavramlarıyla hayat bulan Cumhuriyet, 
Millî Edebiyat Akımının değerleriyle örtüşme halindeydi. Millî edebiyatın 
hece şiiriyle temsil edilmesi, halka dayanmanın olduğu kadar, halkı millî şuur-
la donatmanın bir vasatı olarak gerekli görülmüştür.

Ancak hece şiiri, gelenekten beslenme yanlısı, gelenekle ilişkisini kopar-
mamış, nispeten muhafazakâr bir modernleşme anlayışının şiiriydi. Millî Ede-
biyat Akımı, Türkçülük düşüncesinin siyasal hâkimiyet kazanmasına ve Cum-
huriyetin kuruluş sürecine eşlik eden bir payanda rolü oynuyordu.  Hece şiiri 
uluslaşma olgusunun edebiyattaki bir karşılığı haline gelmişti. 
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10
Bunu müteakip, devlet, kültürel devrimlerle Batıcı modernleşmenin teza-

hürlerini vermiş, bu devrimler 1920’lerin sonu ve 30’ların başı itibariyle tah-
kim edilmiştir. Bu durum, hece şiirinin ve geleneğin reddiyesi yoluyla şiirde 
karşılığını bulur.

Garip şiiri hem geleneği reddetmiş hem de sıradan insanın dünyasını mer-
keze koymuştur. Geleneği reddeden tavrı, 1920 sonları ve 1930’lar itibariyle 
devlet eliyle yürütülen kültürel modernleşme/batılılaşma sürecinin şiirdeki bir 
ifadesi sayılabilir. Sıradan insana odaklanmasıyla da bireycilikle karakterize 
olan burjuva halkçılığının yansımalarını verir. 

1950’lerde sanayileşmeye bağlı olarak şehirleşme süreci en önemli sosyal 
olgu olarak tebarüz eder. Şehirleşmenin doğurduğu sosyal ve bireysel prob-
lemler edebiyatta etkisini güçlü bir şekilde gösterir. Yabancılaşma, kültürel 
çatışma, yalnızlık duyguları modernleşen dünyanın alâmet-i farikası haline 
gelmiştir. Şiir artık sosyal dünyadan ziyade bireyin iç dünyasıyla ilgilenmeye 
başlar. Bilinçaltı şiir de etkili hale gelmiş, sosyal-kültürel dönüşümden kay-
naklanan kaotik ortam belli ölçüde zihinsel parçalanmaya ve içsel gerilimlere 
yol açmıştır. İkinci Yeni şiirinin dili, reel dünyadaki bu gelişmelere mütekabil 
bir yapıya bürünür. Belirsizlik, çalkantı ve özneleşme motifleri bu şiirin hâkim 
özelliklerini oluşturur. Buna karşılık Sezai Karakoç, İkinci Yeni şiiriyle sade-
ce biçimsel benzerlikler göstermiş, özü ve içeriğiyle geleneğin dünyasına sıkı 
sıkıya bağlı kalmıştır.

1960-1970’lerde toplumun yükselen ideolojik, siyasal tansiyonu şiiri de 
etkisi altına almış, memleket meselesi şiirin temel konularını ve izleklerini be-
lirlemiştir.  Ancak 1970’lerde şiirin bir propaganda aracı gibi görülmeye ve 
kullanılmaya başlaması estetik planda ciddi bir dejenerasyona sebep olur.

1980’lerde şiiri yeniden itibarına kavuşturma çabaları belirleyici düzey-
dedir. Estetik yapı şiirin asgari şartı olarak telakki edilmeye başlanmıştır. 12 
Eylül’ün yarattığı travma, şiirin bir taraftan bireysel ve varoluşsal izleklere, 
diğer taraftan mistik, kültürel arayışlara doğru açılmasını getirir. 80’lerdeki 
estetik toparlanma 90’larda sosyal ve söylemsel ilgilerle evrilmeye başlar. Şiiri 
reel dünyayla ilişkiye sokma çabaları verimlerini verir. 

2000’lerdeki en önemli sosyal olgu bilişim teknolojisinin günlük hayata 
tamamen nüfuz etmesidir denebilir. Bununla ilintili şekilde bilişim teknolo-
jisinin imkânları şiirde etkisini göstermiştir. Görsel uygulamalar sözlü-yazılı 
şiir diline alternatif bir dil olarak geliştirilmeye çalışılır. Bilişim teknolojisinin 
getirdiği kültürel değişme ve iletişim biçimleri, bilhassa deneysel şiir çalışma-
larında karşılığını bulur. 2000’lerin gelişen görsel kültürü ve imajcılığı şiirde 
biçimciliğe olan ilgiyi artırır. 

Çok kısaca ifade ettiğimiz bu kronolojik hikâye, şiirin günlük, reel hayatı 
takip etme çabasıyla yoğrulduğuna işaret eder. Şiirimiz az ya da çok hayatın 
içinde nefes alıp vermektedir. Şiirden beklememiz gereken şey, birinci olarak 
söz konusu irtibatın daha güçlü bir şekilde kurulması olmalıdır. İkinci olarak 
ise şiir, modernleşme sürecinin sadece bir yansıması olmak yerine faili olma 
gücünü elde edebildiği takdirde artan bir itibara sahip olacaktır.

Atölye Çalışanları: Osman Özbahçe, Ali K. Metin, Mustafa Uçurum



162
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

10 ŞİİR ÜSTÜNE ON BİR ÖNERME

1. Şiirin malzemesi olan dil, aynı zamanda sosyal bir kurumdur.

2. Şiir, dilin bu sosyal kurum olma özelliğine karşı çıkmak ve aşmakla başlar.

3. Şiir, dil-ötesi bir alan faaliyeti olduğu için yerleşik dille çatışma halindedir.

4. Şiir, bu faaliyetinde dilin sosyo-kültürel öğelerini imkân olarak kullanır.

5. Bu yüzden sosyo-kültürel değer zenginliği bir araç olmanın dışına çıkamaz.

6. Sözün toplumsal ritim kalıpları ile anlam kombinasyonları bir örüntüyü şiir 
yapmaya yetmez.

7. Çünkü şiir, varlığın geçerliliğine ve gerçekliğine değil özüne ilişkin özel bir 
kavrayış çabasıdır.

8. İlk örneklerinden itibaren insanın varlıklar içindeki yerini ve anlamını bu-
larak hakikatle yüzleştiren şiir, bu yüzden hikmet ve felsefe ile aynı köke 
sahiptir.

9. Şiirin ortaya çıkışı, metafizik ve felsefi endişenin ritmik formda dile dönüş-
mesidir.

10. Şiir antropolojik ve sosyolojik değil, ontolojiktir.

11. Antropolojik ve sosyolojik olan ritmik söz kümelenmeleri zanaat, ontolojik 
mahreçli olanlar ise sanattır.

Yılmaz DAŞCIOĞLU-Mustafa MUHARREM
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10TATAR EDEBİYATI VE ŞİİRİNİN NİTELİĞİ VE EĞİLİMLERİ

XI. Şiir Şöleninde gerçekleşen Şiir Atolyesi Sonucu 

Tatar edebiyatı çok eski asırlara uzanan bir gelişme sürecine sahiptir. Tatar 
Türkleri de bütün başka Türk boyları gibi kendilerine ait olan söz sanatının 
başlangıcı olarak Runik yazı ile kaydedilen eserleri sayarlar. Tatar yazılı edebi-
yatının ilk devri olarak, yarattığı üstün medeniyeti ile dünya çapında ün kaza-
nan İdil Boyu Bulgar Devleti’nin hüküm sürdüğü devir kabul edilir. Bu dönem 
Tatar edebiyatının, Tatar şiirinin en ünlü temsilcisi kuşkusuz Kul Ali’dir. XIII. 
Yüzyılın ortaları ile XV. Yüzyılın ortaları, Tatar edebiyatı tarihinde Altın Ordu 
Devri Tatar edebiyatı olarak nitelenir. Bu dönem Tatar edebiyatı Doğu ve bü-
tün başka Türk boyları edebiyatı ile el ele gelişti.  Kazan Hanlığı döneminde 
eserler veren birçok şairin adı ise günümüze ulaşmamış durumda olup, bugün 
bu devir Tatar şiirini biz daha çok Kazan Hanlığını yöneten Han Muhammet 
Emin, Han türbesinin bekçisi ve elçi Muhammedyar, Seyit şair ve hem imam 
hem şair Kul Şerif isimleri ile anıyoruz. 

Kazan Hanlığı yıkıldıktan sonra toplum hayatında gözlemlenen durgunluk 
çok uzun sürer ve kendini yeniden toparlamaya başlayan Tatar şiirinde, XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumun gelişmesini dünyevî temelde be-
lirleyen eğitim modeli ve akılı öne çıkarma eğilimi belirler. XVIII.-XIX. yüz-
yılların en ünlü şairleri A. Kargalıy, Ş. Zeki, A. Kandalıy, Akmolla vb. olup, 
bunlar  Orenburg, Sterlibaş, Troitsk gibi şehirlerde ve Orta Asya’da yaşayıp 
eserler vermişlerdir. Onlar günümüzde de birçok Türk boyunun ortak şairi sa-
yılırlar. Örneğin, Akmolla hem Tatar, hem Başkurt, hem Kazak boyları tarafın-
dan millî şair olarak kabul edilmiştir. Aynı durum XX. Yüzyıl başı Tatar şiiri 
için de geçerlidir. Ş. Babiç ve Mecit Gafuri gibi şairler hem Tatar hem Başkurt 
edebiyatının gurur kaynağıdır. Şunu da söylemek gerekir, XX. Yüzyıl başında 
Tatar edebiyatı artık yalnız Doğu’ya değil, Batı’ya da yönelmeye başlar. Ay-
rıca, bu dönem Tatar edebiyatı ve şiiri doğrudan doğruya ‘Ceditçilik’ hareke-
tine bağlı fikrî-estetik gelenekleri geliştirip, Avrupa’nın eriştiği medeniyeti de 
örnek alarak devam etti. Tatar edebiyatını yeni temeller üzerinde geliştirmede 
matbu kitabın rolü gayet büyüktü. Bu dönemde Tatar Türkleri neredeyse bütün 
Türk dünyasını aydınlatmış,  medreseler açmış, dergi ve gazeteler yayınlamış 
ve edebiyatta birçok Türk boyuna rehberlik rolünü üstlenmiştir. 

XX. yüzyıl başında Tatar şiiri zirveye ulaşır ve tarihinin en parlak dönemi-
ni, altın çağını  yaşar. Aruz ile yazmaya çalışan Tatar şairleri yaratıcılıklarında 
halk şiiri örnekleri de verirler. Bu dönem Tatar edebiyatında hem romantizm, 
hem realizm, hem halkçılık arayışlarının en güzel örneklerini görebiliriz. Tabiî 
ki, bu dönemin en gözde, en parlak ismi, kısacık hayatında halkına fedakârca 
hizmet eden şair Abdullah Tukay oldu. Fakat bu dönemde anılması gereken 
çok özel yaratıcılığa sahip olan Derdmend, Sagit Remiyev, Ş. Babiç, M. Ga-
furi gibi birçok başka şair de vardır. En önemlisi, bu dönemde yaşayan Tatar 
şairleri Doğu ve Türk dünyası edebiyatını orijinal kaynaklarından okudu ve 
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10 kendileri de değişik Türk lehçelerinde –örneğin, Osmanlı Türkçesi ile- şiirler 
yazmayı başardılar. 

1917 yılı devriminden sonra Sovyet ideolojisine bağlı olarak gelişen  Tatar 
edebiyatı birçok eksiklere rağmen XXI. yüzyıla zengin bir miras bıraktı. Fakat 
bu süreçte Tatar şairlerinin Doğu ve Türk dünyası ile iletişimden mahrum kal-
ması sonucunda, Tatar şairlerinin kardeş Türk boyları edebiyatı ve temsilcileri 
ile iletişimden mahrum kaldılar. Oysa başka Türk boyları kendi şairlerini Ta-
tarların meşhur şairi Abdullah Tukay ve Taktaşları örnek alarak yetiştirmeye 
devam ettiler. 

XX. yüzyılın 20’li-30’lu yıllarında Stalin döneminde  F. Kerim, H. Tufan 
gibi bazı Tatar edipleri komünizm ideolojisine eklemlendi. II. Dünya savaşın-
da yaşanan kayıplar da Tatar edebiyatını, Tatar şiirini olumsuz etkiledi. Fakat 
şunu da belirtmek  gerekir ki, bu savaş sırasında kahraman şairler de ortaya 
çıktı. 1941-1945 yıllarında en zor şartlarda yıldızı parlayan Musa Celil buna 
en güzel örnektir. 

Asırlardır Doğu  ve Batı edebiyatının en güzel kazançlarını örnek alarak 
gelişen Tatar şiiri, geçen yüzyılın 1960’lı yıllarında S. Hakim, İ.Yuziyev, 
A.Bayan, Ş. Galiyev, S. Süleymanova, R. Ahmetcanov, R. Minnillin, E. Şeri-
fullina, R. Feyzullin, R. Gataş, G. Rehim, R. Haris gibi felsefi ve lirik şiir us-
talarının eserleri  ile  yeniden zirveye çıktı. II. Dünya Savaşı sonrası yetimliğin 
hüznü ile babasız büyüyen ve şiirlerinde genelde hiç görmedikleri babalarına 
özlem çekerek artık barış ve huzur içinde yaşama dileği bildiren bu kuşaktan 
sonra; 1970’li,1980’li yıllarda F.Yarullin, Zülfet, M. Aglemov, L. Şakircan, 
İ. Möeminova, K. Bulatova, A. Halim, G. Rahim, . Nizami, daha sonra R. 
Zaydulla, H. Eyüp, Ş. Cihangirova, N. Gambar, F. Tarhanova, L. Zülkerney, Z. 
Mansurov, G. Murat, R. Rahman kuşağı geldi. Bu dönem şiirinde genelde her 
zaman geçerli olan ortak konular işlendi; köy doğası, insan gönlünün güzelliği, 
ahlâkî değerler, hayat ve ölüm üzerine düşünce ve endişeler, aşk, arkadaşlık. 
Bu dönemde milletine sadık kalıp gönlü ile güneşi arayarak yola çıkan R. Ah-
metcanov, insanların en ince duygularını halk edebiyatı kazançları temelinde 
yansıtan İ. Yüziyev, Zülfet, M. Aglam gibi şairleri ile Tatar halkı her zaman gu-
rur duydu. Felsefî şiirleri ile tanınan R. Feyzullin, aşk konusunda Doğu klasik 
şairlerini ustaları olarak kabul eden, gazel ve rubailerinde aşkın bin bir yüzünü 
vasfeden, Mecnun gibi aşk için yaratılan şair R. Gataş. Ayrıca, Tatar şiirinde 
çocuklar için yazan şairler de çoktur ve toplumun geleceğini düşünerek ortaya 
çıkan şiirin bu dalı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Tukay, Celil, Aliş 
gibi çocuklar için eserler veren şairlerin izinden 1960’lı yıllarda Ş. Galiyev, B. 
Rahmet,  R. Minnullin, A. Feyzi,  daha sonraki dönemlerde  G. Gıylman, R. 
Korban gibi şairler bu alanda eserler verdiler. Onlardan R. Minnullin, Ander-
sen ödülüne lâyık görüldü. H. Tufan, M. Nugman, İ. Yuziyev, G. Zeynaşeva, S. 
Süleymanova, R. Minnullin, R. Feyzullin, R. Veliyev, F. Safin, Ş. Cihangirova, 
M. Galiyev gibi şairlerin ise birçok şiiri sadece şiir olarak yaşamakla kalmadı, 
besteciler tarafından sahneye de taşınarak Tatar halkının gönlünde ikinci kez 
hayat kazandı.
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10Fakat Sovyet döneminde Tatar şiirinde siyasî sebeplerden dolayı konular 
daraldı, şiir halka daha yakın ve anlaşılır olsun diye basitleştirildi. Millîlik giz-
lendi, şairler duygularını âdeta Ezop dili ile yazmaya başladılar. Klasik şiir 
ölçüleri yerine şairler serbest nazımı tercih ettiler. Doğu ve Türk dünyası ede-
biyatı ve medeniyeti ile olan bağlantılar zayıfladı, neredeyse yok oldu. Bu se-
bepten dolayı Doğu ve Türk halklarının yarattığı eserler yüzyıllardır süregelen 
geleneğe göre orijinalden okunmak yerine artık Rusça çevrileri aracılığı ile 
takip edilebildi. N. Hikmet gibi ünlü Türk şairinin şiirlerini dahi Tatar şairleri 
Rusçaya çevrilmiş hâli ile tanıdılar. Sovyet döneminde de A. İshaki, N. Arslan 
gibi birkaç Tatar şairi Doğu edebiyatı klasiklerini Tatar Türkçesine orijinalden 
çevirmeyi başardılar. 

Sovyet döneminde Tatar şairleri şiire Rus şiiri aracılığı ile Avrupa şiiri-
ni ve onun özelliklerini taşıdılar. Parti ideolojisine bağlılık sebebiyle, Sovyet 
dönemi Tatar edebiyatı konu bakımından iyice Rus edebiyatına benzeşti, hem 
nazım hem nesir artık Rus edebiyatı etkisi altında kaldı. İdeolojik baskı hüküm 
sürdü. Böylece Tatar şiiri Doğu ve Türk dünyasından tamamen koptu ve ne 
yazık ki ozanlık, âşıklık (çiçenlik) gibi en eski dönemlerden beri süregelen 
geleneklerini yetirdi diyebiliriz. 

Daha sonra  1990’lı  yıllarda yaşlı, usta şairler kendi duygu ve düşünceleri 
ile dikkati çekmeye devam ederken, artık genç kuşak şairler de onlar ile bera-
ber şiirde kendi yerlerini bulmaya çaba gösterdiler ve bugün onların yazdıkla-
rı şiirlere baktığımızda bunu başardılar diyebiliriz: İ. İksanova, M. Mirza, R. 
Sulti, Süleyman, M. Zakir, R. Aymet, C. Ahtyamova, Tançulpan, Ç.Zarif, R. 
Camal  vb. 

1990’lı yıllardan bugüne şairler, çağdaş insanın ruhsal dünyasını tasvir ede-
rek evrensel endişe ve umutlara bağlandılar. Ülke, halk ve ana dilinin kaderini, 
dine dönüş, hayat ve ölümle ilgili felsefî düşünceler, ülkede olup biten karga-
şalarla ilgili endişe, bazen ümitsizlik, ama yine de gelecekle ilgili umut gibi 
duyguları yansıtmaya çalıştılar. Yeni devir Tatar şiirinde tasvir ve fikir birliği, 
şiirde his ve akılın bütünlüğü, halk edebiyatı ve Doğu klasik şiir gelenekleri-
nin canlanması söz konusu oldu. Özellikle birçok Tatar şiirinde Tataristan’ın 
bağımsızlığı ümidi de görebiliriz (A. Halim, Zülfet, M. Aglam, R. Aymet vb). 
Şiir, bu dönemde millî ruhu, dili ve beraberliği korumakta çok önemli bir rol 
üstlendi, siyasetle yakından alâkalı olmak yoluna girdi.  Tatarların bir millet 
olarak kalmasına öncülük, rehberlik etti. Tatar şiirinde şairin kaderi ile milletin 
kaderinin el ele geliştiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Artık bu dönemde Türkiye, Doğu ve Türk dünyası ile ilişkiler yeniden can-
lanmaya ve kuvvetlenmeye başlar, birçok Tatar şairi bu yıllarda en ünlü Doğu 
ve Türk dünyası edebiyatı klasikleri ve çağdaş şairlerin eserlerini Tatar Türk-
çesine çevirir. Uluslararası Şiir Şölenleri 1990’lı yıllardan günümüze kadar 
Türk boylarının en gözde şairlerini bir araya getirip, kendi halkının edebiyatını 
tanıtmalarında ve başka halkların edebiyatını tanımada önemli rol oynamaya 
başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tür etkinliklerde öncülük etmesi ve bütün 
Türk dünyasına kucak açarak kol kanat germesi özellikle takdire lâyıktır. 
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10 2000’li yıllarda Tatar debiyatı ve şiirini yeni ve ilginç konu ve tasvirlerle 
zenginleştiren kabiliyetli kalem ustaları yetişti: Luiza Yansuar, L. Şeih, Rifat 
Salah, Ruzal Muhammetşin, Liliya Gıybadullina, Yıldız Minnullina, Elvira 
Hadiyeva vb. İlginç olanı önceki dönemlerden farklı olarak bunların birçoğu 
kadın şairlerdir. Belki de kadınların doğalarında anaçlık barındırdıkları ve her 
zaman daha yaratıcı, hayata daha sıkı sarılıp daha duygusal olduklarından kay-
naklıdır bu durum?  

Tatar şiirinin en önde gelen başka bir özelliği daha var: Tatar hayat tarzı 
hep köy ve köy hayatı ile bağlı idi. Son yirmi yıl içinde köylerin küçülmesi 
hatta birçoğunun yok olması ve köyden şehre göç, şairleri olumsuz bir şekilde 
etkiledi. Halk giderek ana dilini, aslını yitirmeye ve helak olmaya başladı. Şi-
ire şehir kültürü ve dili sızdı. Ama diğer taraftan bu durum, Tatar şiirini şehir 
âhengi, şehir bezekleri ile zenginleştirdi. 

2000’li yıllarda yine toplumun durumu, yeni hayatın anlamı ve değerleri 
ile ilgili derin felsefî düşünceler Tatar şiirine yeni bir boyut kazandırdı. M. 
Mirza’nın şiir dünyasında güçlü yankı yaratan ve Tatar Türkçesi, Türkçe, Rus-
ça ve İngilizce olarak yayınlanan “Âdemoğlu” adlı güldestesi buna en güzel 
örnektir. Diğer taraftan, XX.Yüzyıl Tatar şairleri şiiri  aynı zamanda millî ve 
ilâhi âhenklerle de zenginleştirdiler. 

Tatar şiiri günümüzde sadece şiir olarak değil, sahneye taşınıp, opera ve 
bale olarak da yaşamayı sürdürmekte. Örneğin, R. Haris, R. Muhammetşin 
gibi şairler  opera ve bale için librettolar hazırladılar. Bu da Tatar şiirine yeni 
bir veche kazandırdı. 

Globalleşen dünya Tatar şairlerini de olumsuz etkiledi. Çünkü şair global 
olamıyor. Şair, bir birey olarak yaşar ve kendi dünyasını korumak  ve bu dün-
yada sanatını ortaya koyar. Tatarların coğrafî konumları gereği, Rus ve Avrupa 
hayat tarzı ve edebiyatından,  başka Türk boylarına nazaran daha çabuk etki-
lenmesi, özünden uzak düşmelerine, halkçılığı, geleneksel şiir ölçülerini ve 
âhengini kaybetmelerine yol açan faktörlerin en önde gelenlerindendir. 

XX. Yüzyıl sonu XXI. Yüzyıl başı  Tatar şiirinin en önemli özelliği, toplu-
mun beklentilerini karşılayacak millî ruha sahip, bütün zorluklara göğüs geren 
çağdaş bir kahraman arayışıdır. Bu kahramanın halkın içinden olması da çok 
önemli. Fakat  olumlu bir kahraman bulmak her zaman kolay olmuyor. Belki 
de bu yüzden birçok şair şiirlerinde ünlü şahıslara seslenmekte, onları şiirin 
merkezine koymaktadır. 

Günümüz Tatar şiirinde, hüzünlü ve hayat dolu olarak iki yol alan, roman-
tizme dayanan,  insanın iç duygularına yönelen lirik eserler de yazılmakta. 
Hüzünlü romantizm, hayatın acımasız ve adaletsiz olmasına yanan, dünyanın 
ve insanların değişimine inanmayan romantik kahramanı; hayat dolu roman-
tizm ise hayattan zevk almayı metheden ve aşka, geleceğe umutla bakan neşeli 
kahramanı koyar ortaya.  
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10Günümüz genç şairlerin şiirlerinde bir başka yenilik, sadece onlara özgü 
bir fikir yürütme çabasıdır.  Doğaya, hayata olan sevgi, köyün güzelliği ve 
sadece şehre özgü bir asalet…  Bu şairlerin hayalleri ile hep yüksekte, âdeta 
gökteler ve genelde aşk ve halkın kaderi, geçmişi ve bugünü ile alâkalı şiir-
ler yazmaktalar. Şiirlerinde ayrıca gönül sızısı, samimiyet, dürüstlük var.  Ana 
temaları aşk olmakta. Şair Lenar Şeyih’in de dediği gibi: “Genelde şiirlerin 
adı yok… Sanki şair, duygularını belli bir kalıba koymak istemiyor. Onların 
bağımsız, özgür kalmasını istiyor….” 

Çağdaş Tatar şiirinin bir özelliği daha var: Şairler doğaya çok yakın, doğa 
ile kendilerini bir bütün olarak görürler. Onların şiirleri gök, bulut, yıldız, gü-
neş, ay, yel, rüzgâr, yağmur, tan, gece gibi kelimelerden dokunmuş. Bütün bu 
kelimeler çok renkli, çok hareketli, değişik şekil ve halette verilmekte. Bunun 
nedeni bir taraftan şairlerin köy hayatı ile yakından alâkalı olması, diğer taraf-
tan ise globalleşen dünyada şairin birey olarak kalma çabası ile insanlardan 
ve toplumdan uzaklaşarak, kendi iç dünyalarına kapanmaları, yalnızlığı tercih 
etmeleri diyebiliriz.

Çağdaş şiirin temalarından biri de, Tatarların şanlı tarihinin içeriği oluştur-
masıdır. Şairler sadece bugünün sorunları ile yaşamıyor, onlar geleceğe geç-
mişi anarak, onunla gurur duyarak bakmakta. Bu yüzden şiirlerde sık sık “Eski 
Bulgar”, “Saçları ağarmış İdil”, “Akidil”, “Yar Çallı”, “İjav” gibi Tatarların 
geçmişte ve bugün de yaşadıkları yer adları geçmekte. Ayrıca, Tatar mitolojisi 
(Sak Suk, Şüreli vb.), Tatar halk edebiyatına göndermeler, İslam dini ile ilgili 
motifler, Hıristiyan dininde olan Kereşin Tatarlarının şiirlerinde Hıristiyan dinî 
motifleri, genel olarak romantik şiiri biçimlendiren İspanyol motifler ile de 
karşılaşmaktayız. Bir başka eğilimde, bazı şairlerin eğitim almak için gittikleri 
ya da artık yaşadıkları değişik coğrafyalar da Tatar şiirine ayrı bir renk kattı. 
Böylelikle şiirde Arap ve Türk motifleri yer aldı. (Ç. Zarif, R. Salah, E. Hadi-
yeva vb.). Bu yolla Tatar şiiri yeni tasvirler ve kıyaslamalarla zenginleştirildi. 
Fakat bütün bu güzelliklerin şiiri olumsuz etkileyen bir hususu da söylemek 
gerekir: Şiir daha çok didaktik, bilgi verme niteliğinde kaldı, estetik arayışlar 
zayıfladı. Yeni kuşak şairlerde bir başka olumsuzluk da şiirlerinde dünya ve 
Türk medeniyeti ile ilgili bilgi eksikliği hissedilmekte. Günümüz Tatar şairle-
rinin ana dillerini, dünya edebiyatını iyi bilmeleri ve sahip oldukları bilgilen-
meyi gelişmiş bir şiir dili ile yansıtmaları gerekmektedir. 

Fakat bütün bu eksiklerin yanında sevindirici ve umut verici bir şey var: 
Tatar şiirine gelen yeni nesil şairler, özüne yabancılaştırma siyasetine rağmen 
ana diline sadık kalmakta, onu bütün incelikleri ile yaşatmaya çalışmaktadırlar. 
En önemlisi ise, Tatar şiiri asırlarca devam eden geleneğe sadık kalarak günü-
müzde de kafiye kullanarak şiirler yazmaya devam etmektedirler.

(Çulpan ZARİF, Robert MİNNULLİN, Redif GATAŞ)
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ABDULLAH TUKAY BÜYÜK ÖDÜLÜ SAHİBİ 

A. ALİ URAL İLE SÖYLEŞİ

Söyleşi: Osman Özbahçe

1. İlk kitabınızdan sonra yaptığınız açıklamaya göre 1982’den itibaren şiir 
yayımlıyorsunuz. Otuz yılı aşan bir şiir serüveni. Sizinle yapılmış söyleşi-
lerden birinde, sizi heyecanlandıran en önemli şeyin şiir olduğunu belirti-
yorsunuz. Heyecanınızı hâlâ koruyor musunuz?

Heyecansız günler için heyecan biriktiremeyeceğimizden, koruyabileceğimiz 
bir şey değildir heyecan. Heyecanı üreten bizzat hayatın kendisidir, alışılma-
mış hayatın. Şiir de dâhil bütün devinimlerin arkasında bu var.  Şiir beni hâlâ 
heyecanlandırıyor, çünkü hayat hâlâ şaşırtıyor beni yeni yüzleriyle.  Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın, “Alıştığımız bir şeydi yaşamak” dediğine inanmayın. Alışsaydı 
bu mısraı yazamazdı. Bir de iyi şiire rastlamanın kâşif heyecanı var ki kim 
yazarsa yazsın “Budur!” diye çığlık attırır bana.

2. Uzun bir serüvene karşılık üç şiir kitabınız var: Körün Parmak Uçları 
(1998), Kuduz Aşısı (2006), Gizli Buzlanma (2013). Az değil mi?

Yunus, “Az söz”ü insana layık görür. Yahya Kemal’in sağlığında şiir kitabı 
olmamıştır. Ahmet Haşim’in poetik mirası ise seksen küsur şiirden ibarettir. 
Koca Ragıp Paşa “Eğer, maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir/Acep hay-
retteyim ben seddi-i İskender hususunda,” diyerek çokluğu temsil eden Çin 
Seddi’ni hayretle karşılamaktadır. “Fazla şiir yazmaktan ölmek” de bir tercih 
elbette. Yine de madenimizden bu kadar çıktı, diyelim.   
    

3. “Sınırın olduğu yerde şiir olmaz” diyorsunuz. Ana hatlarıyla şiire ba-
kışınız nedir?

Sınırlarla kastettiğim poetik şablonlar. Şiirin ne olduğunu anlatmaya çalışsa da 
şair, an geliyor bütün tanımlarını boşa çıkaran bir şiirle yüz yüze gelebiliyor. 
Büyük lokma ye, büyük poetikalara teslim olma, diyorum ben.  Şairin kendi 
şiiri üzerine söz söylemeye elbette hakkı var. Az çok hepimiz birkaç cümle 
kurmuşuzdur bu sadette. Mesela ben şiirimi bir orman yangınına benzetmişim-
dir. Kelimelerin kelimeleri uzak ilintilerle olsa da tutuşturarak büyüttüğü bir 
yangındır bu. Yanan kozalakların sıçrayarak ateşi başka ağaçlara taşımasıdır. 
Bu durumda anlama sınır çizilemez. Çağrışımlarla anlamdan anlama genişler 
şiir. Fakat bu benzetmeyi yaptım diye ömrüm boyunca bu dairede hapis mi 
kalacağım? Teoriye kurban edecek şiirim yok benim. Dikkat ettiğim hususlar 
yalnız benim değil başka şairlerin de dikkatindedir. Kafiyeye teslim olmamak, 

SÖYLEŞİ
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nükteden kaçmak, şiirde bütünlüğü ve ahengi sağlamak, ana renklerde değil 
tonlarda arayış, melodramdan uzak durmak, buzlu camın arkasındaki harekete 
yöneliş, mısralar arasında dalgalanma... 

4. Herhangi bir eğilime dâhil olmayan bir şiir anlayışına yakın duruyor-
sunuz. Yine de eğilimler göz önüne alındığında şiir anlayışınız itibariyle 
kendinizi nasıl konumluyorsunuz?

Mevlana’nın şiirlerini yazan kâtiplere “Sırlar kâtibi” denilirmiş. Şiir şairinin 
dahi tam olarak bilemediği sırlardan oluşuyor. Mevlana’nın, “Harf ne oluyor 
ki sen onu düşünesin! Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı! Harfi, sesi, sözü 
birbirine vurup parçalayayım da, seninle bu üçü de olmaksızın konuşayım!” 
diye feryat etmesi boşuna değil. Bırakın kuramları, harften, sesten sözden kur-
tulmaya çalışıyor Rumî. Ben gençliğimde Necip Fazıl, Behçet Necatigil, Cahit 
Zarifoğlu, Sezai Karakoç ve İsmet Özel okudum. Fakat onların hiçbirine ko-
nup kalmadım. Kondum ve uçtum.  

5. Örneğin, “gözlerimle fotoğraflar çekiyorum” diyorsunuz. Bu çerçeve-
de, şiir anlayışınızda gerçekçiliğin durduğu yer nedir?

Gerçek olmadan hayal olmaz. Gerçeküstü gerçek dışı demek değildir, gerçeğin 
üzerine bina edilen yeni bir gerçekliktir o. Dijital kameralardan önce sınırsız 
sayıda fotoğraf çekti gözler. Fotoğrafları aynen muhafaza etmedi fakat. Za-
manla cevhere dönüşeceği bir mahzene hapsetti. Bu mahzende fotoğraflar bir-
birine karışarak yeni resimler oluşturdular.  Fotoğraflara birebir sadık olanlar 
eski sözlerin satıcısıdırlar. Görklü Mevlana bu hususta da yardımımıza koştu: 
“Novbet-i köhne – furûşan derguzeşt/ Nov – furûşânîm-u in bâzâr-ı mâst (Eski 
mallar satanların nöbeti geçti. Yeni şeyler satıyoruz. Bu Pazar bizim pazarımız 
şimdi.)” 

6. Yaşınız ve şiir serüveniniz itibariyle sizinle ilişkilendirilebilecek 80 ku-
şağına nasıl bakıyorsunuz? Bir defasında, “Allah beni korudu, 80’e dahil 
olmadım,” anlamında bir cümle kurmuşsunuz. Niçin?

Ben o yıllarda Arabistan çöllerinde yapayalnız bir adamdım. Refik Halit 
Karay’ın “Eskici”si ve “Hasan”ı gibi. Çiviler ağzıma batıyordu ve o sırada 
seksen kuşağının neler yaptığından haberdar değildim. Çok sonraları seksen-
lerin şiirine vakıf olduğumda o şiirle ruhen bir yakınlık kuramadım. Sessizliği 
dinginliğinden, geleneği madeninden almış olsaydı bu dönemin şiiri belki bu 
hisse kapılmazdım. Bütün şairleri aynı kefeye koymak elbette haksızlık olur. 
İstisna güzellikler vardır. Fakat geleneği inkar ne kadar yabancıysa bana, gele-
nek icat etme de o kadar yabancıydı. Meyve suyu zannettiğimiz bir tür meyve 
özlü içecekti seksenlerin şiiri. 
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7. Merdiven Sanat, Merdiven Şiir, Kitap Haber ve Karabatak dergileri-
ni çıkardınız, çıkarıyorsunuz. Dergiciliği yayıncılığınızın uzantısında bir 
uğraş olarak mı görüyorsunuz, bağımsız bir faaliyet olarak mı değerlen-
diriyorsunuz?

Bırakın çıkardığım dergileri, kurduğum ve yönettiğim yayınevindeki uğraşı-
mı “yayıncılık” olarak görmüyorum ben. Yayıncı olsaydım çoğunluğu yılda 
beş yüz adet dahi satmayan bu edebi eserleri basmazdım. Şule de dergiler de 
gerçek anlamda okul olsun istedim. Duam odur ki bir akademiye dönüşsün bu 
tohum.

8. 2005’te “Karabatak” başlıklı bir şiiriniz yayımlanmış. (Merdiven Şiir, 
sayı 5.) Karabatak metaforuyla edebiyat dergiciliğimiz birbirine paralel 
çağrışımlar yapıyor. Edebiyat dergiciliğimiz hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Karabatak hem şairin hem edebiyat dergisinin sembolü gibi gelmiştir bana. 
Siyah sevimsiz bir kuş. Fakat avcı. Gök de onun deniz de. Kartal mizacı da var 
balık mizacı da. Balık yiyor ama açgözlü değil. Bir balıkla kifâf-ı nefs ediyor. 
Denizi kuruttuğu balıkçıların yalanı. Hasetten.  Ben Karabatak şiirini 2005’te 
yazdım, Karabatak 2012’de çıktı denizden. Tam yedi yıl sonra. Aslında bü-
tün edebiyat dergilerimiz bir karabataktır. Batar, çıkar, sonra yeniden batar. 
Dergiyi çıkardıktan birkaç sayı sonra Kemal Tahir’in sözlüğünde “Edebiyat 
mecmuası”na “Karabatak” dendiğini gördüğümde çok şaşırmış ve sevinmiş-
tim. Bakın Kemal Tahir’in sözlüğünde bazı kelimeler ne anlama geliyor:

Şiir yazmak: Su içmekten daha kolay, aşık olmak¬tan daha sefil bir meşgale.

Roman: Bir buudlu hayat.

Romancı: Vakti en bol zat.

Münekkit: Dostluğunu ve düşmanlığını asla saklayamayan.

Edebiyat mecmuası: Karabatak.

9. Türler hakkında sormak istiyorum, şiirin yanı sıra deneme ve hikâye 
alanında da eserler verdiniz. Gerçi, “en üste koy şiirlerimi” diyorsunuz; 
ama ayrım gözetip gözetmediğinizi sormak istiyorum. Hem şiir, hem 
hikâye alanında sanatsal üretim yapmak hakkında neler söylersiniz?

Bütün sanatlar ateşini şiirden çaldılar. Hegel’in sanat piramidinde zirve onun. 
Gerekçesi maddeden soyutlanmış olması. Buradan bakacak olursak hangi tür-
de yazarsa yazsın ateşini şiirden çalan her büyük edebiyatçı şairdir. Nitekim 
Batı’da şiir yazmasa da büyük edebiyatçılara “Şair” denilir. Benim serüveni-
me gelince; şiir yazmadığımı düşündüğüm zamanlarda dahi hep şiir yazdığımı 
fark ettim sonraları. Bana düşmez söylemek. Edebiyat tarihçisi ve eleştirmen-
ler kitaplarımı karşılaştırmalı okuyarak karar versin denemelerimin ve öyküle-
rimin mensur şiir olup olmadığına.
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10. Türkiye Yazarlar Birliğinin en önemli faaliyetlerinden birisi olan 
Türkçenin uluslararası şiir şölenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nef’î’nin dediği gibi, “Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil.” Türkiye Ya-
zarlar Birliği tarihi bir görev yerine getiriyor bu şölenlerle. Tanış olmakla baş-
layan, ancak bitmeyen buluşmalar bunlar. Yalnız Türkçe’nin görkemi ve ku-
şatıcılığını fark etsek verilen emeğe değer. Sadece Dede Korkut’un çocukları 
olduğumuzu keşfetsek, hedefe ulaşılmış demektir. 

11. Son şölende büyük ödüllerden birini aldınız. Düşüncelerinizi paylaşa-
bilir misiniz?

Kazan efsane bir şehirdi benim için. Gördüm ve hayran kaldım. O şehrin ef-
sane şairi Abdullah Tukay adına verilen ödül yalnız onurlandırmakla kalmadı 
beni, omuzlarıma ağır bir yük koydu. Bir İslam âlimi halkın kendisi hakkında 
“Her gecesini ibadetle geçirir,” sözünü duyduktan sonra bir daha uyumamış 
geceleri, o sözü yalancı çıkarmamak için. 

12. Siz uzun yıllar Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul şubesi başkanlığı yap-
tınız. Yazarlar Birliği hakkındaki düşünceleriniz neler?

Üç kelimenin hakkını vermek zorunda Türkiye Yazarlar Birliği. “Türkiye”nin. 
“Yazarlar”ın. “Birlik”in. Vakıf olmasa da bir vakıf hassasiyeti isteyen bu çatı 
altında bir dönem emek vermiş olmayı değerli buluyorum.  
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BASINDAN

TÜRK DÜNYASI KAZAN’DA

Alyona KARİMOBA

Kazan bütün dünyadan misafirleri ağırlamaya alışık artık. Son on yıl içinde 
Tataristan’ın başkenti Kazan’da uluslar arası düzeyde birçok etkinlik düzen-
lendi.  Örneğin, spor ile ilgili en önemli etkinlikler Universiad ve Dünya Su 
Sporları Olimpiyatları idi. Ayrıca birçok bilim alanında konferans ve sempoz-
yumlar, kültür festivalleri, yarışmalar, bayramlar da gerçekleşti. 2014 yılında 
Kazan, Türk dünyasının kültür başkenti seçildi ve bu münasebetle ünlü şairler 
Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Uluslar arası Sempozyumu, TÜRK-
SOY Heykeltıraşlar Sempozyumu, Türk Dünyasında Deri İşlemesi II. Festi-
vali, VII. Bulgar Forumu, Başlangıçtan Günümüze Türk Halklarının Edebiyat 
ve Müziği Uluslar arası Sempozyumu, Türk Dünyası Müzik Festivali vb. Bu 
yüzden XI. Uluslar arası Türkçe Şiir Festivalinin de Ekim ayında Kazan şeh-
rinde gerçekleşmesi artık kimseyi şaşırtmadı.

Bu festival Türkiye Yazarlar Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenmekte 
olup, Türk dünyasının kültürel hayatının en önemli etkinliklerinden biri sa-
yılır.  İlk kez 1992 yılında Osmanlı devletinin temelinin atıldığı Türkiye’nin 
tarihî şehirlerinden bir tanesi olan Bursa’da başlayıp, Selçuklu devletinin 
Anadolu’daki başkenti Konya’da sona ermişti. Daha sonra yirmi yıl süresin-
ce Türk dünyasının en ünlü şairlerini değişik ülkeler misafir etti: Kazakistan, 
Türkmenistan, Kıbrıs, Fransa, Makedonya, Azerbaycan, Ukrayna, Kosova, 
Kırgızistan…

Son olarak şiir şöleni, Türk boylarının değişik lehçelerinde Tataristan top-
raklarında yankılandı. Festivalin açılış töreni Kerim Tinçurin Dram ve Kome-
di Tiyatrosu binasında yapıldı. Salon dolu idi. Konuşmacılar sıra ile Kazan’a 
selamlarını ileterek, birçok korkunç olaya sahne olan bir zamanda insanları bir 
araya getirmek için güzel bahanelerin de olmasının ve Türk boylarının kan kar-
deşliğini unutmamaları gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar. 
Klasik şiirle beraber festivalde çağdaş Türk şiirini de temsil etmeye çalıştılar. 
Türkiye Yazarlar Birliği ve Tataristan Yazarlar Birliği tarafından bu bayrama 
25 ülkeden yüzü aşkın şair davet edildi. Her gün şairlerin buluşması, şiir oku-
ma ve çağdaş Türk dünyası şiirinin durumu ile ilgili bilgi edinme gerçekleşti. 
Türkiye, Almanya, Makedonya, Kazakistan, İran, Azerbaycan, Kırgızistan gibi 
ülkelerden ve Rusya’nın Dağıstan, Çuvaşistan, Kabardin-Balkar, Başkurdistan 
ve Altay gibi özerk cumhuriyetlerinden gelen şairler kendi lehçelerinde şiirler 
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10
okudular. Şölene birçok Tatar şairi ve yazarı da katıldı. Festivalin ana kısmı ve 
kapanış töreni Tataristan Yazarlar Birliği binasında oldu. Şiir okumalarından 
biri de Türkiye Konsolosluğu binasında da gerçekleşti. Festival, Tugan Avılım 
restoranında verilen akşam yemeği ile sona erdi. 

Festival çerçevesinde Timur Davletov tarafından Türk diline çevrilen ve 
savaşçı bir bayanı anlatan eski Hakas destanı tanıtımı da oldu. Timur Bey bu-
nunla ilgili şöyle dedi: “Destanın adı Ah Çibek Arıg” (Beyaz İpeğin Prense-
si). Destanı anlatan, Semyon Prokopyeviç Kadışev (1885-1977). Onun ağzın-
dan bu destanı ünlü Hakas halkbilimci Tatyana Taçeyeva kaleme almış. Ben 
bu destanı Türkçeye bu metinden çevirdim. Kitabı uluslar arası TÜRKSOY 
teşkilatı Semyon Kadışev Yılı nedeni ile yayınladı. Bu destan 348 sayfadan 
oluşmaktadır. Ayrıca, dünyada kapağında eski Türk Runik yazıları bulunan ilk 
kitap. Kitabın tasarımı da ilginç; sol tarafta Hakas metni yer almakta (Latin 
harfleri ile, Hakasça bilmeyen de okuyabilsin diye), sağ tarafta ise Latin harf-
leri ile Türkçe metni. Bu kitap, kıyaslama yapılması kolay olsun diye böyle 
tasarlandı. Dikkatlice bakarsanız, birçok satır ve kelime Hakas Türkçesinde 
ve Türkiye Türkçesinde benzerlik göstermektedir. Hatta ilimden uzak olanlar 
bile kıyaslayıp, istediği sonuca varabilir. Bu tasarım dil sorununu çözmeye 
yardımcı olur diye düşünüyoruz. 

Dil sorununa gelince, ne yazık ki konuşmaların birçoğu Tatar Türkçesine 
ve Rusçaya çevrilmedi. Gönül dilerdi ki, sahnede dillendirilenler herkesçe an-
laşılsın. Ama Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Hicabi Kırlangıç’ın sözlerine 
bakarsak, bu bilerek yapıldı. “Aradaşçı dilleri kullanmaya gerek yok. Örneğin, 
İngilizce ve Rusça. Bizim kendi lehçelerimiz çok yakın ve anlaşılır! Ben Ta-
tar Türkleri ile ilk kez görüşmüyorum. Önceden Tatar Türkçesini anlamakta 
zorluk çeksem de, artık yüzde elli kadar anlıyorum bu lehçeyi!” dedi gülüm-
seyerek. Galiba o haklı; bir birimiz ile ne kadar kendi dilimizde konuşursak, 
birbirimizi anlamamız da o kadar kolay olacak…

Şiir festivalinde 3 geleneksel şiir ödülü verildi. Bu sene Abdullah Tukay 
Ödülüne Kırımlı şair Rüstem Celilov layık bulundu. Remi Garipov ödülü Öz-
bekistanlı şair Fahriddin Nizamov’a verildi. Kanunî Sultan Süleyman (Muhib-
bi) ödülüne ise Türkiyeli şair A. Ali Ural lâyık görüldü. Bunun dışında Festi-
vale katılan herkese hatıra beratı verildi. 
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10
TATARİSTAN KAZAN, BEN KEPÇE!

İbrahim ERYİĞİT

-11. Uluslararası Şiir Şöleni Üzerine Notlar-

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Şiir Şölenle-
rinin on birincisine katılmak üzere, Ankara’dan bir grup arkadaşla, İstanbul 
aktarmalı olarak Tataristan’ın başkenti Kazan’a hareket ettik. 30 Eylül’ü 1 
Ekim’e bağlayan gece yarısı Kazan havaalanına indiğimizde, Ankara’ya oran-
la soğuk bir hava bizi bekliyordu. Öncelikle geniş caddeleriyle ve sakin in-
sanlarıyla dikkati çekiyor Kazan şehri. Tarihî ve modern binalar son derece 
uyum içinde yer alıyor. Rusya Federasyonu’nun üçüncü büyük şehri Kazan’da, 
Avrupa’nın en büyük camisi unvanına sahip olan

Kul Şerif Camisinin göz alıcılığını ve kalp okşayıcılığını anmadan geçmek 
olmaz sanırım. 

1-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Kazan’da yapılan Şölen’e 23’ü 
Türkiye’den, 32’si Türk Cumhuriyetleri’nden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 
olmak üzere, toplam 55 şair katıldı. Şölene, Türkiye’den, Metin Önal Mengü-
şoğlu, Hicabi Kırlangıç, İbrahim Eryiğit, Şakir Kurtulmuş, Arif Dülger, Os-
man Özbahçe, A. Ali Ural, Fatma Şengil Süzer, Mehmet Ali Köseoğlu, Vedat 
Güneş, Mehmet Kurtoğlu, Eyyüp Azlal, Kadir Karaman, Yılmaz Daşcıoğlu, 
Mustafa Muharrem, Hıdır Toraman, Ömer Korkmaz, Süleyman Çelik, Ali K. 
Metin, Atakan Yavuz, Mustafa Uçurum, Rıdvan Canım ve Zeynep Arıkan ka-
tıldılar.

Türkiye dışından katılan şairleri de ülke adlarına göre belirteyim. Karaçay: 
Muraddin Ölmezov, Çuvaşistan: Liudmila Nikolaeva, Başkurdistan: Gulnara 
Halfitdinova, Fanil Bulyakov, Selavat Abüzer, Hismet Yuldaşev, Ethem Gu-
mer, Tamara İskenderiya, Altay: Brontoi Bedyurov, Kırım: Rüstem Celilov, 
Azerbaycan: Ekber Yolcuyev, Faik Seferov, Kazakistan: Dauren Kassenov, 
Tanagoz Ilyassova, Jayşıbay Galim, Kosova: Taner Güçlütürk, Hollanda: Ze-
kiye Doğan, İran: İsmail Behrami Aghjenziveh, Muhammed Caferi Fard, Irak: 
Mustafa Ziya, Almanya: Gülnihal Ölçüm, Tuva-Hakas: Eduard Micit, Kırgı-
zistan: Narsulu Gurgubai, Altınbek İsmailov, Özbekistan: Fahreddin Nizamov, 
Azam Abidov, Hakasya: Timur Davletov, Kumuk: Bagautdin Samadov, Gür-
cistan: Akif Hansultanlı, Dağıstan: Issa Kapaev, Aynara Tolubaeva ve Make-
donya: Mehmed Arif. 

Tataristan’dan katılan şairler ise şöyle: Razil Valiev, Ravil Fayzullin, Ro-
bert Minnulin, Rkail Zaydulla, Gazinur Morat, Ramis Aymat, Lenar Şayeh, 
Rifat Salah, Garay Rahim, Muhammet Mirza, Flera Tarhanova, Elmira Şari-
fullina, Rifa Rahman ve Çulpan Zaripova Çetin.

1 Ekim 2015, Perşembe 

Kazan Kerim Tincurin Tiyatrosu’nda başlayan programın ilk gününde 
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10önce Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafis Kurbanov açılış konuşması 
yaptı. Kurbanov, Türk dünyasının şairlerini Kazan’da ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, şölenin Türk dünyası yazarlarının tanışmasına ve 
kaynaşmasına vesile olacağını söyledi. Daha sonra sırasıyla TYB Şeref Baş-
kanı D. Mehmet Doğan,  Altay Cumhuriyeti Parlamento Başkanı İvan Bele-
kov, T.C. Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, Tataristanlı şair ve Cumhuri-
yet Devlet Konseyi üyesi, Milletvekili Razil Valkev, Tataristan Kültür Bakan 
Yardımcısı Güzel Niğmatullina, Kazan Federal Üniversitesi Filoloji Enstitüsü 
Müdürü Radif Zamaletdinov ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç 
birer konuşma yaptılar. Tüm bu konuşmaları anında Tatarca’dan Türkçe’ye, 
Türkçe’den Tatarca ve Rusça’ya çeviren Çulpan Zaripova Çetin hanımefendi-
nin şölen boyunca inanılmaz bir güç sarf ettiğini kaydetmek istiyorum. İyi bir 
şair olan Zaripova aynı zamanda Kars Kafkas Üniversitesinde öğretim üyesi. 

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, konuşmasında Türkiye’nin bütün 
Türkî halkların birinci vatanı değilse de, ikinci vatanı olduğunu vurguladı. Do-
ğan, “Türk dünyasının bütün renkleri, sesleri, tatları, kokuları, hüzünleri heye-
canları, ümitleri... Bu birkaç günlük şiir şöleni vesilesiyle bir araya geliyor, o 
geniş coğrafyaların enginliğini, köklü tarihin ihtişamını bir daha hatırlatıyor. 
Bu şölenler bizim için hafıza tazelemesi… Geçmişten bugüne getirebildiğimiz 
güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe taşımanın zeminlerinden biri, hatta rakip-
siz birincisi şiir şölenlerimiz… Her şölenin uyandırdığı heyecan sonlara doğru 
bir sonraki şölenin heyecanını selâmlıyor. Bakalım iki yıl sonra hangi mede-
niyet merkezimizde 12. şölenimizi icra edeceğiz?” dedi. TYB Başkanı Hicabi 
Kırlangıç da “Şiir bizi buluşturdu. Böylesi bir buluşma için şiirden güzel bir 
bahane olamazdı. 23 yıl önce başlayan şölenimizin başlaması önemliydi, ama 
devam etmesi de çok önemli. Bunun sağlanmasında en büyük katkı şairlerimi-
zindir. Onlar başta olmak üzere tüm emeği geçenler teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından Tatar Milli Müziği ve halk dansları sergilendi.  
Daha sonra Abdullah Tukay Şiir Faslı’nda dünyanın dört bir yanından şölene 
gelen şairler şiirlerini seslendirdiler. İlk gün programı Kazan şehrinin panora-
mik turuyla sona erdi.

2 Ekim 2015, Cuma

İkinci gün Şölen Tataristan Yazarlar Birliği’nde Prof.Dr. Yavuz Akpınar’ın 
konferansı ile başladı. Konferansın konusu, “Türkiye-Tataristan Edebî-Fikrî 
İlişkileri idi. Ardından Remi Garipov, Reşit Rahmeti Arat ve Mehmet Âkif 
Ersoy Şiir Fasılları gerçekleştirildi.

Aynı gün, şairler, Muhsin Mete’nin organizatörlüğünde,  “Şiirde millilik, 
gelenek-evrensellik ve yenilik ölçütleri”, “Şiirin kültürel, sosyal ve metafizik 
değerlerle ilişkisi”, “Modernleşme süreci ve dildeki değişimlerin şiire yansı-
ması” ve “Tatar edebiyatı ve şiirinin niteliği ve eğilimleri” başlıklı atölye ça-
lışmalarını gerçekleştirdiler.
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10 3 Ekim 2015, Cumartesi

Üçüncü gün yine Tataristan Yazarlar Birliği’nde Derdemend Şiir Faslı ile 
başladı. Türk dünyasının üç büyük şair ve yazarı adına Şölen Büyük Ödülleri 
verildi. Remi Garipov adına verilen büyük ödülü Özbekistan’dan Fahreddin 
Nizamov, Muhibbî Büyük Ödülü’nü Kırım’dan Rüstem Celilov, Abdullah Tu-
kay adına verilen Büyük Ödülü ise Türkiye’den A. Ali Ural aldı. Ayrıca şölene 
katılan bütün şairlere katılım beratları takdim edildi. Adına ödül verilen şair ve 
yazarların altın kaplama rölyefleri ile tüm şairlere verilen katılım beratlarının, 
klasik cilt ve süsleme unsurlarının bir kompozisyonu şeklinde Bekir Soysal 
tarafından tasarlandığını ve hazırlandığını belirtmek istiyorum. Büyük ödüller 
ve katılım beratları takdiminden sonra Fatih Kerimi ve Abdürreşid İbrahim 
Şiir Fasılları yapıldı ve Şiir Atölyeleri sonuç bildirileri okundu. Programın ar-
dından, son derece otantik bir şekilde sadece ahşap malzeme kullanılarak inşa 
edilen Tatar köyüne gidildi. Orada yer alan lokantada yöresel canlı müzik eşli-
ğinde akşam yemeği yenildi

. 

4 Ekim 2015, Pazar

Sabah erkenden İdil (Volga) nehrinde Bulgar şehrine doğru gemiyle yola 
çıkıldı. Yolculuk boyunca nehrin her iki yanında yer alan eşsiz manzarayı ve 
İstanbul boğazının neredeyse dört-beş katı genişliğindeki İdil nehrinin güzel-
liğini anlatmaya kelimeler yetmez. İdil nehrinin 30 km genişliğe ulaştığı yer-
lerinin de olduğunu öğreniyoruz bu arada. Üç saate yakın süren yolculuk son-
rasında Bulgar şehrine vardık. Eski Bulgar yerleşiminin yakınlarında bulunan 
Bulgar şehri, tarihî yapıların yanı sıra modern binalarıyla da beğeni topluyor. 
Şehrin en beğenilen modern yapılarından biri; İdil(Volga) nehri kıyısında bu-
lunan yedi katlı Medeniyet Müzesi oldu. Müzenin her bir katında Tataristan 
tarihini canlı yaşıyor gibi oluyor insan.  Bu konuda rehberimiz Zülfiya hanımın 
payının büyük olduğunu belirtmemek olmaz tabi. Görsel malzemelerle hayli 
zenginleştirilmiş müze mekânı. Bulgar şehrinde bulunan diğer müzenin adının 
Pamyatniy Zınak olduğunu öğreniyoruz rehberimizden. Bu küçük müzenin üst 
katında dünyanın en büyük matbaa basımı Kur’an’ı sergileniyor. Isı kontrolü 
uygulanan bir odada sergilenen, 500 kg ağırlığındaki Kur’an, Guinness rekor-
lar kitabında da yer alıyormuş.

Akşama doğru otelimize geçip dönüş için hazırlıklara başlıyoruz. Gece üçe 
doğru uçağımız kalkarken, şiirle geçen dopdolu dört günün ardından, Özbek 
şair Fahreddin Nizamov’un adeta hepimiz adına kurduğu, “Üç gündür Türk 
dünyasından gelen şairleri dinliyorum ve hayretler içindeyim. Türk şiiri ne 
kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ve ne kadar başarılı” şeklindeki sözü yan-
kılanıyordu yüreklerimizde.

(İstanbul Bir Nokta Dergisi, Ocak 2016)
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10MAHİR ADIBEŞ’TEN: TURANA DOĞRU (1)

Dünya’nın herhangi bir yerinde yaşayan bir Türk varsa ve o Türk Türkçe 
şiir yazıyorsa bu şölene katılır. “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni” Dünya’da 
yapılan en büyük edebiyat ve kültür buluşmasıdır.

Bu şölen iki yılda bir farklı ülkelerde olmak üzere Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından yirmi iki yıldır gerçekleştirilmektedir. Bu şölen Türk boyları arasın-
da, İsmail Gaspıralı’nın dediği gibi, “dilde, işte, fikirde birlik” düşüncesidir.

TYB Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Koç’un aramasıyla haberim oldu. 
“Hazır ol Kazan’a gidiyoruz,” dedi, iki hafta önce. “Türkçenin 11. Uluslara-
rası Şiir Şöleni” Kazan’da yapılacak. 30 Eylül 2015 tarihinde yola çıkıyoruz. 
Hazırlıklar çoktan başladı. Ata Yurdumuzu bir de biz gezip görelim. Kazan 
deyince Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan gibi önemli Türkçüleri hatırlama-
dan edemeyeceğiz. Kazan’ın önemli olması zamanında yetiştirdiği fikir, ilim 
adamlarından kaynaklanır. Fikir akışında bir nehirdir Kazan. Rusya’daki Türk- 
Turan Düşüncesinin fikri gelişmesinde önemli yer tutmaktadır.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni dünyada yapılan en büyük edebî et-
kinliktir. Strasbourg Müzik ve Kongre Sarayı’nda 2003 yılında 5. si yapıl-
dığında Fransa Kültür Bakanı açılış konuşmasında, “Dünya’da böyle bir şiir 
şölenini, kendi ülkelerinin dışında yalnız Türkler yapar,” demiş, hayranlığını 
saklayamamıştı Kongre Merkezinin büyük salonundaki buluşmayı görünce. 
Avrupa Birliği’nin ikinci başkentinde Avrupa’daki Türkleri toplayınca bun-
dan daha güzel söylenecek söz olmazdı bizim için. O zaman Yakutistan’dan, 
Başkurdistan’dan ne zorluklarla şairlerin bir gün sonra aramıza katıldıkları-
nı gördüm, heyecanlarını gördüm, sevinçlerini gördüm... Katılmasınlar diye 
Rusya’nın koyduğu bütün engelleri aşarak gelmişlerdi, Türkçenin Şiir Şöle-
ninde bir şiir okumak için, “biz de sizdeniz, sizinleyiz, Türk’üz” demek için.

Başkurdistan’dan gelen bayan şair âdeta sevinçten uçuyordu. Sanki kapı 
komşumuz, yakın akrabayız. İri vücuduyla bize sarıldı. “Türkiye Yazarlar Bir-
liği çok güçlü,” dedi ve devam etti, “İstanbul Havaalanına indim uçak kalk-
mış.” Bahsettiği uçak TYB’nin kiraladığı, bizim geldiğimiz uçak. İki saat ge-
cikmeli kalktı ama, bu misafirimiz yetişememişti. “Yetkili birini buldum du-
rumu anlattım. Yarın sabah Strasbourg’dasınız, dediler. Param yetmez, dedim. 
Paranız ödendi, sizi Türk Dünyası Şiir Şölenine yetiştireceğiz,” dediler. Yetkili 
düşünceli biri çıkmış olmalı, kadın Kafkasları aşıp gelmiş Türkiye’de çaresiz 
mi kalacak. Türk Hava Yolları onu Şiir Şölenine yetiştirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği Türkçenin Uluslararası Şiir Şö-
lenlerinin ilki, 1992 yılında Bursa ve Konya’da yapılmıştı.  Geçen yirmi iki 
yıl içinde, Almatı (Kazakistan), Aşgabat (Türkmenistan), Girne (Kıbrıs), 
Strazburg (Fransa), Akmescid (Kırım-Ukrayna), Üsküp (Makedonya), Bakü 
(Azerbaycan), Prizren (Kosova) ve son olarak Bişkek (Kırgızistan)’te yapılan 
şölenler, Türk dünyasında dünyayı dolaşan süreklileşmiş tek edebî faaliyet.
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10 Türkçe’nin 11. Uluslararası Şiir Şöleni Tataristan’ın Başkenti Kazan’da 1 
Ekimde 2015 tarihinde başlayacak. Şiir Şölenine Batıda Hollanda’dan doğu-
da Yakutistan’a kadar çok sayıda ülke ve bölgeden şairler katılacak. Şölende 
Tataristan’ın ünlü şairi Abdullah Tukay, Başkurdistanlı şair Remi Garipov ve 
Muhibbî mahlasıyla şiir yazan Kanunî Sultan Süleyman adına büyük ödüller 
verilecek. Şölen boyunca konferanslar, konserler yanında şiir atölyelerinde şa-
irler şiirle ilgili çeşitli konularda görüşlerini ortaya koyacak.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Tataristan Yazarlar Birliği ile birlikte düzenle-
yeceği şölene Türkiye, Tataristan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türk-
menistan, Özbekistan, Gürcistan, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, 
Karaçay-Balkar, Altay, Kırım, Dağıstan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Yakutistan 
ve Hollanda’dan şairler, yazarlar ve ilim adamları katılacak.

Bahsetmeden geçemeyeceğim. Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı 6 Mayıs 
2013 sabahı başlamıştı. Orada olanların biri hariç hepsini tanıyordum. O biri 
dediğim kişi iri yarı, saygılı, beyefendi biri. Tam otobüse binecektik yan tarafta 
sıkma meyve suyu satan dükkândan bize meyve suyu ikram etti. Ben o adamı, 
o dükkânın sahibi sanmıştım. O kişiyi Kültür Kervanı’na dair yazımda dükkân 
sahibi diye yazmıştım. Yazı yayınlanınca D. Mehmet Doğan, “O adam geziyi 
organize eden şirketin sahibi,” deyince uzun uzun gülmüştük. Organizasyon 
firması bu sefer işini sıkı tutuyor. Zafer Kızılca, yanılmaya mahal vermemek 
için uçak biletlerini şimdiden düzenleyip göndermiş, iki defa aradı.

Hadi hayırlısı bu sefer yolumuz Turana… 

MAHİR ADIBEŞ’TEN: TURANA DOĞRU (2)

YILLAR VAR Kİ AYRIYIZ ATA YURDUNDAN, BABA OCAĞINDAN

Uzun uzun yollar girmiş araya; seneler geçmiş her biri asırlar kadar uzun, 
el (yad, yabancı) olmuşuz birbirimize. Uzak kalınca unutulmuş, artık anmaz 
olmuşuz gıyaben birbirimizi. “Gözden ırak olunca, gönülden de ırak,” kalmı-
şız.

Başlayınca gidip gelmeler, biz de İzmir’den yola çıktık. “Türkçenin Ulus-
lararası Şiir Şöleni” yirmi ülkenin şairleri ve bizi taşıdı Ata yurdumuza, Ka-
zana…

Prof. Dr. Yavuz Akpınar Hocamla Adnan Menderes Havalimanında buluş-
muştuk. İşlemler bitince bir çay içmek için müsait bir yer aramaya koyulduk. 
Yolculuğumuz aynı yereydi, yol arkadaşı olduk. Daha sonra öğrendim Yavuz 
Hocam ne zaman boş bir vakit bulsa hep çay içiyordu. Meftun olmuş çaya, 
bir de araştırma yapmaya. Onun için bundan sonra kaliteli çaylar bulamasak 
da bulduğumuzla yetinecek artık. Seyahatimiz hoş bir sohbetle başladı. Daha 
doğrusu Hoca’nın yurt dışı tecrübesi, geziyi neşeli bir hale getirdi. Yavuz Ho-
camın çalışmaları Orta Asya Türkleri üzerine olduğundan bu konuda bir der-
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10yaydı, bilgisinden oldukça faydalandım. Bütün Türk lehçelerini konuşabili-
yordu. Daha uçağa binmeden Tatarlar ve Kazan hakkında birçok bilgiye sahip 
oldum. Uçağımız 05.30 sıralarında İstanbul’a gitmek için havalandı.

Atatürk Havalimanında Türkiye ve Avrupa’dan Türkçenin Şiir Şölenine 
gidecek diğer insanlarla buluştuk. Metin Önal Mengüşoğlu ile girişte karşı-
laştık. Uçağa giriş kapısında ekip bekliyordu, kısa bir merhabalaşmadan sonra 
uçağa giriş başladı. D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, Hicabi Kırlangıç,  
Ferhat Koç, Osman Özbahçe, Vedat Güneş, İbrahim Eryiğit, Fatih Gökdağ, 
Mehmet Kurtoğlu, Mahmut Erdemir ve diğer katılımcılar bir tekmil tamamdı.  
Uzun zaman görmediğim arkadaşlarla selamlaşıp ayaküzeri sohbete başladık.

İstanbul Atatürk Havalimanından kalktıktan sonra üç buçuk saatlik bir yol 
alacaktık. Uçağımız saat 09.40 da kalkacaktı, biraz gecikti. Artık yollar eskisi 
kadar uzak olmuyordu. Kazan’a gelmiştik. Dışarıda iki otobüs bizi bekliyordu. 
Gece yarısı geçmiş, hava serindi. Otele ulaşımımız, işlemler, odamıza yerleş-
memiz bir hayli geç vakitte yatmamıza yol açtı.. Sabahki programı düşünerek 
biraz da olsa uyumaya çekildik..

Sabah ilk işim on beşinci kattaki odamın penceresinden, görebildiğimce 
Kazan’ın fotoğrafını çekmek oldu. Önde ağaçlıklı bir alan ve biraz ötede bir 
su, büyük bir gölü andırıyor…

Benim kafamın içinde sorular cevap arıyor; “Rusya’da Turancılık hareket-
leri neden Kazan’dan güç almış?” Kaynaklara gidiyorum. Karşıma ticaret ve 
ilim merkezi olması gibi zenginlikler çıkıyor. Burada iş mektepler üzerinden 
yürüyor, yani eğitimle yol alınıyor.

Kazan Tataristan’ın başkenti, nüfusunun bir buçuk milyon civarında oldu-
ğu söyleniyor. Şehrin bir havalimanı, İdil Nehri kenarında bir limanı ve Rusya 
Federasyonu’nun Avrupa kısmını Sibirya’ya bağlayan bir tren istasyonu bu-
lunmaktadır.

Kazan, Kazan nehri ve İdil’in (Volga) dirsek şeklini aldığı noktada ku-
rulmuştur. Nehre Tatarlar “İdil”, Ruslar “Volga” demekte. Kazan, 7 Şubat 
1992’den itibaren Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin 
başkenti..

Altın Ordu devletinin dağılmasından sonra 1437 yılında kurulan Kazan 
Hanlığı’nın başkenti de olan Kazan, bu tarihten itibaren önemli bir ticaret 
merkezi olmuş. Sibirya ve Orta Asya’ya ulaşım yolları üzerinde bulunması, 
bölgede yaz aylarında kurulan panayırlar, şehrin ticarî ve siyasî önemini ar-
tırmış. Şehir kısa bir sürede cami, saray, medrese gibi çeşitli İslamî eserlerle 
tanzim edilmiş ve İdil-Ural bölgesinin en önemli şehirlerinden biri haline gel-
miş. Ancak hanlıktaki iç çekişmeler ve yoğun Rus baskısı neticesinde şehir 
1552 yılında Rusların eline geçmiş. Şehirde bulunan Han Sarayı, Nur Ali ve 
Kul Şerif Camileri, Han Mezarlığı gibi pek çok İslamî eser ortadan kaldırılmış. 
Sadece bugün de sağlam durmakta olan Süyüm Bike Minaresine dokunulma-
mış. Kırmızı tuğladan yapılmış elli üç metre yüksekliğindeki bu minare, Kazan 
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10 kalesinin de içinde bulunduğu şehrin en yüksek noktasına inşa edilmiş. Bugün 
Kremlin olarak adlandırılan bu bölge, 2001 yılında UNESCO tarafından “ta-
rihi miras” olarak kabul edilmiş. 1998 yılında buraya Kul Şerif adında dört 
minareli bir güzel cami de kazandırılmış..

Kazan 1552 yılından sonra İslamî şehir kimliğini kaybederek bir Hıristiyan 
şehri kimliğine bürünmüş ve 19. yy’ın ikinci yarısına kadar bu özelliğini koru-
muş. Kazan’ın Rus hâkimiyetine geçmesinden sonra Çarlık Rusya’sı ilk defa 
Müslüman tebaa ile karşılaşmış. İdareciler imparatorluğun bu yeni tebaasını 
Hristiyan yapmak suretiyle daha iyi bir Rus tebaasına dönüştürmek için 1555 
yılında Kazan’da bir piskoposluk kurmuşlar. Piskopos Guriy 1555-1576 yılları 
arasında büyük bir Hristiyanlaştırma başlatmış. Kazan piskoposluğu devletin 
de yardımıyla kısa sürede İdil-Ural bölgesinin en önemli misyoner merkezle-
rinden biri haline getirilmiş. Müslüman tebaa zorla ve çeşitli vaatlerle Hris-
tiyan olmaya zorlanmış. Kazan ve bölgesine Rus nüfusun yerleştirilmesi ve 
dinlerini değiştirmeleri için yapılan baskılar Tatarları 1556’da isyana sürükle-
miş. Ancak isyan kısa sürede bastırılmış ve din değiştirmeyenlerin şehir surları 
içinde yaşamaları yasaklanmış. Müslümanlar şehrin dışına çıkmış ve bugün de 
Eski Tatar Mahallesi olarak bilinen yeni bir mahalle kurmuşlar. 19.yy sonuna 
kadar Kazan’daki Hristiyan ve Müslümanlar ayrı mahallelerde ve köylerde 
yaşıyorlarmış. 1722 yılında Çar I. Petro Kazan’ı ziyaret edince bu ziyaretten 
sonra şehrin ticarî ve sosyal önemi artmaya başlamış. Çarın emriyle şehirde as-
kerler için kundura ve nehir gemileri yapan fabrikalar kurulmuş. 1758 yılında 
ilk erkek lisesi açılmış. Çariçe II. Katerina 1767 yılında Kazan’ı ziyaret etmiş. 
Bu ziyaret sırasında Müslümanlar kendisine müracaat ederek cami yapımı için 
izin istemişler. II. Katerina’nın verdiği izinle Müslümanlar Kazan’ın Ruslar 
tarafından fethinden sonra ilk camiyi 1766 yılında inşa etmişler. Bu cami bu-
gün Mercanî Camisi olarak bilinmektedir. 1771 yılında Ahundov ve Apanay 
medreseleri açılmış. 1786’da barut fabrikası, 1791’de ilk Rus tiyatrosu ve 
1797’de Duhovni Akademi, 1800 yılında Şark Matbaası isimli ilk Arap harfli 
matbaa açılmış. Bu matbaada 1802-1810 tarihlerinde 50.000’e yakın dinî kitap 
ve Kur’an-ı Kerim basılmış. 1804 yılında Kazan Üniversitesi açılmış. Bugün 
hâlâ hizmet vermekte olan üniversitenin ana binası 1805-1814 yılları arasında 
inşa edilmiş. 1809 yılında üniversite matbaası, 1811 yılında da ilk kitap ma-
ğazası açılmış. İkinci Arap harfli matbaa 1802 yılında Kazan Üniversitesi’nde 
açılmış. Bu matbaada 1909 yılına kadar 2 milyon civarında İslamî eser ba-
sılmış. Sibirya’nın yerleşime açılmasından sonra şehrin ticarî önemi daha da 
artmış. XX. yy’da Kazan, Rusya İmparatorluğu’nun en önemli ticaret ve kültür 
merkezlerinden biri durumuna gelmiş. 2 Ocak 1848’de ilk banka, 24 Mayıs 
1850’de ilk kız lisesi, 1860’da ilk deri fabrikası, 1865’de şehir kütüphanesi, 
1876’da Tatar Öğretmen Okulu, 1881’de ilk müzik okulu açılmış. Şehrin en 
büyük kütüphanesi olan Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi 1814 yılından 
itibaren kitap toplamaya başlamış. Şu an bu kütüphane dünyanın en büyük üç 
kütüphanesinden biri olarak kabul ediliyor.

www.tyb.org.tr.
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10TÜRKÇE’NİN SES BAYRAĞI KAZAN’DA DALGALANDI

Taner Güçlütürk 

Türkçe’nin ses bayrağı bu kez Tataristan’ın başkenti Kazan’da dalgalandı.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ilki 1992 yılında Bursa’da, daha son-
ra Almatı (Kazakistan), Aşkabat (Türkmenistan), Girne (Kıbrıs), Strasbourg 
(Fransa), Akmescid (Kırım), Üsküp (Makedonya), Bakü (Azerbaycan), Priz-
ren (Kosova) ve Bişkek (Kırgızistan)’de gerçekleştirilen Türkçenin Uluslara-
rası Şiir Şöleni’nin onbirincisi Kazan (Tataristan)’da yapıldı.

1-4 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen şölene Türkiye’den, 
Tataristan’dan, Türk cumhuriyetlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yü-
zün üzerinde şair katıldı.

Gelin Tanış Olalım…

Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevile-
lim…” dizeleriyle açılış konuşmasına başlayan Türkiye Yazarlar Birliği Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan sözlerine şöyle devam etti:

“Anadolu’da, benim doğduğum topraklarda 8 asır önce yaşamış, sözü dos-
doğru söylemiş ulu bir şairin yalın, fakat okyanus gibi engin bir deyişi bu… 
Diyebiliriz ki, burada, Kazan’da bulunuşumuz, bu tek satırlık sözün icabı… 
Tanış olmak, birbirimizi bilmek…Kendimizi bildikten sonra, yakınlarımızı 
bilmek ve tanımak, sonra biliş halkasını genişletmek…Ucu sonsuza kadar gi-
den bir tanışıklık ve bilme… Kazan’la, bu çok çileler çekmiş, büyük badireler 
atlatmış, güngörmüş güzel şehirle tanışmak; onun yüzlerce yıllık şiir sesini 
duymak ve bugüne gelen şairlerini yakından tanımak…”

TYB Başkanı Hicabi Kırlangıç da şiirin birleştirici yönüne vurgu yapa-
rak “Böylesi bir buluşma için şiirden güzel bir bahane olamazdı. 23 yıl önce 
başlayan şölenimizin başlaması önemliydi, ama devam etmesi de çok önemli. 
Bunun sağlanmasında en büyük katkı şairlerimizindir. Onlar başta olmak üzere 
tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şiir şöleni boyunca çeşitli ülkelerden katılan şairler birbirlerini tanıma ve 
şiirlerini okuma fırsatı yakaladılar. Şiir fasılları, halk oyunları gösterileri, yöre-
sel müzik dinletileri, edebiyat sunumları ve şehir gezileri gerçekleşti.

Remi Garipov adına verilen büyük ödülü Özbekistanlı şair Fahriddin Ni-
zamov,  Muhibbî Büyük Ödülü’nü Kırımlı şair Rüstem Celilov  ve Abdullah 
Tukay Büyük Ödülü’nü Türkiyeli şair A. Ali Ural kazandı.

Ural yaptığı konuşmada “Ödüller başa konulan taçlar değil, omuzlara ko-
nulan yüklerdir. Umarım lâyıkıyla taşırız” dedi.
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10
ŞÖLENDE BALKAN RÜZGÂRI

Türkiye Yazarlar Birliğince bu yıl 11’ncisi düzenlenen “Türkçe’nin Ulus-
lararası Şiir Şöleni”ne katılan Kosovalı şair Taner Güçlütürk ve Makedonyalı 
şair Mehmed Arif TİMEBALKAN portalına özel açıklamalarda bulundular.

Güçlütürk, “Öncelikle Türkiye Yazarlar Birliği’nin edebiyatımız ve şiiri-
miz açısından son derece anlamlı, kalıcı, yarınlara önemli değerler taşıyacak 
bu etkinliği düzeyli bir şekilde sürdürmesini kutluyorum. On birincisi düzenle-
nen bu etkinliğin her biri özenle ve büyük bir cesaretle gerçekleştirilirken, bü-
tün Türk Dünyasını, Türk Dünyası şairlerini ve Türkçe’nin bütün coğrafyasını 
kucaklamasını takdir ediyorum. Böyle bir etkinlikte üçüncü defa yer almak, 
Türkçe Şiir Şöleni’nin Kosova buluşması tertipleme kurulunda emek sunmak 
benim için ayrıcalıklı ve onur vericiydi.” dedi.

Ödül kazanan şairleri tebrik etmeyi ihmal etmeyen Taner Güçlütürk, 
Türkçe’nin güzelliklerini ebediyete taşıyacak bu organizasyonun gelecek yıl-
larda da devam etmesini diledi.

Şiir şölenine Makedonya’dan katılan şair Mehmed Arif, bu etkinliğe katıl-
maktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken “Millet olarak varlığımızı 
devam ettirebilmemiz için ortak mirasımız, ortak medeniyet musikimiz olan 
Türkçe’mize sahip çıkmalıyız. Türkçe’nin ses bayrağını dünyanın her yanında, 
Anadolu’dan Balkan’lara, Orta Asya’dan Avrupa’ya dalgalandırmalıyız. Bu 
mânada Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bu etkinlikte yer almaktan 
ve dilimizin bayraktarlığını yapmaktan kıvanç duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Timebalkan

M. ALİ KÖSEOĞLU’NDAN: 

NE ZAMAN EY FAKİR MİLLET BAHARIN!

 

Türkiye Yazarlar Birliği, son günlerde yapılacak en güzel işlerden birini 
yaptı...

İlki 1992’de Bursa ve Konya’da yapılan Türkçe’nin Uluslararası Şiir 
Şöleni’nin 11.’si Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleşti... 
20 ülkeden 100’e yakın isim bu şölen vasıtasıyla bir araya geldi...

***

Tataristan ve Kazan bizim için oldukça önemli...
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10Tarihî bağlarımızın yanı sıra, ortak bir medeniyetin de geçmişini buluyoruz 
Kazan’da...

Tatar savaşçılar, 1800’lü yıllardan itibaren Osmanlı ordusunda yer almaya 
başlamışlar...

Özellikle vur kaç görevi yapan ve ana savaş öncesinde düşman kuvvetleri-
ni yıldıran bu yiğit savaşçılar, at binmekteki maharetleri ve dayanıklı atlarıyla 
kısa sürelerde uzun mesafeleri kat edip anî baskınlar yapmalarıyla nam sal-
mışlar...

***

Rusya, Türkiye’nin önemli ticarî ortaklarından... Tataristan ise Rusya’ya 
bağlı bir cumhuriyet... Kazan da bu cumhuriyetin başkenti ve Rusya’nın en 
büyük şehirlerinden...

Kazan Üniversitesi Rusya’nın 3. büyük üniversitesi...

***

Kazan Kremlini, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış.

Petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünleri Kazan’ın diğer önemli zenginlik-
leri arasında...

Türkiye, Tataristan’ın dış ticarî ortakları arasında ilk sıralarda bulunuyor. 
Tataristan’da faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmalar arasında da, Türk 
firmalar önde gelenlerden..

***

Şölenin açılışı Kazan Kerim Tincurin Tiyatrosu’nda gerçekleşti...

Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafis Kurbanov, TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, güzel bir 
ev sahipliği yaptılar...

Açılışta Altay Cumhuriyeti Parlamento Başkanı İvan Belekov, T.C. Kazan 
Başkonsolosu Turhan Dilmaç, Tataristanlı şair ve Cumhuriyet Devlet Konseyi 
Milletvekili Razil Valkev, Tataristan Kültür Bakan Yardımcısı Güzel Niğma-
tullina, Kazan Federal Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Müdürü Radif Zamalet-
dinov da birer konuşma yaptılar.

***

Şölen kapsamında İstiklal Marşımızın büyük şairi adına düzenlenen “Meh-
met Akif Ersoy Şiir Faslı”na Türkiye’nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç 
güzel bir şekilde ev sahipliği yaptı. Dilmaç, şiir şölenine emeği geçenlere te-
şekkür etti.

***

Abdullah Tukay, 1886-1913 yıllarında yaşamış Tatarların büyük şairi... Şiir 
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10 şöleninin 2. ve 3. günkü bölümleri Tataristan Yazarlar Birliği’nin Abdullah Tu-
kay Salonu’nda yapıldı...

D. Mehmet Doğan, Tukay’ın şu mısralarını okudu bize:

Kaçan sun, iy fekıyr millet, beharın!

Kaçan kiter kiçin, kilir neharın?

Kilir melle kabir gemin sörilgeç,

Kıyamet könde min ülip tirilgeç?

Ne zaman ey fakir millet baharın / Ne zaman gider gecen, gelir gündüzün / 
Gelir mi ben kabre düşünce / Kıyamet gününde ben ölüp dirilince...

***

Şölene benimle birlikte Konya’dan genç şairimiz Ömer Korkmaz da katıl-
dı. Ayrıca Şölen yönetiminde yer alan Konyalı hocamız Prof. Dr. Salih Yılmaz 
da Moskova’dan geldi.

Türkiye’den Osman Özbahçe, Hicabi Kırlangıç, A. Ali Ural, Fatma Şengil 
Süzer, İbrahim Eryiğit, Vedat Güneş, Mehmet Kurtoğlu, Eyyüp Azlal, Kadir 
Karaman, Metin Önal Mengüşoğlu, Mehmet Narlı, Yılmaz Daşcıoğlu, M. Mu-
harrem Tüfekçi, Hıdır Toraman, Süleyman Çelik, Ali K. Metin, Atakan Yavuz, 
Şakir Kurtulmuş, Arif Dülger, Mustafa Uçurum, Rıdvan Canım ve Zeynep Ar-
kan diğer şairlerimizdi...

***

Türkçe’nin 11. (Türk Dünyası) Şiir Şöleni, büyük ödüllerinin sahiplerini 
bulması ve katılım beratlarının takdimiyle sona erdi. Başkurdistan’ın büyük 
şairlerinden Remi Garipov Ödülü Özbekistan’dan Fahreddin Nizamov’a; 
Tatarların büyük şairi Abdullah Tukay Ödülü Türkiye’den A. Ali Ural’a ve 
Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman) Ödülü de Kırımlı şair Rüstem Celilof’a 
verildi.

Ben de Konya’yı temsil etmenin mutluluğunu yaşarken, katılım beratımı 
Türkiye’den değerli şair abimiz Metin Önal Mengüşoğlu’dan aldım.

Dilerim Türkçe’nin ses bayrağı ata topraklarında hep dalgalansın...

M. Ali Köseoğlu / Memleket Gazetesi – 07 Ekim 2015
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10D. MEHMET DOĞAN’DAN: 

ULUĞ MİNARENİN GÖLGESİNDE TATARLAR

 Hicret’in 310 senesinde, miladî takvimle 922 yılının 12 Mayısında, 
Halife’nin elçilik heyeti Bulgar Hanı tarafından karşılandı…

Bu gün Tataristan’da hâlâ bir bayram olarak kutlanıyor. İşte bugün Bulgar 
şehrini ziyaret günü… İslâmın Tataristan topraklarında devlet olarak varoluşu-
nun bin yüzüncü yılına 7 sene kaldı…

Eğer bugün bir Tatar halkı varsa, bu halkın kimliği Müslümanlık olmaksı-
zın tanımlanamaz. Tatarlar İtil Bulgar hanlığından sonra Altın Ordu dönemin-
de varlıklarını sürdürmüşler. Timur’un Altınordu devletini yıkmasından sonra 
Kazan, Kasım, Astrahan hanlıklarını kurmuşlar. Tabii bu parçalanma Rusların 
işine yaradı ve Altınordu hanlarına bağlılıklarını arz eden Rus knezleri (düka-
ları) devri geride kaldı. 1552 yılında Kazan’ı ele geçirdiler ve böylece Tatarlar 
için zor dönem başladı. 

Rus yayılmasının zararlarına en fazla muhatap olan Tatarlar buna rağmen 
kimliklerini koruyarak bugüne kadar geldiler. Bunda din kadar dilin de önemli 
rolü var. Nitekim, başka bir Bulgar topluluğu farklı bir kimliğe bürünerek bu-
günlere gelebildi. 7. yüzyılda Kubrat Han, Kuban’dan Don nehrine kadar olan 
bölgede Büyük Bulgar hanlığını kurdu. Kubrat’ın ölümüyle bu devlet oğulları 
arasında paylaşıldı. Oğullarından biri olan Asparuh Tuna’yı geçerek Tuna Bul-
gar krallığını kurdu. İki asır sonra Bizans’ın tesiriyle Hristiyanlaşmaya başla-
dılar ve bugün İslav kültür dairesinde bir kavim Bulgarlar… 

Tatar varlığında dinin dilden önce geldiğini, en azından bugün böyle ol-
duğunu söyleyebiliriz. Tataristan’da Rusça öğretimde esas. Gerçi ilk ve orta 
öğretim Tatarca, yüksek öğretim ise tamamen Rusça. Yönetimde ve günlük 
hayatta da Rusça’ya sıkça başvuruluyor. Buna karşılık dine vurgu çok daha 
güçlü görünüyor. 

Bunun en fazla belirgin olduğu yer Bulgar şehri… Tatarların İslâmî geç-
mişine olan vurgu burada en yüksek seviyeye çıkıyor. Deli Petro zamanında 
burada bir Kilise-Manastır kuruluyor. Temelinde Bulgar mezarlarının hece taş-
ları olan bir manastır… Bir süre halen ayakta olan bir türbe binası Aziz Nikola 
kilisesi olarak kullanılıyor. Rus rahipleri epey gayret sarfediyorlar ama sonuç 
hasıl edemeyince şehri terk ediyorlar. 

İslâmî devir harabelerinin şimdi çok azı ayakta… Bilhassa Ulu camiin yı-
kık duvarları ve temelleri ile minaresi bunlar arasında. Harap halde bulunan 
minare yeniden yapılırcasına onarılmış. Bir hayli mesafeden görünen mina-
re şehrin tarihe şahitlik eden en önemli sembolü. Eğer bu minare, Halife’nin 
Bağdat’tan gönderdiği ustalar tarafından yapıldıysa, o zamanki mimarî üslûbu 
hakkında bazı görüşler öne sürülebilir. 
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10 Bizim gözümüzle Selçuklu ve Osmanlı minarelerine benzerlik hayli faz-
la. Şölenin katılımcılarından Metin Önal Mengüşoğlu, minareyi Harput Ulu 
camiinin minaresine benzetti… Camiin yakınında bulunan iki türbe de yine 
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine yakın. Minareyi ayağa kaldıran Tatar yöne-
timi, son yıllarda türbe mimarisi tarzında yüksek kubbeli bir bina inşaa etmiş. 
Minareden sonra en fazla dikkati çeken yapı o. Bir hayli uzaklardan hem par-
lak kubbesiyle hem de hilâli bir hayli büyük alemiyle görülebiliyor. Binanın 
alt katı yazma ve basma Kur’an nüshaları ve resim sergisi halinde. Ana mekânı 
ise, dünyanın en büyük basma Kur’an’ının teşhir edildiği bir yer…

Kur’an’ın böyle büyük ve gösterişli bir baskısına neden ihtiyaç duyulur? 
Bu kıt’ada bir baskı için Vatikan’ın matbaasından başka yer de bulunama-
mış… Zamanımız gösteriş çağı… Tatarlar böylece Müslümanlık vurgusunu 
daha kuvvetli şekilde yapıyorlar. Nitekim, Kazan şehrinin “Kremlin” denilen 
eski kalesi içinde Rus istilası sırasında yıkılan Kul Şerif camii de 2005 yılında 
yeniden yapılmış. Bu cami de dört minaresiyle şehrin silüetini değiştirmiş du-
rumda. Çok cemaat çekebiliyor mu, bunu bilmiyoruz ama bir hayli ziyaretçisi 
olduğuna şahit olduk.

Yanlış anlaşılmasın: Kul Şerif Camii, gördüğüm yeni yapılmış camilerin en 
güzellerinden. Uzaktan görünüşü de hayli etkileyici…

 

Vahdet

D. MEHMET DOĞAN’DAN: KAZAN’DA ŞİİR ŞÖLENİ

 

Kazan, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti. “Tataristan Cumhuriyeti” de-
nilince müstakil bir devlet anlaşılır.

Gerçi Tatarlar 30 Ağustos 1990’da istiklâllerini ilân etmişler, fakat halen 
Rusya Federasyonu içinde özerk bir cumhuriyet Tataristan. 4 milyon civarın-
daki nüfusunun yüzde kırka yakını Rus. Petrol kaynakları, madenleri ve sana-
yisi ile ekonomik bakımdan bir hayli güçlü bir ülke. Başkent Kazan’da bunu 
hissediyorsunuz. 

İlki 1992’de Bursa ve Konya’da yapılan Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şö-
leni için buradayız. Kazan’da Türkçe’nin 11. Şiir Şöleni yapılıyor. Toplantı-
nın yapıldığı Kerim Timurcin Tiyatrosu’nun girişinde birçok tanıdık sima ile 
karşılaşıyoruz. Renat Haris de bunlardan biri. 1992’de Bursa’da tanışmıştık 
onunla. Bana ilk şölenimizde kendisine hediye edilen çantayı gösteriyor. Sonra 
Girne’de yapılan şiir şölenimize katılmış. Yirmi yıl sonra kendi ülkesinde, yine 
şiir şöleni vesilesiyle sohbet ediyoruz onunla. 
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10Kişi ne zaman güzeldir/Kişi kayçanmatur? şiirinde şöyle diyor:

Kişi kayçanmatur bula?

Kişi maturşulçakta

Başkalarını çakıranda

Üzi yakkan uçakka.

İnsan ne zaman güzel olur? 

İnsan güzeldir o zaman

Başkalarını çağırdığında

Kendi yaktığı ocağa

Renat Haris, Tataristan’ın ünlü bir şairi. Yazarlar Birliği başkanlığı, Kültür 
bakanlığı görevlerinde bulunmuş, halen Tataristan Devlet Şurası başkan yar-
dımcısı imiş. Bizde pek örneği kalmayan şair ve yazar yöneticilerden Renat 
Bey. Onunla ve 20 ülkeden şölene katılan birçok şahsiyetle tanışıklığımız şiir 
şölenleri vesilesiyle oldu. Hani Yunus Emre diyor ya: Gelin tanış olalım, işi 
kolay kılalım, sevelim sevilelim... 

Tanış olmak, birbirimizi bilmek... Kendimizi bildikten sonra, yakınlarımızı 
bilmek ve tanımak, sonra biliş halkasını genişletmek... Ucu sonsuza kadar gi-
den bir tanışıklık ve bilme...

Dilimizin şiir şölenlerinin 11.’sini Kazan’da, bu köklü medeniyet merke-
zimizde icra edeceğiz... Şiir kervanımız, adıyla anılan devleti kuran Osman 
Bey’in rüyası Bursa’dan 23 sene önce çıktı yola, oradan Türkistan bozkırla-
rına yöneldik. Almatı’da, Aşgabad’da mola verdik. Sonra bir hayli güneyde, 
Kıbrıs’ta Girne’ye kondu şiir kuşumuz. Ardından Avrupa’nın parlamento 
başkenti Strazburg şehrinde durakladık. Hep bir gün Kazan’a gelmeyi düşün-
dük. Bu arada arkadaşlarımız Kazan’da yapılacak bir şölen için hayli çaba 
sarfettiler... Demek ki, zamanı değilmiş. Fakat çok yaklaştık, 10 yıl önce 
Kırım’da, Akmescid’de 6. şiir şölenini geçirdik. Bağçesaray’a uğrak ver-
dik, İsmail Gaspıralı’nın divanında durduk, o büyük ruha rahmetler okuduk. 
Daha sonra büyük bir şairimizin, Yahya Kemal’in memleketi Üsküb’de ko-
nakladık. Sonra Bakü’ye uğradık ve ardından Balkanlar’da Prizren’de şairle-
rimizle beraber olduk. Nihayet Müslüman geçmişimizin doğu coğrafyasına, 
Kırgızistan’a, Bişkek’e vardık. Manas’ın ülkesinden destanlar devşirdik ve 
şimdi Kazan’dayız. Dilimizin kuzey sınırlarında, Müslüman geçmişimizin bin 
yılı aşan batısında...Kazan şairler ülkesi... Bu şölenin büyük ödüllerinden biri 
Kazan’ın ünlü şairi Abdullah Tukay adına veriliyor. Tukay bizim Kazan’dan 
en çok duyduğumuz, bildiğimiz şair. Onun şiirlerini okuyunca çok tanıdık gel-
di bana. Sanki Türkiye’deki çağdaşları olan Namık Kemal’i, Mehmed Âkif’i 
okuyormuşum gibi:

Kaçan sun, iy fekıyr millet, beharın!
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10 Kaçan kiter kiçin, kilir neharın? 

Kilir melle kabir gemin sörilgeç, 

Kıyamet könde min ülip tirilgeç?

Ne zaman ey fakir millet baharın/Ne zaman gider gecen, gelir gündüzün/
Gelir mi ben kabre düşünce/Kıyamet gününde ben ölüp dirilince...

Bu mısraları okuyunca, Abdullah Tukay’ın bu dünyaya erken vedasının, 27 
yaşında ölümünün sırrını anlar gibi oldum...

Bizim dilimizden düşmeyen şu mısralarda sanki Mehmed Âkif, Tukay’a 
sesleniyor...

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım

Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım

Tukay’la Mehmed Âkif 20. yüzyılda aynı duyguları dile getirdiği gibi, sö-
zün başında ismini zikrettiğimiz Yunus Emre ile Kul Şerif de asırlar önce aynı 
hissiyatı söylüyor:

İykünil, bil bağlama, kübniki çürgen dünyadır,

Bu ülim şirbetin halıkga içürgen dünyadır.

Bilirim seni yalan dünyasın

Evliyaları alan dünyasın...

Yunus’la Kul Şerif’i birlikte anmak, hem de Kazan’da... 

İşte mutlu olmak için güzel bir sebep!

Vahdet
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10Muhsin METE

ŞİİR ŞÖLENİ BAĞLAMINDA DEVAM EDEREK DEĞİŞME

Türkiye Yazarlar Birliği kuruluş tarihi olan 1978 yılından bugüne kültürel 
varlığımızı güçlendiren, yurtiçi ve yurtdışında pek çok faaliyete ev sahipliği 
yaptı. Bunlardan biri de iki yılda bir gerçekleştirilen Türkçe’nin Uluslararası 
Şiir Şöleni. Türkçe’nin ‘ses bayrağını dalgalandırma’yı amaçlayan şölenlerin 
ilki 1992 yılında Bursa ve Konya’da gerçekleştirildi. Daha sonraki yıllarda Al-
matı, Aşkabat, Girne, Strazburg, Akmescid, Üsküp, Bakü, Prizren ve Bişkek’te 
Türkçe bayrağı altında toplanıldı. Sonuncusu ve de on birincisi 01-04 Ekim 
2015 tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan’da hayat buldu. Böylelikle in-
sanlık tarihi kadar eski şiirin saltanatına, bine yakın yerli ve yabancı şairin ka-
tılımıyla, yirmi üç yıllık bir halka daha eklenmiş oldu. Şiir aracılığıyla gönüller 
bir oldu; dostluklar, kardeşlikler güçlendirildi. Dil birliğinin önemi yaşayarak 
idrak edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği kurucu başkanı ve şiir şölenlerinin başlatıcısı 
D.Mehmet Doğan’ın şölen değerlendirmesi âdeta bir ufuk çizgisi mahiyetin-
de: “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.” Şö-
lende ünlü Tatar şair Renat Haris’in “Şiirsiz dünya, topraksız ağaç gibidir”  
nitelemesi yapılan etkinliğin nasıl bir ruh iklimine kapı açtığının veciz bir ifa-
desi olmuştur.

Bu önemli etkinlik; ‘varlığımızın evi’ olan dilimiz Türkçe’nin şiirleşmesi-
nin yanısıra, varoluşun diriltici bir sırrını da ifşa ediyor:Devamlılık. İnsanlık 
tarihi  ‘her dem yeniden doğuş’lara sahne olsa da, bu doğuş’lar, devam eden bir 
zincirin halkaları olarak hayatımıza anlam katarlar, yaşantımızı kolaylaştırır-
lar. Yaradılış gayesinden uzaklaşmaları zincirin halkalarının kopmaları olarak 
niteleyebiliriz. Kopan halkalardır ki, dinleri, peygamberleri kaçınılmaz kıldı. 
Bu büyük gerçeklik, yalnız inanç bağlamında değil, düşünce tarihinin de en 
önemli kabullerinden olagelmiştir. Medeniyet tarihçisi Will Durant gelişmişlik 
tanımı bu gerçekliğe ışık tutuyor:”Gelişmişlik tarihî mirası muhafaza etme, 
ondan faydalanma ve daha zengin olarak gelecek nesle bırakmadır.”

Bilindiği üzere pek çok filozof düşüncesinin merkezine ‘zaman’ kavramı-
nı koymuş, zamanı parçalanmaz bir bütün olarak algılamıştır. Zamanda sü-
reklilik arayışı salt düşünce planında kalmamış, edebiyat ve sanatta da klasik 
sayılabilecek eserlere yansımıştır. Meselâ, Marcel Proust’un Geçmiş Zama-
nın Peşinde romanını bu bağlamda mütalâa edebiliriz. Fakat, zaman ve de-
vamlılık denince ilk akla gelen isim, 19.yüzyılın ünlü filozofu Henri-Louis 
Bergson’dur. Sezgicilik akımının kurucusu olarak bilinen Bergson’un bu ko-
nuda anahtar kavramı ‘dure’dir. Edebiyatçı olmadığı halde, 1927 yılında Nobel 
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10 Edebiyat Ödülü’ne lâyık görülen Bergson, Almanya’da geliştirilen ‘idealizm 
felsefesi’nin Fransa’da takipçisi olmuştur. Batı düşüncesinin putları haline 
getirilen Pozitivizme ve rasyonalizme şiddetle karşı çıkmış, metafiziği esas 
alarak insanî ve manevî değerlere vurgu yapmıştır. Zaman’da sürekliliği öne 
çıkararak, değişmenin öz’ü muhafaza ederek olması gerektiğini belirtmiştir. 
Aslında, ‘hiçbir şey yoktan var olmaz’ fizik kuralı da bu gerçekliğe tekabul edi-
yor. Bu açıdan bakılırsa, Bergson’un  ‘muhafazakârlık felsefesi’nin dayanağı 
olarak görmemiz gereken bir tavra sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bergson düşüncesinin ülkemizde de hem düşünce planında hem de edebi-
yatta takipçileri olmuştur. Mustafa Şekip Tunç ve Nurettin Topçu gibi felse-
fecilerin yanısıra Yahya Kemal ve Tanpınar gibi edebiyatı fikirle taçlandıran 
yazarlarımız da bu akımın izini sürmüşlerdir. Yahya Kemal’in “kökü mazide 
ati” vurgusu ile Tanpınar’ın “devam ederek değişme, değişerek devam etme” 
motto’su bu bağlamda değerlendirilebilir.

Bu fikrî temellendirmenin şiir şöleni ile bağını kurmaya çalışalım. Yazının 
başında belirttiğim gibi, şölen yirmi üç yıldır aynı minval üzre devam ediyor. 
Şölenin tertiplendiği şehirler ve mekânlar değişmekle beraber, mahiyetinde 
esastan uzaklaşacak bir değişme tercih edilmiyor. Şehir seçiminde temel kri-
ter Türkçe’nin, farklı lehçeleriyle de olsa, yaygın olarak kullanılıyor olması. 
Ayrıca, son şölende olduğu gibi, karakteristik özelliği olan şehirler seçiliyor. 
Bu şehirlerin öncelikle bir şiir şölenini sırtlayabilecek vasıfta, yani bir kül-
tür şehri olmaları gerekiyor.  Altıncı şiir şöleni Kırım Tatarlarının tarihî şeh-
ri Akmescid’te yapılmıştı. Sonuncusu ise Kazan Tatarlarının bin yıllık şehri 
Kazan’da gerçekleştirildi. Kazan geleneksel ile moderni hem fonksiyonel hem 
de estetik planda göz alıcı bir şekilde terkibe, sürekliliğe kavuşturmuş bir şehir. 
İçinden nehir geçen şehirlerin tabii güzelliğine sahip.

 Etkinlik planlanırken şölenin gerçekleştirileceği ülkenin yazarlar birliği 
ile müşterek bir organizasyonun işi kolaylaştırıcı boyutu ihmal edilmiyor. Bu 
birliktelik hem şölenin yapılacağı mekânların temini hem de o ülkeden katı-
lacak şairlerin tespiti, katılımlarının sağlanması gibi önemli bir katkıyı getiri-
yor. Şölen açılışı seçilen ülkenin, şehrin en görkemli kültür-sanat merkezin-
de oluyor. Kazan’da Kerim Tincurin Tiyatrosu seçilmişti. Açılış konuşmaları 
yapılıyor, konserlere, modern ve halk oyunları gösterilerine yer veriliyor ve 
şairlerce şiirler okunuyor. Son şölene Türkiye’den 23, diğer ülkelerden 32 
şair katıldı. Ayrıca, ev sahibi ülkeden de otuza yakın şair katılarak, Yunus’un 
söyleyişiyle,”dost bahçesinin bülbülü” olmaya gönül düşürdüler. Her şölenin 
bu bölümünde D.Mehmet Doğan; kültür, sanat, edebiyat, şiir, o ülke ile bağ-
larımız, ortak değerlerimiz bağlamında, âdeta bir deklarasyonda bulunuyor. 
Yetkinliği tartışılmaz bu metinler bir bakıma şölenin çerçevesini belirliyor, bir 
tür yol haritası yerine geçiyor.

Şölen ikinci ve üçüncü gün Tataristan Yazarlar Birliği’nin dört dörtlük 
imkânlara sahip binasında devam etti. Tataristan Rusya Federasyonu’na bağlı 
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10bir ülke. Fakat ‘derin tarih’i, kültürel ve ekonomik zenginliği ile tabir caizse en 
az bağımlı olma şansına sahip. Bağımlılık, sömürülen ülke olmaktan çok, kar-
şılıklı çıkarların gözetildiği bir ilişki biçimine dönüşmüş. Bu yüzden SSCB da-
ğıldığında bir ara bağımsızlık ilân edilse de, özellikle coğrafî konumu ve ağır 
sanayi merkezi olması bu bağımsızlığın sürdürülebilirliğinin önüne geçmiş. 
Mevcut statüden nasıl kazançlı çıkılabilirliğin yollarını büyük ölçüde bulmuş-
lar. Yazarlar Birliği örneğinden yola çıkarsak; devletin başta bina olmak üzere 
bütün imkânları kullanıldığı halde, hiç te ‘devlet memuru’ gibi davranmayan, 
aksine yeri geldiğinde eleştirel bir tavrı da göze alabilen bir yönetim anlayışını 
gözlemledim. Özgüveni yüksek insanların ülkesi Tataristan ve bilhassa Ka-
zan. Cuma namazı kıldığımız Mercanî Camii 1766 yılında inşa edilmiş. Camie 
girerken henüz ilkokul çağına bile girmemiş 8-10 kadar çocukla karşılaştık. 
Kur’an öğreniyorlarmış, bize hep birlikte yanlışsız Fatiha Suresini okudular. 
Bir zamanların müftüsü Mercanî’nin torunları yol atalarının yolunda olmanın 
coşkusunu bize de yaşattılar. Bir başka örnek; Kazan Üniversitesi 1804 tarihi-
ne uzanıyor. Lenin ve Tolstoy gibi Rus büyükleri bu üniversitenin öğrencisi ol-
muşlar. Dünden bugüne sıçrayalım ve Putin’in bir sözüyle bu bahsi kapatalım: 
”Hangi Rus’u kazısan altından Tatar çıkar.”

“Devam ederek değişme” atıfımızdan, işaret fişeğimiz olan şölene dönelim. 
Etkinlik şiir şöleni olunca, işin omurgasını şairlerin şiirlerini okumaları teş-
kil ediyor. Bunun için şiir fasılları programlanıyor ve bu fasıllar Türkiye’den 
ve ev sahibi ülkeden seçkin kişiler adına düzenleniyor. Remi Garipov, Reşit 
Rahmeti Arat, Mehmed Âkif Ersoy, Derdmend, Fatih Kerimi ve Abdürreşid 
İbrahim adına fasıllar. Böylelikle fikir ve sanat coğrafyamız düden bugüne ta-
şınıyor. Bir bakıma köklerden beslenmenin önemi vurgulanıyor.

Şölenlerde bir de ‘karşılaştırmalı edebiyat’ olarak nitelenebilecek konfe-
ransa yer veriliyor. Kazan’da Türk Dünyası fikriyatının önde gelen ismi Prof.
Dr. Yavuz Akpınar,” Tataristan-Türkiye Edebî ve Fikrî İlişkileri” üzerine iha-
talı bir konferans verdi.

Şölenlerin zirve ânı, verilecek büyük ödüllerin açıklandığı ödül töreni olu-
yor. Büyük ödüller büyük şahsiyetler adına veriliyor. Bu şölende; Tataristan’ın 
ünlü şairi Abdullah Tukay, Başkurdistanlı şair Remi Garipov ve Muhibbi 
mahlasıyla şiirler yazan Kanunî Sultan Süleyman adına ödüller verildi. Tö-
rende Doç.Dr. Rıdvan Canım, ‘Muhteşem Sultan’ın şiiri ve kişiliği üzerine 
kısa, fakat özlü bir bilgilendirmesi oldu. Büyük ödüller Türkiye’den A. Ali 
Ural, Özbekistan’dan Fahriddin Nizamov, Kırım’dan Rüstem Celilov’a veril-
di. Şölenlerin gelenekselleşmiş bir boyutu da Sanat Danışmanı olarak Bekir 
Soysal’ın klasik sanatlarımızın ihyası ve üst düzeyde estetik yorumunun gös-
tergesi olarak anılabilecek, şiir ruhlu tasarımları.  Stilize Zümrüdüanka kuşu 
tasviri şölen logosu, ülke bayraklarının yer aldığı dev sahne afişi ile tasarımı, 
klasik cilt ve ebru sanatlarının terkibi mahiyetinde katılım beratları ve bir de 
büyük ödüller için hazırlanan, adına ödül verilen şair ve yazarların altın kap-
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10 lama rölyefleri ve klasik cilt ve süsleme unsurlarının kompozisyonu şeklinde 
tasarımı gerçekleştirilen, hem sanat hem de maddî değeri olan beratlar Bekir 
Soysal’ın şölenlere ruh katan katkıları olmakta.

Bütün bunlar şölenlerin belli bir form üzerinden, yani süreklilik arz eden 
yönünün satır başları. Bu devamlılıkta değişmenin, yeniliğin de bir yeri olmalı. 
Bu şölende, daha önceki şölenlere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir Şölenler Kita-
bı hazırlanarak dağıtıldı. İkinci yenilik, her ne kadar şölenlerin kapsamında yer 
alsa da, gerektiği şekilde gerçekleştirilemeyen Şiir Atölyesi yapılması benim 
koordinatörlüğümde bu defa tam anlamıyla yerine getirildi. Belirlediğim şiire 
ilişkin üç poetik başlık, ayrı atölye çalışmaları ile müzakere edildi ve birer bil-
diri hazırlanarak şölende sunuldu. Bir de Tatar şiiri üzerine ve Tatar şairlerce 
bir bildiri hazırlandı. Her ne kadar okunan şiirler, yapılan konuşmalar, şairlerin 
biyografileri şimdi hazırlanacak şölen kitabında yer alacaksa da, şölenlerin gü-
nümüz şiirine ilişkin söyleyecek bir sözü olmalı ve bu kayda geçirilmeli tezi 
böylelikle kuvveden fiile çıkmış oldu.

Ezcümle, çağdaş hayatın, geçmişimizde örnekleri olduğu gibi, ‘zamanın 
elinden tutabilen’ bir terkiple olduğu takdirde sağlıklı olabileceği idraki zihin-
lerimizde yer etmelidir diyebiliriz. 

Fikir Coğrafyası Web Sitesi, 9 Kasım 2015

MUSTAFA UÇURUM’DAN: TATARİSTAN NOTLARI
 

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni’nin 11.si, bu yıl Kazan’da yapıldı.

Kazan’a gidip de programa katılınca bunun ne kadar isabetli bir karar oldu-
ğunu yerinde görmüş oldum. Tataristan’ın Kazan şehri, başlı başına bir şiirmiş 
zaten.

D. Mehmet Doğan adının edebiyat dünyamızdaki karşılığı tartışmasız çok 
önemlidir. Yaptığı işe gönülden bağlı, kendisiyle tanışan ve sohbet edenler-
de bir iç huzuru oluşmasını sağlayan gönül insanıdır D. Mehmet Doğan. Şiir 
Şöleni açılış konuşmasında da bu içtenliği bütün katılımcılar olarak bir kez 
daha hissetmiş olduk. TYB Şeref Başkanı olarak onun programdaki varlığı 
çok önemliydi.

Şiir şölenleri, şiir dinletileri gibi programlar sürekli yapılıyor. Bu tarz prog-
ramları eleştirmek, hem eleştirip hem de gitmek gibi çelişkileri sık sık yaşıyo-
ruz. Tartışmalar, kırgınlıklar da birçok kez böyle programlarda yaşanmakta. 
Tataristan programına katılan şairlerle, dört gün devam eden program süre-
since şiirin ruhuna yakışan bir samimiyette vakit geçirdik. Kardeşlik denen o 
güzelliği her karede tüm içtenlikle yaşadık.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Hicabi Kırlangıç’ın da bu nadide tabloda-
ki payı çok önemli. Hemşehrim diye söylemiyorum; yazar, şair ve hoca olarak 
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10Hicabi Kırlangıç’ın gönüllerdeki yeri çok farklıdır. Ondaki bu gönül zengin-
liğinin bir yansımasıydı aslında şiir şölenindeki huzur iklimi. En küçük bir 
gönül kırgınlığı yaşanmadan herkes birbiriyle hoş sohbetler ederek programın 
en verimli şekilde geçmesi için gayret gösterdi. Hicabi Hoca’yı ve ekibini kut-
lamak gerek. Samimiyetle yola çıkınca her işin üstesinden gelmek mümkün 
oluyor.

Program birçok anlamlı mesajı da içermesi bakımından da önemliydi. Bu 
yıl verilen ödüllerden birinin Kanunî Sultan Süleyman adına olması da ma-
nidardı. Bunu hem D. Mehmet Doğan hem de Rıdvan Canım dinleyicilerle 
paylaştı. Uydurma senaryolarla karalanmak istenen cihan padişahının şairli-
ğinden bahsedildi. Onu anlamak ve tanımak için şiirlerine ve doğru kaynaklara 
bakmanın önemine vurgu yapıldı.

Bu yılın ödül sahiplerinden biri de A. Ali Ural’dı. İsabetli bir karar olarak 
gördüm ben bu ödülü. Kendisini insan yetiştirmeye adamış, genç edebiyatçıla-
ra destek olan bir şairin bu ödüle lâyık görülmesi çok önemli bir karardı.

Sadece şiirler okunmadı elbette programda. Atölye çalışmalarında şiir 
üzerine önemli notlar tutuldu. Şiir fasıllarının ardından Kazan şehir gezisiy-
le şehrin görülmeye değer yerlerini gezdik, yarınlara kalacak tebessüm eden 
pozlar yakaladık. Kazan, düzenli bir şehir. Oldukça da sessiz. Toplu taşımada 
elektrikli otobüsler ve tramvaylar kullanılıyor. Kullanılan bütün toplu taşıma 
araçları - buna nehirdeki taşıtlar da dahil- bizde olsa tarihî eser olarak müzelere 
kaldırılırdı. Hepsi de yıllara meydan okuyarak hizmetlerini sürdürüyor.

Tatarlarda Rusya’ya karşı büyük bir sevgi ve ilgi var. Ruslar da Tatarları 
seviyor. Bunda Lenin’in etkisi oldukça büyük. Lenin’in üniversiteyi Kazan’da 
okumuş olması bu şehre karşı Ruslar’ın ilgisini hep diri tutmuş. Şehrin merke-
zindeki Lenin heykeli bunu ispatlarcasına hâlâ ayakta.

Şehirde bulunan Kul Şerif Camii, şehrin sembolü olmuş. Bunun yanın-
da birçok eski yapı da şehre anlam katıyor. Bauman Caddesi şehrin en canlı 
mekânı. İstiklâl Caddesi gibi diyeceğim ama, hava kararınca caddede neredey-
se kimse kalmıyor.  Orası da sessizliğe bürünüyor.

Tatarların en eski yerleşim yeri olan Bulgar şehrine de bir gezi düzenlendi. 
İdil (Volga) Nehri’nde yaklaşık üç saat süren bir yolculuktan sonra Bulgar şeh-
rine ulaştık. Artık koruma altına alınan bir şehir Bulgar. Anıtlar ve türbeler var 
şehirde. Ak Mescit görülmeye değer.

Şiir tadında anılarla ve dünyanın dört bir yanından gelen yeni tanıştığımız 
dostlarla güzel bir program gerçekleştirdik. Konya’dan programa katılan de-
ğerli dostum M. Ali Köseoğlu ile yirmi yıllık dostluğumuza böylesine güzel 
anları da eklemiş olduk. Konya’ya karşı olan muhabbetimi yeni bir dostla da 
pekiştirmiş oldum. Mahalle Mektebi şiir editörü Ömer Korkmaz’ı da hem iyi 
bir şair olarak hem de samimi bir dost olarak gönül haneme işledim.

Türkiye Yazarlar Birliği, bir programdan daha yüzünün akıyla çıkmış oldu. 
Türk şiirinin ve ülkemizin çok iyi temsil edildiği bu program, unutulmayacak 
programlar arasındaki yerini kuşkusuz alacaktır. Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. 

Milat, 08.10.2015
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10 Rıdvan CANIM

TATARİSTAN İZLENİMLERİ

“Ben ki ateşle konuşurdum, selle konuşurdum
İdil’le, Tuna’yla, Nil’le konuşurdum
Sangaryos’u Sakarya yapan,
İkonyom’u Konya yapan
Dille konuşurdum”

                         A.Nihat Asya

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 11. Şiir şöleni 1-4 Ekim 2015 tarihlerin-
de Türklerin Atayurtlarından Kazan’da idi. İdil/Volga ve Ural coğrafyasının 
güler yüzlü çocukları Tatarlar, vatanlarından koşup gelen Türk dünyasının 
ateş yürekli şairlerini bağırlarına bastılar.. 20 ülke ve yüze yakın şair gelmiş-
ti Kazan’a.. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, İran, Türkiye, 
Irak, Hollanda, Almanya, Makedonya, Kosova,, Kırım, Başkurdistan, Hakas-
ya, Karaçay-Balkar, Tataristan, Gürcistan, Dağıstan, Çuvaşistan 11.şiir şöle-
nini taçlandıran şairlerini göndermişti Kazan’a.. Bu şöleni yaşatanlara ancak 
şükran borcumuz olabilir. Rusya’nın bir ticaret şehri olduğu kadar, ağırlıklı 
olarak Türk kültürünü her karış toprağında hissedebileceğiniz bir yerleşim 
alanı Kazan.. Kazan Kremlin adı verilen tarihî yapılar topluluğu, bir yüzünü 
İdil/Volga’ya, diğer yüzünü Kazan nehrine çevirmiş büyüleyici bir tabloydu.. 
Bütün Sovyet bloku şehirlerinde görmeye alışık olduğumuz alabildiğine geniş 
bulvarlar, son derece estetik tarihi yapılar, modern ticaret ve alışveriş merkez-
leri, Kazan’ı göz kamaştıran bir kent haline getirmiş.. Yaklaşık 2 saati aşan 
bir gemi yolculuğundan sonra ulaşabildiğimiz İdil’in ilk sakinlerinin yurdu 
Bulgar ise bizi asırların ötesine götürdü.. Uyanmak istemediğimiz bir rüyaya 
dalıp gitmekti o sanki.. Ama rüya işte..

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlediği 
11. Türk Dünyası Şiir Şöleni de büyük ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona 
erdi. Başkurdistan’ın büyük şairlerinden Remi Garipov ödülü Özbekistan’dan 
Fahreddin Nizamov’a; Tatarların büyük şairi Abdullah Tukay ödülü 
Türkiye’den A. Ali Ural’a ve şahsen benim de hayatı, edebî şahsiyeti ve şiir-
lerine dair bilgiler sunmaya çalıştığım Muhibbî yani Kanunî Sultan Süleyman 
ödülü de Kırımlı şair Rüstem Celilov’a verildi. Muhibbî’nin Hürrem Sultan 
için söylediği bir gazeli ile O’nun, İslam Peygamberi Hz. Muhammed için 
kaleme aldığı bir naatını dilim döndüğünce yorumlamaya çalıştım. Karaçay-
Balkar Cumhuriyeti’nden Nogay şairi İssa Kapaev’in elinden aldığım, tasarı-
mını Bekir Sıddık Soysal’ın yaptığı o zarif katılım beratı şölenin unutulmaz 
hatıraları arasında yerini aldı.

Son şölenle birlikte 23 yıldır yollarda olan bu kervanın artık aramızda olma-
yan yolcuları da vardı ne yazık ki.. Onlar da hüzünle yâdedildi bir bir..  Mesela 
Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen ikinci şölenin ev sahibi, Kaza-
kistan Yazarlar Birliği Başkanı Kaldarbek Naymanbay, Tomanbay Moldagali, 
Bursa ve Konya’da başlayan ilk buluşmanın misafirlerinden Özbekistanlı şair 
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10Rauf Parfi, Kırım Tatar Yazarlar Birliği başkanı Şakir Selim, Yunus Kandim, 
Azerbaycan’dan Hamid Nutki, Kıbrıs’tan Osman Türkay, Afganistan’dan Er-
geş Uçgun ve Türkiye’den M. Âkif İnan, Erdem Bayazıt, A.Vahap Akbaş, Arif 
Damar, İlhan Berk ve Rıfkı Kaymaz, bu kervanın artık aramızda olmayan yol-
cuları arasındaydı.. Cümlesine rahmet olsun diyoruz.

Bunca yıllık bu yolculuklar, bu buluşmalar, bu şölenler bize neyi öğretti, 
bize neler kazandırdı diye soranlar olacaktır elbette.. Bir defa şunu hiç gözardı 
etmeyelim: Dünyanın farklı iklimlerinden bu şölenlere gelen, değişik lehçe-
lerle, şivelerle konuşan şairler ve yazarlar topluluğunun üzerinde düşünmesi 
gereken çok önemli bazı hususlar vardı.. Tabiî ki bunların kardeşler arasında 
paylaşılması, bunların oturup konuşulması gerekiyordu.. Ne acıdır ki şu anda 
hayatta olan yazarlarımız, şairlerimiz bile birbirini yeterince tanımıyor, ne ya-
zık ki birbirinin klâsiklerini bile bilmiyorlardı.. Kardeşler birbirini unutmuş-
tu adeta.. Oysa İstanbul’da, Kahire’de, Bahçesaray’da, Bakü’de, Tebriz’de, 
Kazan’da, Taşkent’te bundan bir asır evvel basılan kitaplar, çıkarılan dergiler 
bütün dünyamızı aydınlatıyordu.. Demek ki zaman, -ne acıdır ki- bizim için 
tersine işlemişti sürekli.. Giderek karanlıklar içinde kaldık... Birbirini tutan el-
lerimiz ayrıldı, uzak düştük, ayrı diyarlarda kaldık.. Neredeyse ana dilimizi, öz 
lisanımızı unuttuk.. işte bunları konuşmalıydık kardeşlerimizle.. Ve şükür ki 
konuşabildik.. Günlerce, gecelerce konuştuk.. Ama bitiremedik..

O zamandan bu zamana Türkiye Yazarlar Birliği’ne “genel başkan” unva-
nıyla bu şölenlerin içinde olan, hizmet eden, katkı sağlayan insanlar vardı kuş-
kusuz.. Ve bizim de onlara bir teşekkür borcumuz olmalıydı.. Başta D. Meh-
met Doğan olmak üzere, Dr. Necmettin Türinay, Dr. Nazif Öztürk, Mehmet 
Atilla Maraş, Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu, İ. Ulvi Yavuz, Dr. Yakup Deliömeroğlu, 
Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç ve adını anamadığım bir o kadar güzel insan, gizli 
kahraman.. Onlar alemdarlar, onlar söz bayrağını önde taşıyanlar oldular bu 
süre içinde.. Onlar içinde birisi var ki, onun bu şölenlerin yirmi yılı aşkın bir 
zamandır yapılışında el emeği, göz nuru ve alın teri vardı.. Onun istisnasız 
11 şölenin hepsinde unutulmayacak gayret ve çabaları vardı.. O isim Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin şu anda şeref başkanlığı unvanını taşıyan güzel insan D. 
Mehmet Doğan’dı.. Ömrü uzun olsun.. 

Bu şölenlerin unutulmaz taraflarından birisi de hemen hepsinde Türk şii-
rinin sorunlarını dünü ve bugünü ile mercek altına alan, saatlerce süren ciddi 
tartışmalarla irdeleyen, “atölye” çalışmalarına yer verilmiş olmasıydı. Her şiir 
şöleninin ardından “Güldeste” adıyla çıkarılan “şölen kitapları” ise söz konusu 
şölenlerin kültür tarihimizde kalıcı olmasını sağladı kuşkusuz.. Emeği geçen 
herkese teşekkürler… 

Evet, aslında uzun, çok uzun, bin yılı aşan bir gönül yolculuğunun bir baş-
ka adıydı bu şölenler.. Yol uzun coğrafya genişti.. Sadece Anadolu ile başlayıp 
Anadolu ile biten bir şiirin tarih yolundaki macerası olsaydı belki daha kolay 
olurdu.. Çin’den başlayıp Adriyatik sahillerine ulaşan bir coğrafyanın; Doğu 
Türkistan’ın, Moğolistan’ın, Kırgızistan ve Kazakistan’ın, Afganistan’ın, Çu-
vaşistan ve Başkurdistan’ın, Altayların, Hakasların, Tuvaların, Yakutların, No-
gayların ve Kumukların, Karaçay-Balkar Türklerinin, Kırım’ın, Gagavuzların, 
Romanya’nın, Bulgaristan ve Makedonya’nın, Kosova’nın, Batı Trakya’nın, 
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10 Kıbrıs’ın, Suriye’nin, Kerkük’ün, Azerbaycan, İran ve Anadolu Türklerinin şiir 
coğrafyasından söz ediyorum tabii.. Bu bir nehirdi.. Orta Asya yaylalarından, 
Orhun’dan, Sibirya’dan, Ötüken’den, Urallardan, Altayların, Tanrı Dağlarının 
eteklerinden doğan, Batıya doğru bütün Asya topraklarını uzun bir yolculukla 
geçen, Anadolu’yu ardında bırakıp Akdeniz’de biten bir nehrin yolculuğuydu 
bu.. Suyunu işte bütün bu coğrafyalardan alan bir nehir.. Bu, Türk şiiriydi..

Türkiye’de kültürle, sanatla ve bilhassa şiirle az da olsa ilgisi bulunan in-
sanlar şunu artık çok iyi biliyorlar: Bunca yıldır bu şiir şölenleri, milletimizin 
asırlar sonra bu topraklarda deyim yerindeyse bir semender gibi yeniden külle-
rinden doğuşuna, dirilişine şahitlik ediyor. En azından buna zemin hazırlıyor. 
Bizi kardeşlerimizle yakınlaştırıyor, tanıştırıyor, ebedi dostlukların temellerini 
atıyor. Her şölenle birlikte millet olarak ufuklarımız genişliyor, dostlarımız ço-
ğalıyor, millet olma bilincimiz güçleniyor. Bu şölenler aslında çok açık bir bi-
çimde siyasî sınırların zaman içinde değişse bile, kültürel sınırların her zaman 
kalıcı olacağını da gösteriyor. 1000 küsur yıl önce bu coğrafyaların her birin-
den kalkıp Anadolu’ya, Rumeli’ne göçmüşüz.. Ama kopup geldiğimiz yerle-
ri de unutmamışız.. Unutmak ve unutulmak kötü; hatırlamak ve hatırlanmak 
güzeldir.. Biz, buna inanmışız millet olarak.. Asırlar sonra bu topraklara dön-
düğümüzde aynı inancı paylaştığımız dindaşlarımız, aynı dili konuştuğumuz 
dildaşlarımızla karşılaşmak, kucaklaşmak ne büyük bahtiyarlıktır.. Bu şölen-
ler, Kıbrıs’tan Doğu Türkistan’a, Almatı’dan Üsküb’e, Kosova’dan Bişkek’e 
gönül köprüleri kurdu, dünyanın ateşler içinde yandığı çağımızda şiiri ve şair-
leriyle barış ve hoşgörünün, aşkın ve güzelliğin bahçelerine sevgi gülleri dikti.

Yahya Kemal’in o unutulmaz; “Türkçe’nin çekilmediği yerler vatandır” 
sözünü bir kez daha hatırlayarak ve hatırlatarak diyelim ki: Bu kültür ker-
vanı, Türkçe’nin ses bayraktarı şairlerimiz, bu gönül erleri, bundan sonra 
da Türkçe’nin ses bayrağını henüz ulaşamadığımız yerlere taşımak, bu bay-
rağı Türk şiirinin burçlarına dikmek istiyor.. Şu bir gerçek ki gönüllerimiz, 
gelecek yıllarda Türk şiirinin unutulmaz şairi Nevaî’nin yurdu Taşkent’te, 
Semerkand’da yahut Buhara’da; dede toprağımız Kaşgar’da, Balasagun’da, 
Herat’ta, Gazne’de, hatta Mevlânâ toprağı Belh’te,  Yesevî diyarı Türkistan’da, 
Tebriz’de, kim bilir belki kadim bir Selçuklu Başkenti Isfahan’da, gülün ve 
santurun diyarı, Hafız’ın ve Sa’di’nin şehri Şiraz’da, hatta Rumeli’nin mahzun 
güzeli Saraybosna’da bu gönül meclislerini açmak, bu şiir şölenlerini sürdür-
mek istiyor. Gidilecek daha o kadar çok yer, göreceğimiz, tanışacağımız o kadar 
çok kardeşimiz var ki.. Allah’ın yardımıyla, şiire gönül veren insanlarımızın 
gayretiyle, devletimizin, kadirbilir, vefakâr devlet büyüklerimizin ve aziz mil-
letimizin bu kutlu yolculukta her zaman yanımızda olacağına inancımız tamdır.

Türkiye Yazarlar Birliği olarak, Türk şairlerine bu vefa yürüyüşünü nere-
deyse çeyrek asra ulaşan bir zamandır sürdürme fırsatını veren Allah’a hamde-
diyoruz.. Dilimizin ses bayrağının ülke ülke taşınmasında bugüne kadar az veya 
çok emeği geçen her şahsı, her kurum/kuruluşu minnet ve şükranla anıyoruz..

Yolumuz açık olsun.
 
Kaynak: http://www.yerlifikirler.com/makale-detay.php?id=356
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10KAZAN VE ÇEVRESİ KÖKLÜ BİR MEDENİYET MERKEZİDİR

Şakir Kurtulmuş

 ‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nin 11.cisi 1-4 Ekim tarihlerinde 
Kazan’da gerçekleşti. Şakir Kurtulmuş şölenden izlenimlerini aktarıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi’nce ilki 1992 yılında Bursa’da 
yapılan ‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nin 11.cisi 1-4 Ekim tarihlerinde 
Kazan’da gerçekleşti. Tataristan Yazarlar Birliği ile ortaklaşa düzenlenen şiir 
şölenine Türkiye’den, Türk cumhuriyetlerinden ve diğer ülkelerden 100 kadar 
şair katıldı.

Açılışı Kazan Kerim Tincurin Tiyatrosu’nda yapılan şölenin açış konuşma-
sını Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafiz Kurbanov yaptı. Konuşmasında 
şölenin Türk dünyası yazar ve şairlerinin birbirini tanımasına imkan verdiğini, 
tüm konukları Kazan’da bir arada görmekten çok mutlu olduklarını söyledi. 
Türkiye Yazarlar Birliği şeref başkanı ve festival daimi komitesi başkanı D. 
Mehmet Doğan, şiir şölenleri ve Kazan’la ilgili çok nezih bir konuşma yaptı.

D.Mehmet Doğan, konuşmasında, kardeş ülkelerin vatanlarının ortak ol-
duğunu belirterek, “Türk dünyasının bütün renkleri, sesleri, tatları, kokuları, 
hüzünleri, heyecanları birkaç günlük şiir şöleni dolayısıyla bir arada oluyor, 
buluşuyor ve o geniş coğrafyaların köklü tarihini, ihtişamını bir kez daha ha-
tırlamamıza vesile oluyor” dedi. Kazan’ın çok çile çekmiş bir kent olduğunu, 
büyük badireler atlattığını ifade eden Doğan, güngörmüş olan bu güzel şehirle 
tanışmak, onun yüzlerce yıllık şiir sesini duymak ve bugüne gelen şairlerini 
yakından tanımak için Kazan’da bulunduklarını kaydetti.

Türkistan coğrafyasının kuzeyinden Tatarlar, güneyinden bizler yürüdük 

Kazan’ın şairler ülkesi olduğunu belirten Mehmet Doğan, Yunus Emre 
ile Kul Şerif’i Kazan’da birlikte anmanın çok anlamlı olduğunu ifade ederek 
şöyle konuştu: “Mekan ve zaman ilgisi düşünülmeden insanları, eserlerini ne 
kadar anlayabiliriz. Kıpçaklar, Tatarlar burayı kalıcı yurt olarak benimsedi ve 
Kazan ve çevresi köklü bir medeniyet merkezi olarak yükseldi. Çok sevmek 
çok ızdırap çekmenin kardeşidir. Bu sevgi ve ızdırap Tataristan’ın ve Tatarların 
varlık sebebi. Tataristan’la benzer kaderi paylaşmışız. Türkistan coğrafyasının 
kuzeyinden Tatarlar, güneyinden bizler yürüdük ve bugünkü vatanlarımızı kur-
duk. Topraklarımızda var olduk, başımız dik yaşadık.”

Türkiye ile Tataristan’ın Türk dünyasının, İslam dünyasının modern-
leşme sancılarını erken dönemde çeken ülkeler olduğunu kaydeden Doğan, 
modern sömürgeciliğin bütün dünyayı istila ettiği bir dönemde kimliğimi-
zi koruyarak, kendimiz olarak var olmanın mücadelesini Tatar halkının ku-
zeyde, bizim de güneyde verdiğimizi söyledi. Ülkelerimizin edebiyatçıları 
ve şairlerinin bin yıllık kültürümüzün yükünü asırlarca taşıdığını ifade eden 
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10 Doğan, Gaspıralı İsmail’in Bahçesaray’da Tercüman’ı yayınladığını, Mehmet 
Akif’in İstanbul’da yayınladığı Sebilürreşat dergisi’nin Kazan’da, Taşkent’te, 
Buhara’da okunduğunu söyledi.

İran’ın Anadolu’nun Türkistan’la ilişkisini kesmesi nedeniyle, Hac yolunun 
İstanbul’dan önce Kazan’dan geçtiğini belirten D. Mehmet Doğan, Kazan’da 
yetişen âlimlerin, mürşitlerin de Türkiye’de hep hayırla yad edildiğini ifade 
etti. Bu yıl Kazan’da gerçekleşen şiir şöleninin de diğer şölenlerdeki gibi uzak 
coğrafyalardaki kardeşleri bir araya getirdiğini kaydederek, bu şölenlerin güç-
lü edebiyat mirasımızı geleceğe taşımanın zeminlerinden birisi, hatta birincisi 
olduğunu belirterek, “her şölenin uyandırdığı heyecan sonlara doğru bir sonra-
ki şölenin heyecanını selamlıyor” dedi.

TYB Genel Başkanı Hicabi Kırlangıç ise yaptığı konuşmada, Kazan’da 
bizi kardeşlerimizle ortak bir uğraşımız olan şiirin buluşturduğunu, bu güzel 
buluşma için şiirden daha güzel bir bahanenin olamayacağını kaydederek, “23 
yıl önce şölenin başlaması elbette önemliydi, ama devam etmesi de bir o kadar 
önemli; bunu gerçekleştirmede en büyük katkı da şairlerimizindir” dedi.

Rus yayılmacılığının etkisinde kaldılar ama dinlerini ve dillerini koruya-
bildiler

Açılış günü konuşmalardan sonra sahne alan Tatar milli sanatçılarının ser-
gilediği müzikli gösteri ilgiyle izlendi. İlk gün Abdullah Tugay Şiir Faslı’nda, 
dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen şairler şiirlerini seslendirdi. Her şölende 
olduğu gibi Kazan’da düzenlenen şiir şöleninde de 3 ayrı ödül tertip edilmişti. 
Tataristan’ın ünlü şairi Abdullah Tugay, Başkurdistanlı şair Remi Garipov ve 
Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman adına büyük ödül-
ler verildi. Ödüllerden birisi de Türkiye’den Ali Ural’a verildi.

Türkçe’nin 11. Uluslararası Şiir Şöleni’nde ikinci ve üçüncü gün de şiir 
okumaları devam ederken aynı zamanda oluşturulan şiir atölyeleri de Tataris-
tan Yazarlar Birliği binasındaki ayrı odalarda çalışmalarını sürdürdü. Hazırla-
nan bildiriler katılımcılar huzurunda okundu.

Şölenin 4. günü Tataristan’ın önemli şehirlerinden Bulgar’a yapılan ge-
ziyle tamamlandı. Bulgar şehrinin önemi ise tarihe tanıklık etmiş bir kentin 
bütün izlerini taşıyor olmasından geliyor. Tatarların millet ve devlet olarak va-
roluşlarının mücadelesini haritalarda tarihi serüveni içerisinde izleme imkanı 
bulduk. Rehberimizin Türkçeyi çok iyi biliyor olması, anlatılanları daha dikkat 
ve ilgiyle takip etmemizi sağladı.

Bulgar, Tatarların İslamiyet’le ilişkisinin başlangıç yıllarından bu yana 
varolmuş, çok badireler atlatmış bir şehir. Tarihin acıları, istilaları, savaşların 
acımasız yüzü üzerine sinmiş adeta. Büyük bir sessizliği yaşıyor kent. Soğuğu 
da Türkiye’den gelen bizleri doğal olarak hemen etkileyecek kadar şiddetli. 
Şehri titreyerek gezdiğimizi söyleyebiliriz. Rüzgarın sesi yol arkadaşımızdı 
Bulgar gezisinde.
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Tatarlar bu topraklarda ilkin İtil Bulgar hanlığından sonra Altınordu dö-

neminde varlıklarını sürdürmüşler fakat Altınordu devletinin de yıkılışından 
sonra Astrahan hanlıklarını kurmuşlar. Bu parçalanma ve yıkımlar Rusların 
işine yaramış ve Kazan’ı ele geçirmişler. Rus yayılmacılığının etkisinde kalan 
Tatarlar buna rağmen dinlerini ve dillerini koruyabilmişler.

 Tatarlar yaşadıkları sıkıntılı dönemleri atlatabilmek için halifeye elçi gön-
dererek yardım istemişler. Zamanın halifesi de talebi hemen karşılamış ve bir 
heyetle, yiyecekle birlikte bir miktar da para göndermiş. Halifenin bu sıcak 
ilgisi Tatarları çok etkilemiş ve İslamiyet bu coğrafyada bu olaydan sonra daha 
çok yayılmış. Hicri 310, Miladi 922 yılında halifenin gönderdiği yardımları 
getiren elçileri Bulgar hanı tarafından 12 Mayıs günü karşılanmış ve bu tarih 
Tataristan’da bir bayram olarak kutlanıyor.

Camide yürek ferahlatan tablo

Tataristan’da toplam 72 cami var. Cuma namazını kılmak için Kazan’daki 
Mercani Camisi’ne gittiğimizde kapıda bir sürprizle karşılaştık. Caminin avlu-
sundan yeni çıkmış bir grup ana okulu öğrencisi, 6 yaş grubu olduğunu tahmin 
ettiğimiz minikler bizi görünce ‘esselamü aleyküm’ diyerek öyle güzel selam 
verdiler ki hepimiz çok heyecanlandık. Kendileriyle konuşmaya çalışsak da 
mümkün olmadı, hocalarının yardımıyla diyalog kurmayı başardık ve çocuklar 
bize hep birlikte kıraate uygun biçimde Fatiha suresini okudular. Bu karşılaş-
ma biraz olsun gönlümüzü serinletti, Kazan’da hiç rastlamadığımız bu güzel 
tablo çok etkiledi.

İçeriye girdiğimizde caminin iç içe geçen odalardan oluştuğunu gördük ve 
en ön bölüme geçtik. Gelen yaşlıları görünce, içimin acıdığını hissettim önce. 
Cemaatin arasına gelen tek tük gençleri görsek de yine de cemaatin çoğu bu-
rada da hep yaşlılardan oluşuyor diye düşündük. Namaz bitiminde caminin 
diğer bölümlerinden geçerken arkada gençlerin çoğunlukta olduğunu görünce 
bir ferahlık kapladı içimizi. Buradaki gençlerin, kapıda karşılaştığımız ana sı-
nıfı yaşındaki Kur’an talebelerinin iyi yetişerek çok çalışmaları halinde bir beş 
yıl sonra, 10 yıl sonra ülkenin manevi kalkınmasında önemli rolleri olacağını 
düşünmek heyecanlandırdı bizi.

Türk cumhuriyetlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden şiir şölenine ka-
tılan şairlerin gerek şiirlerinde gerekse konuşmalarında kardeşlik vurgusunu 
öne çıkarmaları da önemliydi.

 

Kaynak: http://www.dunyabizim.com/Manset/21700/kazan-ve-cevresi-koklu-
bir-medeniyet-merkezidir.html





10

ŞÖLENDEN 
GÖRÜNTÜLER



202
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

10

TYB Başkanı Hicabi Kırlangıç’ın açış konuşması 

Şiir Şöleninin 2. ve 3. günlerinin icra edildiği 
Tataristan Yazarlar Birliği binası 
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T.C. Kazan Başkonsolosu Turan Dilmaç’ın açış konuşması 

D. Mehmet Doğan’ın açış konuşması 
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TYB Genel Başkanı Hicabi Kırlangıç ve Tataristan Yazarlar Birliği 
Başkanı Rafis Kurbanov 

 Açılışta Kerim Tincurin Tiyatrosundan görünüş 



205

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

10

Konsoloslukta şiir faslı: Bekir Soysal, Şakir Kurtulmuş, Ali Ural, 
Mehmet Kurtoğlu, Turan Dilmaç, D. Mehmet Doğan 

Atakan Yavuz şiir okurken 
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TYB Genel Başkanı Hicabi Kırlangıç Şölen Daimi Heyet Başkanı 
D. Mehmet Doğan’a teşekkür beratı verirken 

Remis Aymet ve Yılmaz Daşçıoğlu 
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Yavuz Akpınar’a teşekkür beratını Ferhat Koç verdi

Issa Karayev’e katılım beratını İbrahim Ulvi Yavuz verdi.
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Üç Büyük Ödül Sahipleri: Hicabi Kırlangıç, Rafis Kurbanov, 
Tataristanlı şair Renat Haris, Ali Ural, Kırımlı şair Rüstem Calilov, 

Özbekistanlı şair Fahriddin Nizamov, D. Mehmet Doğan 

Zeynep Arkan
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Osman Özhahçe şiir okurken

Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafis Kurbanov Musa Celil’e 
Muhibbi Ödülü’nü verirken
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Başkonsolosumuz Turan Dilmaç’a berat takdimi 

Şölen sonrası toplu fotoğraf 
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Bulgar şehri müzesinde Kul Şerif: İ.Halil Çelik, Ali Ural, Fatih Gökdağ, 
İbrahim Ulvi Yavuz, D. Mehmet Doğan, Mehmet Kurtoğlu, 
Hicabi Kırlangıç, Rıdvan Canım, Ferhat Koç, Zafer Kızılca 

Bulgar şehrinde Akmescidin önünde 
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Kadir Karaman, Eyüp Azlal, Fatih Gökdağ, Hicabi Kırlangıç, Ma-
hir Adıbeş, Yavuz Akpınar, Ferhat Koç, Muhammed Jafari Fard

İbrahim Eryigit ve Edvard Micit
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Bekir Soysal tarafından hazırlanan büyük ödüller

Mustafa Uçurum şiirini okurken 
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Mahmut Erdemir,  Bagavuttin Samadov, Zafer Kızılca ve İbrahim Eryiğit

Tamara İskanderya’ ya beratını Rüstem Budak verdi.
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Şölen yemeklerinden bir an 

Açılışta Tataristan folklor gösterisi 
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Tarihî Bulgar şehrinde: Önde görülen dünyanın en büyük Kur’an-ı 
Kerim’inin sergilendiği bina, arkada Uluğ Mescid’in minaresi

Süyümbike Minaresi önünde İbrahim Ulvi Yavuz, 
Ferhat Koç, Ali K. Metin 


