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Pir’i Türkistan’ın Aziz hatırasına hürmetle...
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12. ŞİİR  ŞÖLENİ PROGRAMI

20 Aralık Çarşamba
13.30-14.00  Ahmed Yesevî Külliyesinde buluşma     

   Büyük Salon:
14.00-15.15  Açılış konuşmaları
   Küçük konser (Kazak ezgileri) 15.15-15.30 Çay arası
15.30-16.00  Açılış konferansı: Ahmet Yesevî’den Günümüze Tasavvu    

     Edebiyat / Prof. Dr. Bilal Kemikli
16.30-17.00  Mağcan Cumabayulı Şiir Faslı 17.30-17.45 Çay arası
17.45-19.00  Bâkî Şiir Faslı
20.00-21.30  Konser

21 Aralık Perşembe
   Küçük Toplantı Salonu:
09.00-11.00  Hüseyin Baykara Şiir Faslı 11.00-13.00 Abay Şiir Faslı
13.00-14.00  Öğle arası
14.00-15.00  Kaldarbek Naymanbay Şiir Faslı 15.00-15.30 Çay arası
15.30-17.00  Tomanbay Moldagali Şiir Faslı 17.15-19.00 Mehmed Âkif Şiir  

   Faslı
22 Aralık Cuma

   Küçük Toplantı Salonu:
10.00-11.00  Yunus Emre Şiir Faslı
11.30-12.30  Büyük Ödüllerin ve Katılım Beratlarının takdimi
   Şiir atölyeleri sonuç bildirilerinin okunması
13.00-19.00  Gezi 
19.00   Veda Yemeği

Şö
le

n 
Pr

og
ra

m
ı



8
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

11

Türkçe hepimizin gönül, kültür ve fikir dili olmalıdır

Bismillah deyip  beyan edip hikmet söyleyip, 
Tâlip edenlere inci, cevher saçtım işte, 
Riyâzeti sıkı çekip, kanlar yutu, 
Ben defterlerini açtım işte.

Türkiye Yazarlar Birliği olarak bugün Türkçenin  12. Uluslararası Şiir 
Şöleni’ni Kazakistan’ nın Türkistan Şehrinde yapıyoruz. Bir başka değişle 
Yahya Kemal’ın sözleriyle “Şu Ahmet Yesevî Kim? Bir araştırın göreceksiniz. 
Bizim milletimizi asıl onda bulacaksınız” demiştir. Bu huzurda bulunduğumuz 
için şeref duymaktayız.  Yüce Mevlaya hamd-ü senalar olsun.

Hazreti Pir Divanı Hikmeti Türk dili ile telif etmiş ve İslam dinini kendine 
has üslubuyla sevdirmişti. 

Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini 

Bilenlerden işitsem açar gönül elini 

Ali hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar 

Anlamına erenler başı eğik uyarlar 

SUNUŞ

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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Miskin Hoca Ahmed yedi atana rahmet

Fars dilini bilipte sevip söyler Türkçe’yi

Hazreti Pir hem gönül dili hem İslam dili haline getirmiştir. İlki 1992 
yılında Anadolu Selçukluların başkenti Konya ve Osmanlı’nın ilk başkenti 
Bursa’da başlayan Türkçenin Uluslararası 12. Şiir Şöleni her iki yılda 
bir gerçekleştirilmek suretiyle yaklaşık çeyrek asırdan beri süre gelen bir 
programdır. 

Şiir şöleni, Türkiye Yazarlar Birliğini geleneği haline gelmiştir. Türk 
dünyasını dolaşan edebi kültürel faaliyeti olmuştur. Şölenlerde 3 büyük şair 
adına büyük ödüller tebliğ edilmektedir. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni 
geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini hatırlamak ve bununla beraber 7 iklim 
4 bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir ustalarını bir araya getirerek yeni 
edebi bir dirilişin zeminini hazırlamaktadır. 

Ayrıca icra ettiğimiz şiir şölenlerini yaygın bir coğrafyada farklı lehçelerle 
zengin bir şiir varlığını ortaya koyan Türk dili topluluklarının ortak bir 
dille edebiyat zeminini oluşturmasına katkı sunduğu da söylenebilir. Şiir 
şölenlerimiz Türk Dünyasının gönül coğrafyalarında kültürel iş birliği ve ortak 
algı sunduğu gibi Türkçenin başarısını ve Türkçenin barışın kardeşliğin ve 
huzurun ve gönlün dilinin olduğunu da göstermektedir. 

Türkçe hepimizin ortak gönül dili olmalıdır. Ortak fikir dili olmalıdır. Ortak 
kültür dili olmalıdır. Değil midir ki şiir insanlığın en kadim duyuş biçimidir. 
İnsanlık yeryüzünde var olduğu ilk günden itibaren inançlarını, fikirlerini, 
duygularını, tefekkürlerini, acılarını, sitemlerini, sevinçlerini hep şiirle ifade 
etmiştir. Yer kürenin en geniş coğrafyasında hayat bulan Türkçe şiir geleneği 
de bunun en büyük vasıtası olmuştur. Nitekim Türkistan Hoca Ahmet Yesevî, 
Yunus Emreler, Mehmet Akif’ler bunun en büyük örneğidir. 

Bu yıldı ki şiir şölenimizde Kosova’dan Kırgızistan’a kadar geniş bir 
coğrafyadan şairler mevcuttur. Ayrıca şölenimize Kazak şairi Mağcan 
Cumabayev ile Osmanlı şiirinin Sultanı Şuarası Bâkî ve Timur hükümdarı şair 
Hüseyin Baykara adına büyük ödüller verilecektir. 

Yine, şiir şölenimiz boyunca konferanslar, konserler yanında şiir 
atölyelerinde şairler şiirlerle ilgili çeşitli konularda fikirlerini ortaya 
koyacaklardır. Şölenimiz bu  yı l Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, 
Irak, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldovya, Romanya, Altay, Kırım, 
Yunanistan, Baş Kürdistan, Tacikistan ve Uygur bölgelerinden şairler, yazarlar 
ve ilim adamlarının katılım ve katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.
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11 Şiir şölenimiz Türkiye Yazarlar Birliği öncülüğünde Kültür Bakanlığımızın 
desteği Kazakistan Yazarlar Birliği ile Hoca Ahmet Yesevî Türk Kazak 
Üniversitesi İş birliğiyle düzenlenmektedir.

Başta Kültür Bakanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Müsteşarımız Ömer 
Arısoy ve onlar adına bizzat buraya teşrif eden sayın Müsteşar Yardımcımız 
Nihat Gül’e, Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı çok 
değerli dostumuz Prof. Dr. Musa Yıldız’ın şahsında Yesevî Üniversitesi 
rektörüne, vekilimiz Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, rektör yardımcımız Mustafa 
Eren’e  yine bu programda emeği geçen katkıları olan Kazakistan Yazarlar 
Birliği’nin değerli başkanına, yönetim kuruluna Türkiye Yazarlar Birliği heyeti 
adına şükranlarımızı sunuyoruz. 

Ayrıca bu programın gerçekleşmesinde çok değerli dostların emekleri var. 
Bu işin mutfağında çalışan Türkiye Yazarlar Birliğinin tüm personellerine, 
Osman Özbahçe, Muhammet Enes Kala, Mehmet Kurtoğlu, Bekir Sıddık 
Soysal, Mahmut Bıyıklı ve  emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum.

Bu programın hayırlara vesile olmasını, birliğimiz dirliğimiz için yeni 
kapılar yeni ufuklar oluşturmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum, hepinize 
hürmetler saygılar sunuyorum. 
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Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, 
bu yıl 12’ncisi Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenen “Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni” Türk dünyasından gelen şairleri buluşturdu.
20-23 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen şölene Türkiye’ den, Türk 
cumhuriyetlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden seksen şair katıldı.
Programın açılış konuşmalarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Nihat Gül, Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan, 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ahmet 
Yesevî Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ve Kazakistan 
Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Galım Caylıbay yaptı.

Müsteşar Yardımcısı Gül: TYB’nin sürdürdüğü bu şölenden gurur 
duyuyoruz
Ahmet Yesevî Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılışda konuşan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, bir devleti güçlü 
kılan temel unsurun, kültürel, sanatsal ve edebi zenginliğiyle dünya kültürüne 
yaptığı katkı olduğunu söyledi.
Osmanlı tarihçisi Hammer’in, “Tarih Türklerden çok şey öğrendi.” sözüne 
dikkati çeken Gül, şöyle devam etti: “Türk adı altında dünyaya nizam 
vermiş birçok devletin kurulduğu bu coğrafyada medeniyetimizin en önemli 
kalelerinden biri de, hiç kuşkusuz kadim Türk yurdu olan Kazakistan’dır. 
Türkçenin uluslararası şiir şöleninin 12’ncisinin bu yıl Hoca Ahmet Yesevî’nin 
yurdu olan Türkistan’da yapılması hepimiz için ayrıca bir gurur vesilesi 
olmuştur. TYB’nin adına yaraşır şekilde istikrarla sürdürdüğü bu şölenin, 
edebiyatçıları bir araya getirerek medeniyet coğrafyamızın farklı noktalarına 
ulaşarak ve yıllara yayılarak geleneksel hale gelmesinden büyük gurur 
duyuyoruz.”

TÜRKÇENİN 12. ŞİİR ŞÖLENİ KAZAKİSTAN’DA 
YAPILDI
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Doğan: Yüzümüzü Ahmed Yesevî’ye döndük
Şiir Şöleni daimi heyet başkanı D.Mehmet Doğan’da sözlerine, “Türkçenin 
12. şölenindeyiz Pir-i Türkistan’ın huzurundayız; bizi bugünlere ulaştıran yüce 
rabbimize sonsuz hamd ederiz.” diye başladı. Hoca Ahmet Yesevî’nin hayatı, 
eserleri ile Anadolu ve Balkanlardaki erenleri hakkında bilgi vererek, “Bizim 
Abay gibi, Mağcan gibi, Mehmet Akif gibi, Yunus Emre gibi ve Hoca Ahmet 
gibi asırları aşarak hikmet saçmaya devam eden şairlerimiz olduğu müddetçe 
gelecek ümidimiz bitmeyecektir” diye konuştu.
Hoca Ahmet Yesevî’nin şiir diliyle söylediği Divan-ı Hikmet,  asırlar boyunca 
insanlığa yön veren evrensel bir eser olduğunu dile getiren Doğan, “Hoca 
Ahmet Yesevî zor zamanımızda zihnimize döndü, biz de O’na döndük, o 
yüzden buradayız, selam olsun şairlerimize” dedi.
D. Mehmet Doğan, konuşmasının sonunda, çeyrek asırdır bu organizasyonun 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve 12. Şiir Şöleni’ne ev sahipliği yapan 
Ahmet Yesevî Üniversitesi ilgililerine yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Arıcan: Şairler arasında fikir ve kültür işbirliğini sağlıyoruz
Sözlerine Hoca Ahmet Yesevî’nin “Bismillah deyip beyan ederek hikmet 
söyleyip/Taleb edenlere inci, cevher saçtım ben işte” hikmetleriyle konuşmasına 
başlayan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. M. Kazım Arıcan, Yahya Kemal’in, 
‘’Şu Ahmet Yesevî kim, bir araştırın göreceksiniz, bizim milliyetimizi asıl 
onda bulacaksınız’’ dediği, Hz. Pir Hoca Ahmet Yesevî’nin huzurunda, şiir 
şöleninin gerçekleştirilmesinden onur duyduğunu ifade etti.
Arıcan, şiir şölenlerinin geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini hatırlattığını, 
yedi iklim, dört bucaktan zamanımızın dil ve şiir ustalarını bir araya getirerek, 
yeni bir edebi dirilişin zeminini hazırladığını vurguladı.  Ayrıca,  Türkçe’nin 
Şiir Şölenleri, Türk Dünyasında ortak bir dil zemini hazırlayacağı gibi, kardeş 
şairler arasında fikir ve kültür işbirliğini sağlayacağını dile getirdi.
Kazakistan Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Galım Caylıbay, Türkiye’nin 
öncülüğünde gerçekleşen ve bütün Türk Dünyasını bir çatı altında toplamayı 
hedefleyen bu tür etkinliklere, Kazakistan Yazarlar Birliği olarak her zaman 
destek vereceklerini belirtti.
 
Rektör Vekili Prof. Dr. Kutalmış: Sizleri burada misafir etmekten 
mutluluk duyduk
Yesevî Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kutalmış ise açılış konuşmasında; 
“Türkiye’den, Kazakistan’dan, Kırgızistan’dan, Özbekistan’dan, 
Türkmenistan’dan Azerbaycan’dan ve diğer kardeş ülke ve topluluklardan 
gelen çok değerli şairler ve yazarlar, Avrasya’nın kalbi, Türk dünyasının 
en önemli  ülkelerinden birisi olan Kazakistan’a, Hoca Ahmet Yesevî 
Hazretleri’nin doğup büyüdüğü, ders verdiği, şiir yazdığı, sohbet ettiği ve 
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mefdun bulunduğu büyük tarihi ulu Türkistan’ın özü olarak nitelendirdiğimiz 
bu aziz Türkistan Şehri’ne ve üniversitemize hoş geldiniz” dedi.
Kutalmış, “Üzerinde bulunduğumuz şu topraklar, tarihte de dünyanın en önde 
gelen ticaret, bilim, sanat ve edebiyat merkezlerinden birisiydi.  Başta İran 
olmak üzere, bugün Ortadoğu dediğimiz coğrafyaya, Anadolu’ya ve Doğu 
Avrupa’ya kadar giden ilim ve medeniyetin merkezleri dediğimiz oluşumlar, 
üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda doğmuştur” dedi.

Prof. Dr. Kemikli: Şiirlerinde Allah ve Peygamber sevgisini işler
Açılış konuşmalarından sonra, Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli “Ahmet Yesevî’den Günümüze 
Tasavvuf Edebiyatı” konulu konferans verdi.
Kemikli, Yesevî’nin çoğunlukla “Pir-i Türkistan” olarak anıldığını söyledi. 
Yesevî’nin Türkçe’yi hakikat dili haline getirdiğini dile getiren Kemikli, 
“Farsça, Arapça biliyor ama Türkçe söylüyor Ahmed Yesevî. Bu söyleyiş, 
Türkçeyi hakikat dili haline getiriyor. Yesevî dervişleri, Horasan erenleri bu 
manayı, hikmetleri Anadolu’ya taşıdı.” değerlendirmesinde bulundu.
Açılış konuşmalarından sonra, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan ve Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mehmet Kutalmış’a ve Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Eren’e katılım beratı takdim ettiler.

Şiir Fasıllarında şölen yaşandı
Mağcan Jumabayulu, Bâki, Hüseyin Baykara, Abay Kunanbay, Kaldarbek 
Naymanbay, Tomanbay Moldagali, Mahmet Âkif ve Yunus Emre fasılları olmak 
üzere, 8 fasılda, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Tataristan, KKTC, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, 
Gagavuzyeri (Moldova), Romanya, Altay, Kırım, Batı Trakya (Yunanistan), 
Başkurdistan, Tacikistan ve Doğu Türkistan’dan şairler şiirlerini okudular.

Galım Caylıbay ve D. Mehmet Doğan Prof. Dr. M. Kâzım Arıcan ve Ramis Aymet
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11 Kapanış töreni ve ödüller
Türkçe’nin 12. Uluslararası Şiir Şöleni kapanış töreninde, şairlere,  özel olarak 
hazırlanmış Türk sanatlarının terkibi katılım beratlarının takdimi yapıldı. Daha 
sonra kürsiye gelen Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyeti Başkanı 
D. Mehmet Doğan, 12. Şölen’in kısa bir değerlendirmesini yaptı ve büyük 
ödülleri açıkladı.
Türkçenin 12 Uluslararası Şiir Şöleninde, Kazakistan’ın ünlü şairi Mağcan 
Cumabayulı, Osmanlı şiirinin Sultanüşşuarası Bâkî ve Sultan Hüseyin Baykara 
adına düzenlenen büyük ödüller sahiplerine verildi. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, Mağcan Cumabayulı ödülünü Mustafa Özçelik (Türkiye), Hüseyin 
Baykara ödülünü Atantay Akbarov (Kırgızistan), Mahmut Abdülbâki (Bâki) 
ödülünü ise Ramis Aymet (Tataristan) almaya hak kazandı. Kapanış töreni, 
toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.
Şölenin veda yemeğinde ise, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ile 
Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren; Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a 
ve D. Mehmet Doğan’a Kazak milli giysisi Çapan giydirdiler.

Şölene Türkiye’den katılan şairler
A. Ali Ural, Adem Karafilik, Ahmet Murat, Hakan Şarkdemir, Hanefi İspirli, 
Hasan Akçay, Hasan Topçu, Hayriye Ünal, Hıdır Toraman, İbrahim Eryiğit, 
İsmail Göktürk, Mahmut Bıyıklı, M. Baki Efe, Mehmet Aycı, Mehmet 
Kurtoğlu, Mehmet Can Doğan, Muhammed Enes Kala, Mustafa Özçelik, 
Osman Özbahçe, Selim Tunçbilek, Serkan Işın, Şenol Korkut, Şakir Kurtulmuş 
ve Yavuz Altınışık.

Türkiye dışından katılanlar
Alla Büük (Gagavuz Yeri), Azız Nazmı Şakir (Bulgaristan), Canan Özer 
(Kosova), Emıne Mehmetova (Kırım), Kadrıye Emıne Alıt (Bulgaristan), 
Iurchıe Amet (Romanya), Sibel Gülüstan (Yunanistan), Altyn Ormotoeva 
(Kırgızistan), Atantaı Akbarov (Kırgızistan), Altynbek Ismaılov (Kırgızistan), 
Salım Salımov (Azerbeycan), Şahane Mahmudzade (Azerbeycan), Zaripov 
Dzhumakhun (Uygur), Fahreddin Nızamov (Özbekistan), Ramıs Aymed 
(Tataristan), Sanıye Ahmetcanov  (Tataristan), Nurıana Idrısova (Özbekistan), 
Aygız Baymukhameto (Başkordistan), Ramıl Çuragulov (Başkordistan), 
Hasanboy Gayubov (Tacikistan), Havva Tekin (Kıbrıs), Şemsettin Kuzeci 
(Irak)

Kazakistan’dan katılanlar
Ulubek Yaşdevlet, Tanagoz Ilyassova, Galım Caylıbay, Saparbay İsrail 
Edılgazılı Kayırbekov, Bakıtcan Aldiyar, Sayat Kamşıger, Devletbek 
Baytursınulı, Roza Seyilhanova, Gülımay Kuanışova, Hamıt Eseman.
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Saygıdeğer, Türk kültür dünyamızın değerli temsilcileri, sevgili misafirler;

Bakanlığımız desteğiyle Türkiye Yazarlar Birliği ile Kazakistan Yazarlar 
Birliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkçenin 12. Uluslararası Şiir Şöleninde 
birlikte olmanın hoşnutluğuyla sizleri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş adına saygıyla selamlıyorum.

Bir milletin tarihi boyunca ürettiği değerler bütünü olan kültür; milletlerin 
tarihteki yürüyüşünün, devletlerin kuruluş, istikrar ve kalıcılığının temelini 
oluşturan en önemli unsurdur. Bu itibarla bir devleti güçlü kılan temel unsur, o 
devletin kültürel, sanatsal ve edebi zenginliği ile bununla dünya kültür tarihine 
yaptığı katkıdır. Tam bağımsızlığın temelinde de yine kültür yer almaktadır. 
İşte bu nedenledir ki, tarih içerisinde varlığını sürdüren milletler, kültürü ve 
varoluş kodu olarak algılanıp gelecek nesillere aktarma söz konusunda yüksek 
iradeye sahip olan milletler olmuştur. Buna en güzel örnek Türk Milletidir. 
Alman tarihçi HAMMER’in ifadesiyle; “Tarih, Türkler’den çok şey öğrendi. 
Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar medeniyetin birey ziynetidir.”

Türk adı altında dünyaya nizam vermiş birçok büyük devlerin kurulduğu 
bu coğrafyada, medeniyetimizin en önemli kalelerinden bir de hiç kuşkusuz 
ki kadim Türk yurdu Kazakistan’dır. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleninin on 
ikincinin bu yıl Hoca Ahmet Yesevî’nin yurdu, Türkistan’da yapılması hepimiz 

AÇILIŞ KONUŞMASI

Nihat Gül
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
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11 için ayrıca gurur vesilesi olmuştur. Bu etkinlikle bir anlamda Türkistan’ın 
2017 Türk Dünya Kültür Başkentliğinin de finalini yapmış oluyoruz. Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin adına yaraşır şekilde istikrarla devam ettirdiği bu şölenin, 
edebiyatçılarımızı bir araya getirerek, medeniyet coğrafyamızın farklı 
noktalarına ulaşarak ve yıllara yayılarak geleneksel hale gelmesinden büyük 
mutluluk duymaktayız. 

Bu şölenin, Türk kültürünün, medeniyetinin ve gücünün yeterince 
anlaşılamadığını düşündüğüm bu dönemde, coğrafyamızın zenginlediğini ve 
köklü medeniyetimizin ihtişamını edebi alanda en güzel şekilde hatırlattığı 
kanısındayım. 

Bakanlık olarak Türk kültürünün korunması, yaşatılması ve tanıtılmasına 
yönelik faaliyet ve çalışmaları büyük bir kararlılıkla ve titizlikle 
sürdürmekteyiz. Bu kapsamda dünyadaki kültürel gelişmeleri yakından takip 
ederek ülkemizin kültür alanında daha etkin bir konuma sahip olması önem 
verdiğimiz hedeflerimizdendir. Bu nedenle birlikte; kişi, kurum, kuruluş, 
dernek ve vakıfların bu hedefler doğrultusundaki faaliyet ve etkinliklerini de 
desteklemekteyiz. 

Bu anlamda, Bakanlığımızca desteklenen bu şiir şöleninin de yalnızca 
kültürümüzün değerli şiir ustalarını bir araya getirmekle kalmayıp “dilde 
birlik, fikirde birlik, işte birlik” ülküsünün sözden uygulamaya geçilmesine 
katkı sağlandığına inanıyorum. Türk dünyasında birlikteliği temin edecek 
temel unsur şüphesiz dildir. Bu alanda sağlanacak birliğin doğuracağı iletişim 
ortamı, fikir bazında da etkileşimi geliştirecek ve büyütecektir. Bu iletişim 
ve etkileşim ortamında diplomatik, ekonomik ve ticari birliktelik ve ortaklık 
filizlenip boy verecektir. 

Bizler yirmi birinci asırda kültür, ilim, hikmet ve irfanla yoğrulmuş 
Büyük Türk Medeniyetinin yeniden dirilişinin gerçekleşeceğine inanıyoruz.  
Merhum Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal’ın 30 yıl önce dediği gibi ;  
“21. Asır Türklerin asrı olacaktır.” Bizler ayrı devletler olsak da dilde fikirde 
işte bir ve bir olan Türk devletiyiz. Gaspıralı’nın yüzyıl önce Hacı Bektaş- ı 
Veli’den ilham alarak ifade ettiği düsturu, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Eerdoğan’ın ifadesiyle bir kez daha dillendirmek istiyorum. “Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte büyük Türk 
Milleti olacağız” Yeter ki özümüzün farkına varalım. Yeter ki, aramıza nifak 
tohumlarının atılmasına, ayrılık otlarının ekilmesine fırsat vermeyelim. 

Bu duygu ve düşüncelerle manevi ev sahibimiz Pir-i Türkistan Hoca 
Ahmed Yesevî’yi ve Allah dostlarını rahmetle anıyorum. Türkçenin Şiir 
Şölenini düzenleyen Türkiye Yazarlar Birliği’ne, katkıları ve ev sahipliği için 
Kazakistan Yazarlar Birliği ve Ahmed Yesevî Üniversitesine, katılımlarınızdan 
dolayı siz misafirlerimize teşekkür ediyor sizleri saygı ve muhabbetle 
selamlıyorum. 
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Ahmed Yesevî’nin dönüşü, Ahmed Yesevîye dönüş!1

Türkçenin on ikinci şölenindeyiz, Türkistan’dayız, Pîr-i Türkistan’ın 
huzurundayız; bizi bugünlere ulaştıran yüce Rabbibimize sonsuz hamdederiz. 

Türkistan, şimdi elbette bu şehirdir, fakat sadece bu şehir değil, ondan çok 
fazlasıdır. Türkistan Asya’nın merkezinde engin bir coğrafyadır. Asya’nın 
batı ucundaki Türkiye de Türkistan’dır ve elbette Türkistan da Türkiye’dir! 
Türkistan’ın çeşitli lehçeler, şiveler, üsluplar, tarzlarda yazan şairleri 
burada toplaştılar. Şairlere selâm olsun, onlar ki söz sultanlarımızdır, ses 
bayraklarımızdır. 

1992’de Bursa’dan ve Konya’dan başlayan yolculuğumuz Almatı, 
Aşgabad, Girne, Strazburg, Üsküp, Bakü, Akmescid, Pirizren, Bişkek ve 
Kazan duraklarından sonra, Allaha hamdolsun Türkistan’a ulaştı. Türkçenin 
farklı ülkelerden, geniş coğrafyalardan gelen şairleri burada; bugün Türkistan 
şiirimizin başkenti!

1 Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan’ın Türkistan 
Şöleni’ni açış konuşması. 20.12.2017

D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMASI
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11 İnsan zihnindekidir; geçmiş asırlardan, atalardan devralınmış olanlar ve 
hafızasında yer edenlerdir. İnsanı kimlik sahibi yapan, insan haline getiren 
işte bu birikimdir, bu tarihî mirastır. Dilsiz, kültürsüz insan insan değildir, her 
hangi bir canlı türüdür. İnsan ancak kültürü ile şahsiyet bulur ve tanımlanır. 

Son yüzyılda geçmişte kalmış, kaybolmuş, unutulmuş bazı metinler 
zihin dünyamıza döndü. Hafızamızda yeniden yerini alan bu metinler ortak 
kimliğimizin yapıcıları olarak büyük değer taşıyor. 

Orhun Yazıtları, 19. yüzyılın sonunda keşfedildi, ilk çözümlemeleri yapıldı 
ve 20. yüzyılın başında zihin dünyamıza dönmeye başladı. Türkiye’de ilk 
neşir Necip Asım (Yazıksız)’a ait (1924). 8. asra, yani İslâm öncesi döneme 
ait Orhun metinleri tarihimize ışık tuttuğu kadar insan anlayışımız, devlet 
anlayışımızı ve yönetim tarzımızı aydınlatan temel bir metindir. 

Orhun Yazıtları 19. yüzyılın sonunda türkçe metinler olarak keşfedildi, 
bunu batılı türkiyatçılar yaptı. Çok mühim bir temel metin ise İstanbul’da, 
türkçenin en önemli bir merkezinde keşfedildi. Keşfin mekânı ve keşfi yapan 
şahıs da, onu ilk yayınlayan da konuya yakınlık ilişkisi bakımından dikkate 
değer. Divan’ı İstanbul’da, sahaflarda bir kitapçıda, gerçek bir kitap meraklısı 
ve kültür adamı keşfetti: Ali Emiri Efendi. Yıl 1910. İlk yayınlayan da Kilisli 
Muallim Rifat oldu (1915). Latin harfli yayınını Besim Atalay yaptı (1939-43). 

Temel bir metnimiz olan ve 16. asırda yazıya geçirilen Dedem Korkudun 
Kitabı yine Kilisli Rifat tarafından 1916’da yayınlandı. İlk Latin harfli baskı 
Orhan Şaik’in (1938).

12. asırda dinimize dilimizle hizmet eden, doğumuzdan batımıza büyük 
dönüşümümüzün mimarlarından Ahmed Yesevî’nin, batıda zihin dünyamıza 
dönüşü Fuad Köprülü’nün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kitabı ile olur 
(1919). Doğumuz Yesevî’yi unutmamıştı zaten. Hikmetleri sürekli okunuyor, 
kabri ve dergâhı ziyaret ediliyordu. Yesevî’den bir asır sonra Anadolu’da türkçe 
edebiyatın ilk büyük şairi olan Yunus Emre de sözü geçen kitapla entelektüel 
hayatımıza avdet eder. Yunus Emre’nin o tarihten sonra batıdan doğuya bir 
seferi oldu, öyle sanıyorum ki, Anadolu’dan ses vermiş Yesevî ruhlu bir şair 
olarak buralarda da bilinir hale geldi. 

Gelmiştik bir zaman Sarı Saltuk’la Asya’dan
Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan... 

20. yüzyılımızın büyük şairi, kimlik meselelerimiz üzerinde kafa yormuş 
mütefekkiri Yahya Kemal, muhtemelen 1910’lu yıllarda Kutadgu Bilig’den 
haberdar değildi. Onun Yusuf Has Hacib değil de Ahmed Yesevî üzerinde 
durması belki de bu sebepledir. Yahya Kemal’in Fuat Köprülü’ye “Şu 
Ahmet Yesevî kim, bir araştırın göreceksiniz,  Bizim milliyetimizi asıl onda 
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11bulacaksınız” dediği ve Köprülü’nün eserini bunun üzerine yazdığı rivayet 
edilir. Tabiî Ahmed Yesevî eseriyle olduğu kadar, belki de daha fazla, şahsiyeti 
ve açtığı yolla, tarikle zihin dünyamıza hizmet etmiştir. 

Divan-ı Hikmet, İslâmî edebiyatımızın ilk eseri değildir, ondan yüz yıl önce 
Kutadgu Bilig yazılmıştır. Fakat edebî zihnimiz bu eserden hayli geç haberdar 
olmuştur. Kutadgu Bilig’in 1942’de tıpkı basımı, 1947’de Latin harfli metni 
Reşat Rahmeti Arat tarafından yayınlanmıştır.

Bin yıllık edebiyatımız Yusuf Has Hacib’in çapanından mı, Ahmed 
Yesevî’nin hırkasından mı çıktı?

Her ikisi de güçlü bir temel için gerekli olan nitelikleri taşıyor. Biz hem 
Yusuf Has Hacib’in torunlarıyız, hem Ahmed Yesevî’nin. 

Sağken sözü geçenler, buyruklarına uyulanlar, otoritelerini şöyle veya 
böyle kabul ettirenler çoktur, bunların ölümle hayatları son bulur; tesirleri yok 
olur. Bunlar âdeta hiç yaşamamış gibidirler! 

Bazıları ise öldükleri halde yaşamaya devam ederler. Sözleri geçer, tesirleri 
sürer, hükümleri yürür. Hayırla yâd edilirler. Örnek ve önder olarak tanınırlar. 

Hoca Ahmed Yesevî’nin, Pir-i Türkistan’ın vefatının üzerinden 850 yıl 
geçmiş... 

Dünyamızı türkçe aydınlatan bir merkez onun şehri. Hoca Ahmed doğuya, 
batıya, kuzeye, güneye müridler, alplar, erenler... sevkeden bir koca mürşid. 
Anadolu ahileri gibi kaşık ve kepçe yontarak, bir meslek icra ederek hayatını 
idame ettiren bir şeyh!

Yakın coğrafyaları değil sade, Anadolu’yu, Balkanları mayalayan gönül 
erleri Yesevî’nin işaretleriyle ve hikmetleriyle yaptılar bunu. Elbette bu 
efsanevî, menkıbevî bir anlatım. Bu topraklardan binlerce kilometre ötedeki 
ülkelerin, coğrafyaların fethi gerçeği bu anlatımdan daha mı az efsanevî?

17. asrın cihan seyyahı Evliya Çelebi’nin Yesevî soyundan olduğunu 
söylemesi bu yüzden bize hiç tuhaf gelmez. Balkanlarda, Yahya Kemal’in 
doğduğu şehir olan Üsküp’te 16. asırda yaşayan Şair Ata da aynı iddiadadır. 

Edebiyat yönünden, Ahmed Yesevî’yi bir erken Yunus Emre olarak 
görebiliriz. Türkistan şehrine yakın Sayram’da 11. yüzyılın sonunda doğan, 
12. yüzyılın ikinci yarısında Türkistan’da vefat eden (1166/7) bu ahîmeşrep 
pir, “hikmet” denilen şiirlerini nasıl söylediğini şöyle ifade eder:

Ya ilahım hamdin birle hikmet ayttım
(Ey ilahım, hamdin ile hikmet söyledim).
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11 Buradan bakarak Yunus Emre’yi, Yesevî mektebinin bir asır sonra 
Anadolu’daki coşkun, lirik ve olgun talebesi olarak görmek mümkündür. Şu 
iki beyitten birincisi Hoca Ahmet Yesevî’nin diğeri Yunus Emre’nin 

Işkın kıldı şeyda mini cümle âlem bildi mini
Kaygum sinsin tüni küni menge sin ok kireksin

                                                     ……
Işkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanaram düni güni bana seni gerek seni...

Konuya vâkıf olmayan bir kimse, bu ve benzeri şiirlere bakarak Türkistan’ın 
Yesevîsi ile Türkiye’nin Yunus’unu aynı kişi zannedebilir. 

Ahmed Yesevî, arapça ve farsçadan sonra türkçeyi irşad maksadıyla 
kullanarak güçlü bir yol açıcı olmuştur. Onun şiirlerinin, hikmetlerinin 
Türkistan bozkırlarının göçebe obalarında yaygın şekilde huşu ve heyecanla 
okunduğu bilinmektedir. 19. asrın sonunda Türkistan’a gelen “sahte derviş” 
Armin Vamberi, her obada âriflerin sultanı Hoca Ahmet Yesevî’nin şiirlerini 
vecd ile okuyan kadın ve erkeklere rastladığını kaydeder. 

Hoca Ahmed’in sade Türkistan’da değil, Türkiye’de ve Balkanlarda da 
etkili bir yol açıcısı mürşid olduğundan şüphe yoktur. Türkistan’ın bu büyük 
efsanevî şahsiyeti ile ilgili, onun önem ve değerini vurgulayan bir hayli menkıbe 
vardır. Fuat Köprülü’nün 20. asrın başlarında yayınladığı Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar adlı eserinde yazılı kaynaklardan naklettiği Ahmed Yesevî ile 
ilgili rivayet, işaret ettiği husus itibarıyla dikkat çekicidir:

“Hazret-i Peygamber’in gazalarının birinde, Ashab-ı kiram her nasılsa 
aç kalarak onun huzuruna geldiler; biraz yiyecek istirham ettiler. Hz. 
Peygamber’in duası üzerine Cibril-i Emin, Cennetten bir tabak hurma 
getirdi; fakat o hurmalardan bir danesi yere düştü. Hz. Cibril dedi ki: ‘Bu 
hurma sizin ümmetinizden Ahmed Yesevî adlı birinin kısmetidir’. Her 
emanetin sahibine verilmesi tabiî olduğu için, Hz. Peygamber, ashabına, 
içlerinden birinin bu vazifeyi üzerine almasını teklif etti. Ashabdan hiç biri 
cevap vermedi; yalnız Baba Arslan inayet-i resaletepenahi ile bu vazifeyi 
üzerine alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, o hurma 
danesini eliyle Arslan Babanın ağzına attı ve mübarek tükrüklerinden de 
ihsan etti. Hemen hurma üzerinde bir perde zahir oldu ve Hz. Peygamber, 
Arslan Baba’ya Sultan Ahmed Yesevî’yi nasıl bulacağını tarif ve talim 
ederek, onun terbiyesi ile meşgul olmasını emretti...Nihayet dört yüzyıl 
sonra Türkistan’a geldi, âdeti üzere her tarafa haberler yolladı ve nihayet 
onu Yesi’de mektebe giderken buldu. Arslan Baba çocuğa selâm verdi, 
çocuk selâmı iade ettikten sonra ‘ey baba emanetiniz hani’ diye sordu. 
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11Arslan Baba bu beklemediği sualden şaşırdı ‘Ey veli, sen bunu nereden 
biliyorsun?’ dedi. Çocuk ‘Allah bana bildirdi!’ cevabını verdi. Sonra 
adını sordu, Ahmed olduğunu anladı ve emaneti sahibine teslim etti.” 
(M.F.Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. 3.bs. Ankara 1976, 
sf.28-29)2

Evliya kerametleri, peygamber mucizeleri menkıbelerin konusudur. 
Bunların hikâye kısmı ayıklanırsa, asıl anlatmak istedikleri, kerametler, 
mucizeler açığa çıkar. 

Yüzlerce yıl yaşayan bir şahsiyet, bu şahsiyetin Hz. Peygamber’den aldığı 
emanet «hurma danesi», «tükrük», bu korunmuş hurma danesinin yüzyıllar 
sonra Türkistan coğrafyasında sahibi tarafından talep edilmesi ve emanetin 
sahibine tevdi edilmesi…İlk başta masal veya efsane diye geçiştirilebilir, 
hafife alınabilir. Fakat, dikkatli düşünülürse, Hz. Peygamberin emanetinin 
onun “tebliği” yani “müslümanlık” olduğu, bu tebliğin hiç bir bozulmaya 
uğramadan, aslî haliyle asırlarca korunduğu, nihayet, onu bütün saflığı ile 
benimseyip tebliğ etmeğe devam eden güçlü bir şahsiyetin ortaya çıktığı, 
emaneti üstlenmeye ehil olan bu zatın ilmî ve manevî gücüyle devraldığı…

Menkıbe ile şiir arasında bir bağ kurulabilir mi? Bütün köklü edebiyatlarda 
şair başlangıçta kâhin, münecim, büyücü veya şamandır. Şiir de sihirdir, 
büyüdür; asla sıradan bir söz değildir. Şiir tulû eder, doğar... Bu ona aşkın, hatta 
ilahî bir kaynak atfetmeye yol açar. Fuzulî, şairin ilahî bir yardıma mazhar 
olmadan kusursuz şiir söyleyemeyeceğini beyan eder. Yine de şiir ilahî mesajı 
yayan peygamberlere değil, insanlara mahsus bir san’attir. 

Şiir kelimesinin köküne, iştikakına inersek, buraya kadar söylediklerimizi 
yalanlamış gibi oluruz. Şiir “bilmek”, dahası “sezişle bilmek” demek; bu 
durumda şair de “bilgili”, “sezişli” demek oluyor. Şiirin bu anlamda şuurla, 
bilinçle bağlantısını kolaylıkla kurabiliriz. 

Fuzulî bununla birlikte, ilimsiz şiirin temelsiz duvara benzeyeceğini belirtir. 
Şairin gerçek şiire ulaşması için akıl ve nakil ilimlerine vâkıf olması gerekir. 
Bilgiyle, ilimle yüklenen şair yine de ilahî ilhama muhtaçtır. Fuzulî’nin de 
çoğu büyük şairler gibi ilimle başı hoş değildir aslında:

Aşk imiş her ne var âlemdeİlm bir kıyl ü kaal imiş ancak
(Aşk imiş her ne var âlemde, ilim bir dedikodu imiş ancak!)

Bazı şairler yaptıkları işi tarif etmek ihtiyacını hissetmişlerdir. İşte 
bunlardan biri, sağlığında şairliği önde görünen, fakat vefatından sonra edebiyat 
teorisyenliği ile, romancılığı ile daha fazla tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar. 
Onun tarifi şu: “Bu belki âni bir cehtle kendini bulan ruhun, insandaki ezelî 
hakikatle temasından doğan bir konuşmadır; belki güzellik dediğimiz idealle 

2 Köprülü, bu menkıbeyi Ali Şir Nevaî’den sonraki Orta-Asya şairlerinden bahseden mühim bir 
tezkire olan Hoca Hasan’ın Müzekkir-i ahbab isimli yazma eserinden aldığını kaydediyor. 
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11 bir lâhza başbaşa kalmanın verdiği mestîdir. Bu mânada denilebilir ki, şiir ve 
alelumum sanat, ferdin en mutlak ve hür sûrette kendini idrak ettiği zirvedir.”

Tanpınar’ın üstadı Yahya Kemal şöyle söylüyor: “Şair doğmuş olanlar bile 
nazmetmek kabiliyetini yavaş yavaş edinirler. Şairin şair olarak doğduğuna 
dair eski bir itikad vardır ki doğrudur; hiçbir edebî terbiyeye muhtac olmaksızın 
yetişebileceğini iddia edenlerin sözleri ise efsanedir.” “Her san’atta olduğu gibi 
şiir sanatına da vukuf doğuşta olmaz. Ya bir aşk veya bir ideal, bir şairin inkişaf 
etmesine, hissini ifade etmek için dilinde bir kudret aramasına vesile olabilir.” 

Her sanat eseri gibi şiir de bize tesir eder. Hissiyat uyandırır, düşünce 
doğurur, haz verir. Dil zevki en yüksek şiirden alınır. Peki şiirin tesiri anlamıyla, 
açıklığı ile mi olur?

Buna en açık şekilde itirazı 20. yüzyılımızın en büyük şairlerinden Ahmet 
Haşim yapmıştır. “Şiirde mâna ve vuzuh”, onun Piyale isimli şiir kitabının 
mukaddemesidir, önsözüdür. Bu önsöz, “Bir günün sonunda arzu” şiirine 
yapılan itirazlar üzerine yazılmıştır. Şair bu akşam vakti şiirini, “Göllerde bu 
dem bir kamış olsam” mısraı ile bitirir ki, en çok bu mısra tartışılmıştır. 

San’atı kendisiyle açıklayan bu görüşler şüphesiz kendi gerçekliği 
üzerinden konuşuyor. Fakat gayesi kendi olan bir sanat nereye kadar bizi 
kucaklar? Tamamen faydasız san’attan söz etmek ne kadar doğrudur? Şüphesiz 
sanat da faydasız değildir, gayeden yoksun olamaz. Sanatın, güzelin; insan 
ruhu, hissiyatı ve aklı üzerindeki tesirini yüksek fikirler için harekete geçirmek 
tamamen vazgeçilebilecek bir şey değildir. Tebliğ, daha hafifi telkin, tamamen 
sadet dışında bırakılabilir mi? (Bu arada şiirin telkini, tebliği aşacak şekilde, 
propaganda maksatlı kullanıldığını da hatırdan çıkarmayalım.) 

Nitekim, bildiğimiz önem verdiğimiz nice şair var ki, sanatla ülkü, ideal 
arasında güçlü bir bağ kurmuşlardır. Mehmed Âkif, Yahya Kemal, Necip 
Fâzıl, Nazım Hikmet...Bu isimler Haşimle, Tanpınarla aynı devirde yaşamış 
ve herbiri düşüncelerini, ideallerini şiir diliyle ifade etmeyi tercih etmişlerdir. 
Şiirini imanı, ideali, vatanı, milleti için bilmiş olan Âkif, büyük şiir kudretini 
bu uğurda harekete geçirmiştir. Günlük olaylardan, tarihe mal olacak mühim 
vak’alara kadar birçok konuyu nazım şeklinde ifade etmek yolunu seçmiştir. 

Ahmet Yesevî de bir tebliğci, bir mürebbî olarak şiire başvurmuştur. Kısa 
mısralarla hikmetli sözler söyleyerek tesir hasıl etmek istemiş ve bunda da 
başarılı olmuştur. Onun yolunu devam ettiren şairler de her zaman bulunmuştur. 

Sözün özü: Gerçek şiirin sırrına nüfuz etmek hiç de kolay değil. Şiir 
sözü kanatlandırır, hissi derinleştirir, düşünceyi zenginleştirir. Şairlerin insan 
olma keyfiyetimizi yükselten hikmetler hâlinde zihinlerimize yerleşen sözleri 
ümitlerimizi besler. 
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11Şiirin hayatımızda artık fazla yer tutmadığını söylemek zorundayız. 
Son yıllarda içinde yuvarlandığımız sığlığın, basitliğin, bayağılığın, eski 
tabirle “iptizal”in sebeplerinden biri bu. Artık şiirden konuşmuyoruz, şiiri 
konuşmuyoruz, şiir okumuyoruz, şiirin dünyasının dışında kaldığımız için 
ufkumuz daralıyor, hissimiz köreliyor, insanlığımız eksiliyor.    

Burada şiirin de alanını daralttığını hatırlamamız gerekiyor. Vezni, kafiyeyi, 
âhengi, mûsıkîyi bir kenara bıraktı. Bunlar gerekli miydi? Anlam tek kişinin 
şifresine çevrilmeli miydi? Şiirin bu kadar kişileşmesi icab eder miydi? Bu 
sorulara cevap vermek mevkiinde değilim. Sadece gözlemlerimi paylaşıyorum. 
Şairler, artık eskisi kadar topluma mal olamıyorlar; kusur onlarda mı, halkda 
mı? 

Halk zevkinin de şiirden uzaklaştığı görülebiliyor. Hiç bir devirde, halkın 
paylaştığı müzik, edebiyat, şiir, sanat zamanımızdaki kadar basitleşmedi, 
sığlaşmadı. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, seçkinler de kitle kültürüne kapıldı, 
yüksek sanatı idrakten, ince zevkleri tefrikten uzaklaştı. Kısacası: Cevherin 
kadrini bilen sarraf kalmadı. “Kitle kültürü” dediğimiz deniz ise, en büyük 
okyanustan bile büyük, fakat derinliği birkaç santimden ibaret! 

Hazret-i Türkistan’ın huzurunda toplaşan dünyanın dört bucağından 
gelen şairlerimiz dilimizin imkânlarını şiir kabiliyetleri ile birleştirerek bizi 
yeni ufuklara götürebilir. Türkçenin 12 şiir şöleni bu yolda atılan adımları 
çoğaltmayı hedefliyor. Türkçe şölenlerimizin 12.sini idrak ediyoruz. İnşaallah 
13.sünde başka bir coğrafyada yine beraber olur, her lehçeden, şiveden şiirler 
dinler ve ümitlerimizi tazeleriz. 

On bir Şölenin herbirini başka bir ülkede yaptık, 12. şölende ikinci defa 
Kazakistan’dayız.  

İkinci şölenimizin açılışında, bundan 24 yıl önce Almatı’da şöyle 
söylemiştik:

“Doğumuzla batımız, kuzeyimizle güneyimiz ilk defa yüzyıllar sonra 
kültürel olarak bir araya geliyordu. Kaç yüz yıllık hasret bitiyor, yeni bir 
dönem başlıyordu. Biz Bursa’nın Uludağ’ında güneşin doğuşunu gördük. 
Şimdi aynı güneşin Almatı’nın Alatav’ında parladığını hissediyoruz. 
Önümüzde kardeş ulusların zengin dil, edebiyat ve şiir varlığının göz 
kamaştırıcı bir hazine gibi açıldığını görüyoruz.”

Almatı şölenimizin ev sahibi, Kazakistan Yazıcılar Otağı başkanı, aziz 
dostum Kaldarbek Naymanbay artık aramızda yok. Fakat hatırası yaşıyor 
ki bugün burada yeni bir şölende bir araya geliyoruz. Binlerce rahmet ona! 
Almatı’da şölen yaptığımız yıl, İstanbul’da, Ankara’da “alıstaki bavrımız” 
Mağcan Cumabayulı’yı 100. yılında anmıştık. Millî Mücadele günlerimizde, 
o zor zamanlarımızda bizler için üzülen, kaygıdan kan yutan bavrımızın 
hatırasını kucaklamıştık. Onun şiirini Anadolu türkçesiyle şöyle söylüyoruz: 
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11 Uzakta ağır azap çeken kardeş! 
Çiçek gibi solup kuruyan kardeş! 
Etrafı düşmanla sarılmış halde 
Gözden göl gibi yaş döken kardeş! 
Dünyayı alt üst edip hürriyete koşan Türk 
Gerçekten güçten düştü, hastalandı mı? 
Yüreğindeki ateş sönüp, kurudu mu 
Damarında kaynayan ata kanı? 
Ey kardeş! Sen orada, ben burada 
Kaygıdan kan yutarız. İkimiz de 

Mağcan bu şiiri yazarken onun akın bavrı Mehmed Akif Ersoy, Türkiye’nin 
en sıkıntılı günlerinde düşmana karşı milletine ümit aşılayan Millî Marşı 
(İstiklâl Marşı’nı yazıyordu. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım 
Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış, şaşarım! 

Bizim Abay gibi, Mağcan gibi, Âkif gibi şairlerimiz, Hoca Ahmed gibi, 
Yunus Emre gibi, Fuzulî gibi, Nevaî gibi asırları aşarak hikmet saçmaya devam 
eden ülken akınlarımız oldukça gelecek ümidimiz bitmez. 

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne bu defa Sultan Hüseyin Baykara’yı 
da davet ettik! Onun 5 asır önce kurduğu muhteşem şiir meclisleri bugün bize 
ilham veriyor.  

İlge bakıp her zaman yüz naz ile külmek nidür
Özgelerni tirgüzüp veh mini öltürmek nidür
İle bakıp her zaman yüz naz ile gülmek nedir
Başkalarını diriltip ya beni öldürmek nedir

Bu sultan şair yanında Osmanlı’nın sultanüşşuarası Bâkî de bu şölende 
adına ödül verdiğimiz büyük bir şahsiyet. Onun şiirde Sinan’ın mimaride 
yaptığını yaptığı söylenir, ki doğrudur.

Pir-i Türkistan’ın huzurunda son sözümüz şu: Ahmed Yesevî zor 
zamanımızda zihnimize döndü, biz de Ahmed Yesevî’ye döndük, o yüzden 
buradayız. Selâm ve alkış şairlerimize!

*

Rahmet faslı: İlk şölenden bu güne, yüzlerce şairimiz bu şölenlere katıldı. 
Bunların bazıları rahmete vardı. Onlardan hemen hatırıma gelenler: Tomanbay 
Moldagali, Rauf Parfi, M.Âkif İnan, Erkin Vahid, Erdem Bayazıt, Rıfkı 
Kaymaz, Vahap Akbaş…Hepsine binlerce rahmet…
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11Teşekkür faslı: 12. Şölenimizin yapılması tehlikeye girmişken böyle bir 
kültürel faaliyetin aksatılmaması gerektiği düşüncesiyle ilgilerini esirgemeyen 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşarı Ömer Arısoy’a ve 
bakanımız Numan Kurtulmuş’a, Türkistan’da yapılacak bir şölenin olmazsa 
olmazı Ahmed Yesevî Üniversitesi’nin desteğini sağlayan Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’a, sahada ilgilerini fiilen gösteren Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mehmet Kutalmış’a ve Rektör Yardımcısı Dr. Mustafa Eren’e, her 
zaman faydalı işbirliği içinde bulunduğumuz Kazakistan Yazarlar Birliği 
yönetimine, bu toplantıyı teşrif eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Nihat Gül’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
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11
AÇILIŞ KONFERANSI

Prof. Dr. Bilal Kemikli
Öğretim Üyesi

PÎR-İ TÜRKİSTAN’IN İZİNDE TASAVVUF ŞİİRİMİZ

İsmail Hakkı Bursevî’ye selam olsun… Şöyle dedi:

“Kıvâm-ı dünya dört nesnedür: İlim, tababet, adalet ve hikmet…”

Türkistan’a dair

Türkistan, Yesi şehri…

Fergana Vâdisi, ilim havzasıdır.

Türkistan kal’ası, ilim kal’asıdır.

Asya’nın kalbidir.

Oğuzhan’ın başkenti…

Yesi, rûhânî astâne…

Türkistan iki dünya eşiğidir

Türkistan her Türkün beşiğidir (Magcan Cumabayev)

Pîr’in şehri…
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11
Pîr-i Türkistan kimdir?

Pîr-i Türkistan;

Yol inşa eden kurucu bir muhakkik… Yesevîliğin bânisi. 

Türkistan toprağını Muhammedî muhabbetle yoğuran bir ermiş… 

Sözü kelama tebdil eden bir ârif…

İnsan toprağına işleyen bir bahçıvan…

İnsandaki cevheri ortaya çıkaran bir kimyâger.

İnsana, hikmetleri, ilim halkası ve sohbetleriyle ruh üfleyen bir 
muallim… 

Yusuf-ı Hemedânî’den tedris ettiği Hanefi Fıkhını, usûl ve esasını öğreten, 
Asya steplerini mektep ve medreseye çeviren bir müderris, bir fakih…

Biyografik bilgiler

Türkistan’da Sayram’da doğdu.

Sayram, eski adı Akşehir’dir…

Babası, Şeyh İbrahim; Hz. Ali Soyundan gelir…

Yesi’de eğitime başladı.

Hocası, Arslan Baba (er-Resul Ata…)

Buhara’da Yusuf-ı Hemedânî’den eğitim aldı; Yesiye dönerek burada 
hizmetlerini sürdürdü.

Bazı kaynaklarda Yesevî’nin Şihabeddin Sühreverdî (ö.632 / 1234) ve 
Ebu’n-Necib Sühreverdî (ö.563 / 1168-69)’den de feyz aldığı söylenir. Ama 
kronolojik olarak bu bilgiler pek doğru durmuyor.

Varlıklı, asil bir aileye mensup… Bazı kaynaklar el emeğiyle geçindiğini, 
ağaçtan kaşık oyarak maişetini karşıladığını yazar.

63 yaşından sonra…

Hanefi… Hanefiliği ve İslam’ın Asya’da yayılmasını sağladı.

Divân-ı Hikmet, İslam dininin temel esaslarını neşreden manzumeleri 
cami bir divandır. 

Bazı şiirlerinde samimiyetten uzak âlimler ile sahte sufileri tenkit eder. 
Daha çok, Allah ve Peygamber sevgisini işler şiirlerinde…

Hikmetler, İslam’ın yayılmasını sağlamıştır.

562 (1166-67) de veya daha sonra vefat ettiği sanılmaktadır.
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11 Oğlu İbrahim, kendisi hayattayken vefat etti… Nesli kızı Gevher Hatun 
kanalıyla devam eder. Bazı sufiler, kendini onun soyundan göstermiştir. Mesela 
Semerkantlı Şeyh Zekeriyya, Üsküplü Şair Ata ve Evliya Çelebi…

Türbesini, bir külliye olarak,  XIV asırda Emir Timur inşa ettirdi…

Bu bilgileri nereden alıyoruz?

Pir-i Türkistan’a dair bazı notları burada paylaşabiliriz.

Onunla ilgili, bizde bilinen en eski kaynak, Cevâhiru’l-ebrâr. 1593 
yılında yazıldı.

Müellif Hazînî, 1533-34’te Özbekistan sınırları dâhilinde olan Hisâr-ı 
Şâdmân’da doğdu… Âlim bir zat.

Yesevî yolunun rehberlerinden Seyyid Mansur Belhî’den bâtınî ilimleri ve 
yolun esaslarını öğrendi; mürşid oldu.

II. Selim döneminde İstanbul’a gelerek Yesevî yolu neşretti.

Bu eserden başka, bir de Menbâu’l-ebhâr’ı var. 

Menbâu’l-ebhâr’ı, 1586’da Cevâhiru’l-ebrâr’den 7 yıl önce kaleme aldı. 
Eserini, III. Murad’a sundu.

Bu iki eserde de Yesevî gelenek Nakşîlik içinde verilir… Menbau’l-
ebhar’da her iki silsile de bulunur: Yesevîlik + Nakşilik

Başka bir eser daha var; 

Şeyh Hidayet’e ait olduğu söylenen Bustan-ı Muhibbîn.

Bu eserin bilinen nüshası Taşkent’te. İnceleme imkânım olmadı; hakkında 
fazla malumatım yok. 

Keza Muhammed Danişmend, Pîr’in menkıbeleri ve sözlerinden oluşan 
Mirâtü’l-Kulûb isimli Çağatay Türkçesiyle mühim bir eser…

Yine Hüsâmeddin Sığnakî’nin Risâle der-Tercüme-i Ahmed Yesevî’si…

Orta Asya’da Tasavvuf

İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte, burada zâhid ve sufiler de görünmeye 
başladı. Hicrî II. (M. VIII) asırdan itibaren sufiler görünüyor.

Türkmenistan Merv şehrinde doğan Abdullah b. Mübarek (181 / 797), hem 
hadis âlimi hem de sufi idi.

Özbekistan’ın Nahşeb (Karşı) şehrinde, “Sufiyi hiçbir şey bulandırmaz, 
aksine her şey onunla saf ve duru hale gelir.” diyen Ebû Turab Nahşebî (245 
/ 859-860), 

Türbesi hala Tirmiz’de ziyaretgâh olan Hâkim Tirmizî (320 /932-933),



29

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

11Buhara’nın Kelâbâz (Kelâbâd) mahallesinde yaşayan Ebû Bekir 
Muhammed b. İshak Kelâbâzî (380 / 990),

Türkmenistan’ın Meyhene (Mene) şehrinde türbesi bulunan Ebû Said 
Ebu’l-Hayr (ö. 440 / 1049),

Otırarlı Arslan Baba, 

Laçin Baba,

Nizamiye Medreselerinde eğitim gördükten sonra Horasan’da Sünniliği ve 
tasavvufu neşreden Yusuf Hemedânî (ö.535 / 1140) bu coğrafyada tasavvuf 
düşüncesin, neşreden âlimler olarak bilinir. Ahmed Yesevî’nin öncüleri… 

Yusuf-ı Hemedânî, müritlerinden ileri gelenleri “hilafet” göreviyle 
Maverâünnehir’de bazı şehirlere yolladı… 

İki talebesi dikkat çeker: Ahmet-i Yesevî ve Abdülhalik Gücdüvânî… 
Yesevîlik ve Hâcegân (sonraki adıyla Nakşîlik) bu şekilde neşet ediyor.

Hikmet söylemek

Hikmet, hüküm kelimesiyle aynı kökten… Etimolojik olarak hikmet, 
“sınırlama veya önleme” anlamına gelen h-k-m kelimesinden. 

Hikmet, bizi cehaletten, kötülükten ve zulümden koruyan şey/bilgi 
demektir.

Hüküm de aynı anlama gelir… Bizi yanlıştan koruyan!

Hayatımı nasıl idame ettireyim? Yapacağım işi niçin yapmalıyım? Neden 
bu konu beni ilgilendiriyor? Gibi temel sorular, bizi hükme götürür. Hikmet, 
hükmün sınırını belirler.

Dolayısıyla, Ahmed Yesevî, şiir yazmadı, hikmet söyledi… İnsanlara 
sınırlarını öğretti. Hayatı daha huzurlu yaşamanın yollarını gösterdi.

Peki, bilgisinin kaynağı ne idi?

Bu konuda, “Bismillah’la başlayarak hikmet söyleyip tâliplere inci cevher 
saçtım” diyerek söze başlayan Ahmed Yesevî, Münâcaat’ında, hikmetlerinin 
ana kaynağının Kur’an ve Hadis olduğuna işaret eder:

Mini hikmetlerim kân-ı hadîsdür

Kişi bûy etmese bilgil habîsdür

“Benim hikmetlerim kân-ı hadistir; kişi nasip almaz ise, bil habistir.” 
demekte ve şöyle devam etmektedir:

Mini hikmetlerim fermân-ı sübhân

Okup oksang heme ma’nî-i Kur’an



30
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

11 “Benim hikmetlerim fermân-ı Sübhân; okuyup anlasan, mâna-yı Kur’an” 
demektedir.

Başa dönelim; Pîr-i Türkistan kimdir, diye sormuş, cevaplar aramıştık… 
Evet, Pîr-i Türkistan, Defter-i Sânî’yi okuyan, hakikati dile getiren… Türk 
dilini hakikat dili haline getiren büyük bir bilge… Hakîm.

Hakikat: Esas, öz, gerçek… İnsana kendi esasını, özünü, gerçeğini bilmeli.

Bize, kendi lisanımızla, bu “bilme” faaliyetinde örnek olan bir rehber var: 
Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî.

O, şiirlerine hikmet dedi. 

Hikmet, insanın yaratılışıyla ilgili sırrı… Neliği, niceliği. İnsanın manası. 
Bunları dile getiren şiirler…

Ahmed Yesevî, bize, kendi hakikatimizi, manamızı anlamayı salık veren 
bir hakîm, bir mürşittir.

Şöyle diyor:

“Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip

Taleb edenlere inci, cevher saçtım ben işte.

Riyâzetli sıkı çekip, kanlar yutup

İkinci defter sözlerin açtım ben işte”

Defter-i sâni, insanın kendi hakikatidir… O hakikate bakarak hikmetini 
söyledi.

Pîrimiz şöyle diyor:

Hoş görmemekte âlimler sizin dediğiniz Türkçe’yi

Âriflerden işitsen açar gönül ülkesini

Âyet hadîs anlamı Türkçe olsa uygundur,

Anlamına yetenler yere koyar börkünü…

Kadı, müftü, mollalar şeriatın yolunu

Ârif âşık almıştır tarikatın arkını

Amel işleyen âlimler dinimizin çırağı,

Burak biner mahşerde eğri koyar börkünü…

Amel eylese âlimler dinin ve ayın aydınlığı

Görse olur onların görkü yüzünün rengi…
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Amel işlemeyip “zahir” ilmini bilmeyip kalanlar,

Arkasına yükler kırk eşeğin yükünü

Hocayım deyip laf vurma bu dünya dayanıksız

Biliyorum diye söylemesin gönüldeki çirkini

Yol göstericidir Hoca Ahmed marifetin gülistanı

Sözler sözü gerçek açar gönül ülkesi…

Miskin, zayıf Hoca Ahmed yedi ceddine rahmet,

Farsça dilini bilerek güzel söylemektedir Türkçe’yi…

Farsça, Arapça biliyor; ama Türkçe söylüyor… Bu söyleyiş, Türkçeyi 
hakikat dili haline getiriyor.

Tasavvuf Edebiyatımız

Yesevî dervişleri, Horasan Erenleri bu manayı, hikmetleri Andolu’ya 
taşıdı… Hakikat, Batı Türkçesiyle de dile geldi.

Hakikat dilini Batı Türkçesiyle yeniden ifade eden, Yunus Emre olmuştur. 
Yunus, dilimizi hakikatin dili olarak yeniden inşa etti.

Tasavvuf edebiyatımız, şekil ve dil bakımından iki ayrı ırmakta seyretti:
1. Yesevî’nin hikmetleri, ilahî oldu Yunus’un ve muakkiplerinin yolunu 

açtı… Buna edebiyat bilimcileri, Tekke şiiri, dini tasavvufi Türk şiiri vs 
diyorlar. Bu irfanî şiirdir.

2. Ebû Said Ebu’l-Hayr ve Attar gibi sufişairlerin meşrebinde gidenler… 
Bunu Mevlana ve muakkipleri yol verdi. Divan şiirinin estetik değeriyle söz 
söyleyen klasik şairimiz, bu yolda güzel ve seçkin eserler telif etti; gazeller, 
kasideler ve mesnevîler yazdı.

Her iki şiir ırmağı da manasını insanın hakikatinden aldı… Hikmetten 
beslendi.

Hatırlayalım; tasavvuf ne idi? Pek çok tanımı var… Şiir penceresinden 
bakınca şu tanımı yapabiliriz.

Tasavvuf, insanı mutlak hakikatlerle yüzleştirerek kâinattaki umumi 
ahengin derin sırlarını ruhlara duyuran bir sistemin adıdır. 

İnsanın kendine bakma sanatı… Şeyh Galib’in,
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“Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin se

Merdûme-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen” 

derken işaret ettiği hakikat budur. 

Tasavvuf, bu anlamda irfanımızı besleyen bir sisitem… Varlık, bilgi ve 
ahlak anlayışımızı tezyin eden bir hazine.

Bu yüzden, Osmanlı’nın en profan şairi, şiir tarihimizin “yaramaz çocuğu” 
Nedim bile,

“Belî söz bilmezüz ammâ biraz irfânımız vardur”

diyor.

Bu irfânı, modern zamanlarda kaybetmişiz… Mehmet Âkif buna dikkat 
çekiyor:

Nedir mi? Anlatayım: Sizde olmayan irfân

Biraz hayâ edin, öyle ise şaklabanlıktan.

Benim, tasavvufi şiir tabiri yerine irfani şiir demem, tasavvuf bir ilimdir, 
bir sistemdir, hâl yani tecrübedir… Şiir ilimden, sistemden ve tecrübeden 
yararlanacak. Ama o şiirin adı, irfan olacak. Halk, irfanı bu kelam ile tanıyıp 
uygulayacak.

İrfan nedir? İrfan, tasavvuf ilminin öğrettiklerini tecrübe etmem… 
Uygulamam. Hale tebdil etmem. 

Bir örnek verelim:

Herkesin ayıbından çekip de dili

Kendi ayıbını bilmek irfân dediler (Yozgatlı Hüznî)

Kendine dön, kendini bil… Dilini, gönlünü başkalarının kusurundan, 
taşradan çek.

Bu ilke, Nakşi gelenekte şöyle sistemleşmiş: Nazar-ber-kadem… Kendi 
gidişatına bir bak!

Şu halde, tasavvuf, insanın kendi gidişatına bakması sanatıdır… Dur, 
kendine bak!

Kendine bakan derviş, kendi manasını müdrik olacaktır… Zaten hikmet de 
budur. Kaygusuz Abdal, bu anlamda insanı şöyle tanımlamış:
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El ayakla baş değil

Âdem mânâya derler

Sûret ile kaş değil

Yunus da insanın, sadece tenden ibaret olmadığını, içinde bir şehir 
barındırdığını… Gönül şehrini daima dile getirir. Bir yerde şöyle der:

Cân ulu bir kimsedür

Beden onun aletidür

Yine bir başka yerde,

Ete kemiğe büründüm

Yunus diye göründüm

demekte…

Kânî ise, işi biraz daha ileri götürerek şunu söyleyecektir:

Fark etmeyen insan ne demek olduğun eyvâh

Hayvân gelecektir yine hayvân gidecektir

Tasavvuf, insan kitabını okuma sanatı… İrfani şiir, bu sanatın şifrelerini 
sunuyor. Bu yolda, insan, evvela kendi kitabını okuyor. Bu okumayla kemâle 
eriyor… 

Şair diyor ki:

Çeşm-i insâf gibi kâmile mîzân olma

Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz (Tâlib)

İnsan kitabı, eksiktir… Zıtları buluşturur. Kemâl, nisyan ve ülfet arasında, 
bir denge kurma çabasıdır.

Divân-ı Hikmet’de yaş-nâme olarak söylenen hikmetler, bir şairin 
otobiyografisi olarak sunuluyor… Oradan tarihi gerçeklik inşa ediliyor. Hayır, 
bu hikmetler, eksikliğini tamamlama çabasında olan bir hakikat yolcusunun 
güncesidir… Hangi duraklarda durmuş neler yapmış? Manaya nasıl ermiş? Bu 
açıdan bakmak; bunları, kemâl yolcusunun seyir defteri olarak bunları görmek 
lazımdır. Mesela bir yerde şunu söylüyor:

İnnâ fetehnâ okuyup anlam sordum

Işık saldı, kendimden geçip cemâl gördüm;
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Yaşımı saçıp, çâresiz olup durdum ben işte.

Fetihler, manevi fütuhat olmuş… Yolun başında. Mürşidi, “sus” diyor. 

“Dün mektebe gelip bugün müderris olayım” diyenlerden olma…

Devamında şunu telkin ediyor:

“Ey nâdan, mânâyı bul” diye söyledi, bildim;

Ondan sonra çöller gezip Hakk’ı sordum;

Nasip etti, şeytanı tutup bindim;

Kararlı olup, belini basıp ezdim ben işte.

Nâdân, kendine yabancı olan… Kendi hakikatini bilmeyen… Sen diyor, 
evvela kendi hakikatini, mananı bul.

Bulmak, olmaktır… Bu bir süreç işidir. 

Hemen bilip konuşmak değil, bulup konuşmak lazım.

Manayı buldum, çölleri, Asya’nın steplerini gezdim diyor… Öyle ki, beni 
kalb-i selimden uzaklaştıracak Şeytanı bile at edindim.

Mesele budur: Bilgi obezi olmak değil… Olmak için yola düşmek lazım. 
Çok söz değil, az ve hikmetli olanı söylemek lazım.

Başa dönmek

Daireyi tamamlamak, sözü kemâle erdirmek gerek… Ne demiştik? 
Kıvâm-ı dünya dört nesnedir. İşte oradaki hikmet, asırlar boyunca bizim 
milletimizi besleyen düşünce, Pir-i Türkistan’ın Fıkhı riyazetle buluşturarak 
erdiği hikmet geleneği yani tasavvuf olmuştur… Hikmet, hukukla, düşünce ve 
şiirle buluşarak tasavvurlarımızı tezyin etmiş.

 Pîr-i Türkistan, hemşehrisi “muallim-i sâni” olarak anılan Farâbî’nin, 
Mehneli Ebû Sâid’in, İmâm Mâturîdî’nin, İmam Buhârî’nin ve İbn. Sînâ’nın 
işlediği topraklarda hakikat arayışına çıktı… Bir derviş ve fakihtir. Ancak, 
onun bu âlim ve mütefekkirlerden yararlandığı da aşikârdır. Bu sebepten 
hikmetlerin, hadis ilmi açısından çok zengin olduğunu, itikad itibariyle ehl-i 
sünnet penceresinden hayata baktığını, sağlam bir mantığa sahip olduğunu 
söylemek isterim. Bu bakış, bu fikri tekâmül sadece sufilik açısından değil, şiir 
ve estetik açısından da bizi beslemiştir.

Pîrin Tesirleri

Hâkim Ata, Süleyman Ata vs… 

Anadolu’da;

1.Yunus Okulu… 
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3. Horasan Erenleri, abdallar, kalender dervişler; bunlar hikmetleri Anadolu 
toprağına taıdılar.

4. Sarı Saltuk ve Molla İlâhî ile Yesevî izini Rumeli’ye, Balkanlara 
taşıdılar… İbrâhim Gülşenî ile de Mısır’a, Kahire’ye… 

Kazakistan’da Pir’in izinde giden meşhur şairler:

Abay, Şahkerim… Bunlar iki kardeş. Şahkerim daha çok sufiyane yazdı.

Şimdi Muhtar Mağauyn, önemli bir isim.

Ayrıca Ceditçi şairlerden, Ahmet Baytursun, Mağcan Cumabayev, Mircakip 
Dulatov ve Sultan Mahmut Taraygırov’da da Yesevî etkisi bulunabilir.

Ahmed Yesevî, Kazağ’ı, Türkmen’i, Özbeği, Kırgız’ı, Oğuz’u ve diğer 
Asya’nın mert evlatlarını kardeş kılan bir iksirdir… Asya’dan Anadolu’ya, 
Rumeli’ye ve Afrika’ya kadar erişen bir hoş sedadır. 

Netice-i kelâm

Netice olarak, Divân-ı Hikmet, hakîkati müdrik bir kâmilin hikmetleri… 
Nutk-ı şerîfleri.  Bu hikmetler, ta başından bu yana insan ağacını aşılayarak 
ehlileştirme görevini ifa etti. 

Şehirli, medeni yetkin insan olmak bu aşılanma amelesiyle doğrudan 
alakalı… İnsan ağacı, sözle ve sohbetle kulaktan aşılanır. Musiki, sözü kulağa 
ulaştıran iksirdir. Bu itibarla da asırlardır, farklı makamlarla işlenerek bu 
hikmetler, bizde ilahi, gülbank, münacaat, tevhid, na’at veya şarkı ve türkü 
olmuş ve insanımızı aşılamıştır.

Onun bir niyazı, bir sorusuyla sözü tamamlayalım:

Kul Hoca Ahmed cânını ver mertler gibi

Cândan geçip yola girsen göresin cemâl

Murâdını verir sana Allah

Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
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Türkiye
A. Ali Ural
Adem Karafilik
Ahmet Murat
Hakan Şarkdemir
Hanefi İspirli
Hasan Akçay
Hasan Topçu
Hayriye Ünal
Hıdır Toraman
İbrahim Eryiğit
İsmail Göktürk
Mahmut Bıyıklı
M. Bâkî Efe
Mehmet Aycı
Mehmet Kurtoğlu
Mehmet Can Doğan
Muhammed Enes Kala
Mustafa Özçelik
Osman Özbahçe
Selim Tunçbilek
Serkan Işın
Şenol Korkut
Şakir Kurtulmuş
Yavuz Altınışık

Kazakistan
Ulubek Yaşdevlet
Tanagoz Ilyassova
Galım Caylıbay
Saparbay İsrail Edılgazılı Kayırbekov
Bakıtcan Aldiyar
Sayat Kamşıger
Devletbek Baytursınulı
Roza Seyilhanova
Gülımay Kuanışova
Hamıt Eseman

Diğer Ülkeler
Alla Büük (Gagavuz Yeri), Azız Nazmı Şakir 
(Bulgaristan), Canan Özer (Kosova), Emıne 
Mehmetova (Kırım), Kadrıye Emıne Alıt 
(Bulgaristan), Iurchıe Amet (Romanya), Sibel 
Gülüstan (Yunanistan), Altyn Ormotoeva 
(Kırgızistan), Atantaı Akbarov (Kırgızistan), 
Altynbek Ismaılov (Kırgızistan), Salım 
Salımov (Azerbeycan), Şahane Mahmudzade 
(Azerbeycan), Zaripov Dzhumakhun (Uygur), 
Fahreddin Nızamov (Özbekistan), Ramıs 
Aymed (Tataristan), Sanıye Ahmetcanov  
(Tataristan), Nurıana Idrısova (Özbekistan), Aygız 
Baymukhameto (Başkordistan), Ramıl Çuragulov 
(Başkordistan), Hasanboy Gayubov (Tacikistan), 
Havva Tekin (Kıbrıs), Şemsettin Kuzeci (Irak) Tü

rk
çe

’n
in

 1
2.

U
lu

sl
ar

ar
as

ı Ş
iir

 Ş
öl

en
i’n

e 
K

at
ıla

n
Şa

ir
le

r



38
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

11

1959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 
İlk şiiri Mavera Dergisi’nde çıktı (1982). Yükseköğreniminin ardından bir 
süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları’nı kurdu. 1989’da Merdiven 
Sanat isimli aylık bir 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 Şairi ” ödülünü aldı. 
Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı alanında 
“Hızırla Kırk Saatin Kurgusal Yapısı” konulu yüksek lisans tezini 2015’te 
yaptı.

Eserleri: Şiir: Körün Parmak Uçları (1998),Kuduz Aşısı (2006),Gizli 
Buzlanma (2013), Mara ve Öteki Şiirler (2017) Öykü: Yangın Merdiveni 
(2000), Fener Bekçisinin Rüyaları (2011), Deneme: Posta Kutusundaki 
Mızıka (1999), Makyaj Yapan Ölüler (2004), Resimde Görünmeyen (2006), 

A. Ali Ural (Türkiye) 
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Güneşimin Önünden Çekil (2007),Satranç Oynayan Derviş (2008),Tek Kelimelik 
Sözlük (2009),Ejderha ve Kelebek (2010),Bostancı Bahane (2010),Bisiklet Dersleri 
(2017) Tercüme-Araştırma:  Divan / İmam Şâfiî’nin Şiirleri (2002)

TEŞBİH                                                        

ben bu şehri 
tekmelenen bir konserve kutusuna benzetiyorum 
benzeme yönünden kaçırdığım bakışlarımla benzetiyorum
ne konservesi olduğunu ayakkabımın ucundaki 
kırmızılığın ele verdiği
ben bu şehri

ben bu trenleri 
sürünen yılanlara benzetmiyorum hayır 
trenleri yılanlara benzetme modası geçti
ayakları yerden kesilerek geçti yanımdan çok oluyor 
çok oluyor unuttum tıkırtılarını topuklarının
ben bu trenleri

ben bu uçakları 
kuşlara benzetenlere hayret ederim hayret ettiğim kadar kuşlara
yemezler önlerine attığım yemi bulutlar penceremde 
pırr diye uçamazlar bak bu da var
bu da var son çağrı kapım değişti
ben bu uçakları

ben bu kitapları
horozlara benzetirdim uyandırsalardı beni her sabah 
tavuklar gibi tüneyen raflarında kitaplığımın gözleri yumuk
benzemezler yine de tavuğa çorbaları olmaz
karıştırırlar kafamı çorbaları olmaz
ben bu kitapları 

ben bu gelinleri
beyaz şemsiyelere benzeten bir şaire rastlasam yaz günü
başına güneş geçtiğini düşünürüm
duvakların süpürdüğü bir gölge görürüm kır düğünü
kır ve kaç dağlara şenlensin alıcı kuşlar
ben bu gelinleri

ben bu gözyaşlarını 
yağmura benzetenlere kahkahayla gülerim gök gürültüsü 
sağnak gülerim kesilmez günlerce neşe akar yollardan
ağlamak mı neye benzese teşbihte hata olur
benzetileni kaybolmuştur peşine bin merak takıp
ben bu gözyaşlarını

ben bu çocukları
ölü yapraklar gibi yüzen ırmaklarda 
ölü yapraklara benzetemem dilim kurur
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Adem Karafilik (Türkiye)
1963 Çorum Sungurlu’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Kırıkkale’de 
tamamladı. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’den mezun oldu. Sakarya 
Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı. MEB bünyesinde öğretmenlik, editörlük 
çeşitli üniversitelerde okutmanlık yaptı. Kişisel Gelişim alanında eğitim, 
seminerler ve konferansların yanında danışmanlık yapmaktadır. 1986 yılından 
bu yana yazı ve şiirleri değişik gazete ve dergilerde yer aldı. Bolu Yazarlık 
Atölyesi Bünyesinde, dört dönem Köroğlu Şiir Atölyelerini yönetti.  

Kitapları: 
Uygulamalı Hızlı ve Etkin Okuma Teknikleri,Öğrenmeyi Öğren, Öğrenci Yol 
Haritası,Öğrenci Çalışma Rehberi,Öğrenci Çalışma Stratejileri,Sessiz ve Sensiz  
(şiir),Eylül Kefaretleri  (şiir),Hoşça Bak Kendine  (şiir öykü terapi) Vedat 
GÜNEŞ’le ortak yayın, Köroğlu Şiir Vakitleri (şiir derleme)
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ey sevgili
sar beni dualarına

dilimden hâlimden fiilimden
çürüyen düşüncelerden habersiz
eylemsiz sevdalarda
saklanan yollar erisin

dünya erisin zihnimden
küskün eylüller erisin
değişsin esen yelin yönü
bağlansın gece gündüze

dualarına sar beni
arındır umutları arzulardan
arala kapalı kapıları
aşk zincirleri kırılsın

aç kilitlerini çaresizliklerin
dokun zırhlı duvarlar yıkılsın
rüya yağmurları serinletirken
miskin nehirler kurusun

acıları sürgün et yüzümden
tebessümleri boğan gözyaşları kurusun
doğdur güneşi buz kristallere

sar dualarına
bakışlarınla açılan pencerelerden
özgür mutluluklar kanatlansın
zamansız kayan yıldızlardan
yeni sayfalar taze umutlarla açılsın

uzat ellerini tut gökyüzünü
doldur coşkun güneşi
yasak tanımaz ruh dünyama

ey sevgili
dualarına sar beni
sar dualarınla
açsın senli sevdanın
rüya ışıkları
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1971 Karaman doğumlu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden me-
zun oldu. İlk şiiri 1992 senesinde yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanmış dört 
şiir kitabı var: Kaf ve Rengi, Kış Bilgisi, Bir Şair Bisikletle, Kalbin Kararı. 
Denemelerinin bir kısmını Belki de Üzülmeliyiz adıyla kitaplaştırdı.

Cibran’dan, Tevfik el-Hakim’den ve İbn Acibe’den Türkçe’ye kitaplar ter-
cüme etti. Felsefe ve tasavvuf alanında lisansüstü çalışmalar yaptı, bazı aka-
demik çalışmaları kitaplaştı, 

Halen Nihayet Dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor ve İbn 
Haldun Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Ahmet Murat (Türkiye)
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KENDİ

kendime yeni bir yaş aldım bugün
yaş pasta, çift anlamlılık, düşündük kendimle güldük
“niçin hep üzgünüm”ü aramış ayşe google’da
dünya acımasızdır, kabul ettik, duyunca.

ötemeyen kuşlar ve başarısız dizeler
saldırdık bana take this waltz eşliğinde,
ağız kenarımdan sızıyordu bazı ayetler medeni 
insansız bir uçak kadar yalnızdım düştüğümde.

yılın ilk karına sövüyor uygar dünya
kapıları çarpıp çıkıyorum cümlelerden, 
o soruyu buluyorum, koyduğum yerde
bir sis düdüğü gibi, gizli ve aşina: 
insanda teselli var mı insana?    
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Alla Büük duudu aprelin 19, 1987 yılda Çeşmäküündä, Valkaneş dolayında 
Gagauz Erindä, Moldova.  Onuncu klasta Alla denedi yazmaa gagauz dilindä. 
Ozaman onun yazalından peydalandı ilk annatma ‘Pişmannık’. 2004 okulu 
bitirdiinän, Alla gitti üürenmä jurnalist Moldova Devlet Universıtedınä. 2009 
yılda Alla Büük başladı işlemaa Çadır gazetasında ‘Znamä’. 2011-cı yıldan 
2013 yılakadar Alla çalıştı redaktor Valkaneş ‘Panorama’gazetasında. Büünkü 
günda çalışeer ‘Vesti gagauzii’ gazetasında.  2013 yîlda kurdu Cümnä toplu-
luunu Genç gagauz yaz selam birlii, angisina genç yazarlari hem peerçileri 
topladi. 2014 Birlik Ilk siir toplumunu “Oguz sesi “ tiparladilar.  Türk dünää 
genç yazarlar birliin hem Türk dünnää gazetecilär birliin azasi. 

Alla Büük (Gagavuz Yeri)



45

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

11

1. Bän gagauzum!

Bän gagauzum!
Bunu girginnenip söleerim
Bän hak oguzum!
Yumuruumu güüsümä düyerim.
 
Bän gacalım!
Kimsey bişeylän korkutmaz
Bän külüüyüm!
Kimsey bunu diiştirmäz.
 
Bän insanım!
Fikirlän, cannan kullanan
Bän karıyım!
Sevdaylan işimi başlayan.
 
Bän gök-oguzum!
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1980 yılında Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesine bağlı Çatkal ilçesinde doğ-
du. 2002’de Dastan Teknik Üniversitesini tamamladı. Uzun yıllar Kırgız Milli 
Meslisi’nde Millet Vekil yardımcılığını yaptı. Aalam hanışası (Dünya Kraliçe-
si) adlı tek şiir kitabı vardır. Kırgız Milli Yazarlar üyesidir.

Altınay Ormotaeva (Kırgızistan)
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Bilsen menmin hanışası aalamdın!

Büt aalamdı cürögünö batırgan.

Kiyip alıp köödöy tündün köynögün,

Tagdır kaarın cıldızına caşırgan.

Bilsen menmin hanışası aalamdın!

Karmap tırgan aksak düynö baldagın.

‘’Ayalsın da, alsızsın’’-dep aldanba,

Aalam caşayt meeriminen ayaldın!

Ayaldıgım – alsızdıgım, a birok,

Aalam sırı menede ekenin tuyuşat.

Kança erler oşonduktan karaylap,

Kunun keçip, kulduk urup turuşat.

Bul aalamdın şumkar konçu tuurumun,

Men ayalmın, oşonduktan uluumun.

Kirpigimdin irmemmine baylanıp,

Düynö bütün urup turat kuldugun.

Men ayalmın, can bütköndön aruumun,

Özün menen ak örgölüü ayılmın...

Köz irmemdik bakıt berip a birok,

Ömür boyu azap salam kayılsın...

Bilsen menmin hanışası aalamdın!
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1982’de Kırgızistan’ın Oş bölgesinde doğdu. Şiir yazmaya daha lise yıllarında 
başlayan şair, 2005 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji 
bölümünden mezun oldu. Türk Edebiyatı ve Şiiri, özellikle tasavvuf şairle-
ri ve şiirleri hakkında uzmanlık alanı olarak çalışan Altınbek Ismailov, Yu-
nus Emre’nin şiirlerini Kırgızcaya tercüme ederek 2005 yılında kitap olarak 
bastırdı. Mevlana’nın ünlü eseri ‘’Mesnevi’’den seçtiği bazı şiir, hikayeleri 
Kırgızcaya aktararak 2017’de kitap haline getirdi. 2005’de Dünya Genç Türk 
Yazarlar Birliği Kırgızistan temsilcisi olarak çeçildi. 2006’da ise Kırgız Millî 
Yazarlar Birliği üyeliğine kabul edildi. Şu anda Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nde Okutman, ELTR Devlet Televizyonunda sunucu olarak çalış-
maktadır. Evli, bir çocuğun babasıdır.

Yayınlanmış eserleri: 
1. Süyüünün Sultanı Yunus Emre (Sevgi Sultanı Yunus Emre), Tercüme ve 
inceleme,  2005.
2. Taş küzgü (Taş ayna), Şiir, 2008.
3. Süyüünün Sultanı Yunus Emre (Sevgi Sultanı Yunus Emre), Tercüme ve 
inceleme (İkinci baskı) 2010.
4. Taş küzgü (Taş ayna), Şiir,(İkinci baskı) 2009.
5. Gülistan (Bahtiyar Vahabzade), Tercüme, 2010.
6. Taş küzgü (Taş ayna), Şiir,(Üçüncü baskı) 2012.
7. Ömür Yolu (Ülvi Bünyadzadə), Tercüme,2015.
8. Mevlana Tercüme ve inceleme, 2017.

Altınbek İsmailov (Kırgızistan)
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BALDAR

Bir başkaça katkırıp borsuldagan,

Boy kötörüp biröögö çonsunbagan,

Baldar kanday baktıluu baykasanar,

Biz suktangan düynögö kol sunbagan.

Köygöyü cok...Könül tok...Kudundagan,

Kuuluk kılıp kün sayın kubulbagan.

Köröt nagız çındıktı baldar gana,

Köz karaşı tuptunuk buzulbagan!

Casalma cüz, calgan söz koştobogon,

Carık nurdan başkanı toptobogon,

Eh, baldardın düynösü kanday sonun

Eç nersege, eç kimge okşobogon!
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1960 yılında Kırgızistan’ın Çatkal ilçesine bağlı Canı-Bazar köyünde dünya-
ya geldi. 1983’te Oş Devlet Pedegöji Üniversitesin’den mezun oldu. 1984-
2000 yıllar arası çesitli gazetelerde muharrir ve yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 
2001’den bu yana kadar Kırgız Milli Meclisin’de tercümanlık yapmaktadır. 
Bazı şiirleri kendisi tarafından bestelenmiştir ve şaire söhret kazandırmıştır. 
Ulusal Moldo Niyaz ve Alıkul Osmonov edebiyat ödüllerine, Uluslarası Cela-
laddin Rumi ödülün kazanmıştır. Kırgız Milli Yazarlar Birliği Üyesidir. Evli, 
bir çocuk babasıdır.

Yayınlanmış eserleri
1. Argımak (At), Şiir, 1990.
2. Kudaydın ırı (Allah’ın Şiiri), Şiir, 1999. 
3. Tirüü Meken (Diri Vatan), Şiir, 2008.

Atantay Akbarov (Kırgızistan)
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Paygambarlar bardıgı akın boluşkan

Paygambarlar bardıgı akın boluşkan,
Ay-aalamdan asıldıktı çogultkan.
Ötkööl salıp süyüü menen ıymandan,
Akıykattan Kudayga col soguşkan.

Paygambarlar bardıgı akın boluşkan,
Azattıktın uluu ırın sozuşkan.
Baylık,biylik,alktın bolgon kurmanı,
Adamzattın baktısı üçün ooruşkan.

Kuday bergen missiyanı pir tutup,
Alar dayım mezgilinen ozuşkan.
Ömür caşın uzartsak dep adamdın,
Öz ömürün kurman çalıp koyuşkan.

Paygambarlar bardıgı akın boluşkan,
Men da köktön ayan tınşap kelemin.
A paygambar bolboy koygon sebebim,
Iyık colgo nebak tüşkön eldenmin.

Akındık ne? Bilgenge zor aalamdı,
Alakanday cürögündön ötkörüü.
Akın boluu – ar bir ırın arkıluu
Adamzattı bir tepkiçke kötörüü!..

Paygambarlar bardıgı akın boluşkan...
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Taş (1973, Bulgaristan)

Güney Bulgaristan’ın Smolân şehrinde doğdu. İlk şiirlerini buradaki dil li-
sesinde İngilizce eğitimi aldığı esnada yayımladı. Eğitim hayatı Sofya 
Üniversitesi’nin Arapça Filoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde de-
vam edip, İstanbul Üniversitesi’nin Bilim Tarihi Bölümü’nde Osmanlı kültü-
rüne dair bir doktora tezinin müdafaasıyla sona erdi. Halen Sabancı ve Okan 
üniversitelerinde çalışıyor. 1990’dan itibaren Bulgaristan’da ve Türkiye’de 
yirminin üzerinde şiir, nesir ve (Türkçe, Arapça, İngilizce ve Rusçadan Bul-
garcaya ve Bulgarcadan Türkçeye) çeviri  kitabı basıldı. Bunların arasında 
kendisine ait Gökyüzü Bahanesi (1993), Yaş 22/ Yağmur Apokrifi (2004 ve 
2009), 33’ünde Gökyüzü (2007) ve Yalnızlığın Devriâlemi (2016) başlıklı şiir 
kitapları ve Çağdaş Filistin Şiiri Antolojisi (1999), Çağdaş Kuveyt Edebiyatı 
Antolojisi (2003), Osmanlı’da Bir Papaz: Günahkâr Sofroni’nin Çileli Hayat 
Hikâyesi 1739-1813 (2003), Bulgarlara ve Bizansa Dair Bir Kitap (2006) gibi 
çevirileri yer almaktadır. Bunların yanı sıra birçok antoloji, dergi ve gazetede 
100’ün üzerinde çağdaş Türk yazarının eserlerini Bulgarcaya kazandırdı. Bul-
garistan Türk yazarlarını temsilen dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenen 
çok sayıda şiir okumalarına katıldı. Bunların daha önemlileri: (2001) Pontes 
Uluslararası Edebiyat Festivali (Krk/ Hırvatistan); (2002 ve 2006) II. ve VI. 
Uluslararası Sapanca Şiir Geceleri (Sakarya); (2005) Türkçenin 6. Uluslararası 
Şiir Şöleni (Simferopol/ Ukrayna); (2007) Iowa Üniversitesi’nin 40. Uluslara-
rası Yazarlar Programı (Iowa/ ABD); (2007) ABD Kongre Kütüphanesi’nde 
şiir okuması (Washington/ ABD); (2008) VI. Uluslararası Avrupa Şiir Festivali 

Aziz Şakir (Bulgaristan)



53

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

11
– Europoetica (Budapeşte/ Macaristan), (2009) Dewan Bahasa dan Pustaka 
Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nün düzenlediği uluslararası şiir okuması (Kuala 
Lumpur/ Malezya) vs. 

Orijinalleri Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Arapça olan şiirlerinin bir kısmı 
İngilizceye, Macarcaya, Malaycaya, Hırvatçaya, Arapça ve Rusçaya çevrilmiş 
ve yayımlanmıştır.

AŞK GELİYORUM DEMEZ

Aşk geliyorum demez
Yollara gönül vermez

Aşk geliyorum demez
Yalan söylemesini sevmez

Aşk geliyorum demez
Gelmez gelmez gelmez

Ama biz ona gidebiliriz...
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 7 Aralık 1995’te Kosova Prizren’de doğdu. Abdyl Frasheri İlköğretim Oku-
lunda eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 2014 yılında Gjon Buzuku Fen 
Lisesinden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte ülkesini tem-
sil eden Özer, Kosova Türk Yazarlar Derneği Türkiye Temsilcisi’dir. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, dördüncü sınıf 
öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir.  

Kitapları:

Meleklerin Kokusu / 2009

Meçhul Şaire/ 2012

 

OKUMASIN SENİ BENDEN BAŞKASI
 
Bir ucuz romandır, hikaye belki,
Şiir olamaz ki senden başkası!
Kalbime kazınan bir şiir ol ki;
Okumasın seni benden başkası!
 
İçimde esiyor bir seher yeli,
Gözlerin gözüme ‘’sevdim’’ diyeli.

Canan Özer (Kosova)
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Yüreğin kalbime ne kafiyeli,
Okumasın seni benden başkası!
 
Ben bile kendimde yokken bendesin,
Yabancılık çekme sen evindesin.
Sakladım, ruhumun sol cebindesin,
Okumasın seni benden başkası!
 
Duymasınlar diye sessizce yazdım.
Resimlere çizdim, sözlere yazdım.
Günlüğüme değil, gönlüme yazdım,
Okumasın seni benden başkası!
 
Razıyım ömrümü kaplasın elem,
Razıyım seninle bitmesin çilem.
Bitmesin bu şiir, bilmesin alem
Okumasın seni benden başkası!
 
Tüm gözler kör olsun, kulaklar sağır,
Göğüs kafesimde kuş gibi bağır!
Tüm diller lal olsun, sen beni çağır;
Okumasın seni benden başkası!
 
Bilirim o eşsiz ruhun bir esin,
Kimseler bilmesin seni neycesin.
Adın ‘’şiir’’ senin, iki hecesin
Okumasın seni benden başkası!
 
Seninle bedeldir bir anım asra,
Kaşların ötredir, kirpiğin esre.
Gözlerin gördüğüm en derin mısra
Okumasın seni benden başkası!
 
Yanağında gülüşünden yadigar
Kalbimi durduran iki virgül var!
Sen bana yazılmış bir şiirsin yar;
Okumasın seni benden başkası!
Alnıma yazılmış bir şiirsin yar,
Okumasın seni benden başkası!
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1951’de Kaşgarda doğdu. 1955 yılında Kırgızistan’a geldi.  1970’e kadar 
önce Bişkek’te sonra Moskova’da eğitim gören Cumahun Şaripov 1970-
1973 arası askerlik yaptı. 2012 yılında bu yana kadar Kırgız Milli Yazarlar 
Birliğinde hem muharrir, hem fotoğrafçı olarak görev yapan şair ve tercüman 
Cumahun Şaripov Rusça ve Uygurca eserler yayınlamıştır. Kırgız Milli Ya-
zarlar Birliği Üyesi, Kırgızistan’daki Uygurlar Vakfı başkanı.                                                                                   
Eserleri: Kün cana ay aldında (Kırgızca, Rusça, Uygurca ve İngilizce),Aylaker 
Fehriya (Kırgızca, Rusça, Uygurca ve İngilizce),Mişel Monten (Rusça)

Cumahun Şaripov (Kırgızistan)
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Uygur mukamlar hakkida
Kelin aziz ey yaranlar merhaba,
Mukamlardin hözür pahat alayli.
Alem ara danlik büyük möcüze
Sehiridin saz işkida yanayli.

Ahanlarda dostluk, söygü, izgülük
Esirlerdin cevlan kilip yaşnigan.
Teşna dilga ilham berip, nur berip,
Keleçekke, armanlarga başligan.

Möcüzedur mukam halkim yaratkan,
Uygurumning armanini küyligan.
Ecdatlarga baş egimiz minnetdar
Uluk miras berpa kilgan mengüge.

Küy peyzige aşik bolup önkenlar,
Sünhilarga okşitidu mukamni.
Mukamlarning sazlarini yanratkan
Esillarga Alla bergan ilhamni.
  
Mehnet söyer, tirişçan el – uygurlar,
Dehan, şair, Lohmen kebi tevip hem.
Tilni yarar mezlik taam ustisi,
 Destihanni gül keltürüp berer tem.
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Darken Tanabayev (Kazakistan)

17 Ocak 1968'de Kazakistan’ın Şimkent şehrinde doğdu. Kazakistan Milli 
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Uzman bir mühendis olmasına rağmen 
şiir yazıyor. Şiir şölenlerine katılarak ödüller kazanmıştır.  
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Türkistan-Desem
Tolğay

Türkistan-desem küy samğar,
Ulığan könil- Kökböri.
Kök sauıt kiip kursanğan, 
Aykaskan maydan şepteri.
Jolbarıs jürek batırlar,
Örtegen jaudı ot demi.
Bayrağın kökke kötergen,
Kök Tenip koldap köktegi. 

Ardaktar- arın Alaşım,
Türkistan- senin jok bağan.
Turan dep ötken dalasın,
Nesibem- Tenir saktağan.
Ğayıp Erenim- elegen,
Baskanda babam şok jaman.
Kazığurt-bizdi demegen, 
Kemesi Nuhtın toktağan.

Türkistan- şerli şejire,
Korkıt ata küyin şertedi.
Sahara- kerbez tabınğan,
Umay anam endi ertegi.
Karataü- kayğım tarkamas,
Babalar bergen sert edi. 
Arıstandı- Karabas,
Keudemdi Otırar örtedi.

Seuletti alıp kesene,
Türkistan- dese sanamda.
Jahanger- Temip saldırğan, 
Koja Ahmet keldim molana.
Enirep turmın enkildep,

Tağıda kandı jol ana.
Hafizdey turmın künirenip
Kırşınday ketti o, bala!
Kırşınday ketti obala-a!

Türkistan dünie esigi,
Asıldar ötken keşegi.
Mekenin tapkan mengilik,
Jastanğan jaylı tösegi.
Abılayday  tekti hanımen,
Kazıbektey dana şeşeni.
Bayızın tapkan erlerdin,
Mereyi üstem bes eli.

Türkistan- töpi kazaktın,
Türkistan terber besigim .
Ardaktap Alaş uldarı,
Köterdi kayta esimin.
Mustafa, Turar, Mağjandar,
Türkistan senin- osı ulın.
Türkistan- altın bosağam,
Türkistan- altın besigim.

Türkistan alğa örkendep,
Bül künde jaynıp güldenge.
Sattarday asıl ul tayın,
Bkezattar kayıttı jüldemen.
Jakanğa  jayıp kuşağın,
Jalındap jastar ülgergen.
Kazak bop kayta  jandanıp,
Astana bolıp türlengen.
Türkistan kayta türlengen.
Kıpkızıl alau güldermen. 
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Dauletbek Baitursynov (Kazakistan)

8 Mart 1964’te Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kazak bölgesinde, Tengri’nin 
eteklerinde dünyaya geldi.1991’de ortaokul, 1983’te Pedagoji Koleji ve 
1988’de Çin Halk Cumhuriyeti›nde Hinjiang Eğitim Enstitüsü’nün fiziki 
fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında bağımsız Kazakistan’a bağımsız 
olarak taşındı. 1996 yılından beri Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşıdır.

1994’ten beri Yazarlar Birliği, 2006’dan beri Gazeteciler Birliği üyesidir. 
“Halk Konseyi”, “İslam ve uygarlık” gazetelerinde çalıştı.

Şiirleri 1988›den beri Çin ve Kazakistan›daki periyodik basında 
yayımlanmaktadır. “Evsizlik”, “Ebedi Adres”, “Lupine Lily”, “Dünya’nın 
Işığı” ve “Sırtınız” ın şiirlerinin yazarıdır. Edebi yayınlar hakkında otuz kritik 
makalesi yayınlandı.
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Adamdar özimizşe «jüye» sızdıq,
Konbaydı-ay, erjigitke kïesiz qut.
Bağınğan kojasına kul sekildi,
Tiledik bolmasın dep ïesizdik.

Kısılsak süyenemiz, arkalanıp,
Tek sonda tınıstaymız kan taralıp.
Süyenip patşasına, «baktaşığa»,
Ïığı bïik bolğan kanşa halık?

Ärkim-ak ïesizdi jırımdaydı,
Ayazda toñğan sïrak jılınbaydı.
Pışağın jalañdatıp aşköz bitken,
Bölingen beyşaranı julındaydı. 

Ïmenip jürgenimde Ïe şıkpay,
Bolmadı zamanıma üy-esik say.
Kısıldım örisime örgizetin,-
Koramnan Bïe şıkpay, Tüye şıkpay.

Burğanda «barsa kelmes» joldı kumğa,
Jürgende sonday künniñ korlığın da,
Bir Alla «Ïeñmin!» dep ämir etti,
Jetkizdi hïkimetpen koldı mıñğa!

Öleñ-jır kalıktattı küy kanatım,
Allağa dïyalogım—ğïbadatım.
Senemin Jaratkanğa selkeuim jok,
Baylanıp Kudiretke bïda basım.
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Rüstem oğlu Davronbek Tacialiev 15 Şubat 1984 yılında Özbekistan’ın Mar-
gilan şehrinde dünyaya gelmiştir. 1990-93 yılları arasında Margilan şehrinde-
ki 3 nolu Ali Şir Nevai mektebinde, 1993-2000 yılları arasında ise “İstikbal” 
okulunda temel eğitimini almıştır. Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniver-
sitesi, Gazetecilik Fakültesinde (2001-2005) lisans eğitimi aldıktan sonra 
2005-2007 yılları arasında Özbekistan Millî Üniversitesi, Gazetecilik Fa-
kültesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. ABD, Almanya, Polonya, 
Türkiye ve Kazakistan’da mesleki gelişim hususunda tecrübe kazanmıştır.
Eylül 2001’den itibaren “Marifet” gazetesinde muhabir olarak çalışması ilk 
iş deneyimi olmuştur. 2011’de ise New York’ta yayımlanan Özbekçe “Va-
tandaş” gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmıştır. 2004’ten bu 
yana www.ziyouz.com adebi sitesinde Genel Yayın Yönetmen olarak çalış-
maktadır.  Davronbek Tacialiev’in açmış olduğu www.ziyouz.com internet 
sitesi, Özbekistan’da gerçekleşen “Uz Millî Domeni İnternet Şöleni”nde “Bi-
lim ve Eğitim Alanının En İyi Sitesi” kategorisinde birinciliği kazanmıştır 
(2012-2014). 2013 yılında gerçekleşen “Millî İnternet Seçimi”nde de gali-
biyet elde etmiştir. Yine 2013 yılı internet gazeteciliği alanında Uluslararası 
“Altın Kalem” Odulu’nı almaya hak kazanmıştır. Davronbek Tacialiev Al-
manya ve ABD Büyükelçiliklerinin gerçekleştirdiği gazeteciler turnuvaların-
da da galibiyetler elde etmiştir. 400’dan fazla makale ve çevirileri matbuatta 
ve internette yayınlanmıştır. Davronbek Omer Seyfittin, Yaroslav Gashek hi-
kayelerini, Yunus Emre, Asik Veysel Satiroglu, Abdurrahim Otkur (uygur), 
Altinbek Ismailov (kirgiz) siirlerini Özbekceye çevirmis.

Davronbek Tacialiev (Özbekistan)
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O‘tga qalab
Yoqqan payting!

Bayonlab
Boshdan oyoq
Aytib turgan,
Qancha yil
Qattiq azob
Chekkaningni!
Oldingi
Kuch-quvvating
Qaytib turgan
Yech irg‘it
Ustingdagi
Choponingni!
Ont ichib
Oylab-yillab
Kutganing
Ozodlikka
Yetmadingmi!

Qaragin,
Qalpog‘ing ham
G‘alvirday
Teshilganin.
Qaragin
Soqoling ham
Olishga
Vaqting bo‘lmay
Eshilganin.
Qaragin
Qanday aytay,

Kirgiz sairi Altinbek Ismailov’un siiri ozbekce tercumasi

UYG‘ONINGLAR!

Qiyqirib
Bugun yana,
Uxlagan
Qirg‘izimga.
Qiyqirdim
Yangi sasim,
Uqmagan
Qirg‘izimga:

Turinglar,
Uyg‘oninglar!
Abjag‘i
Chiqib yotgan
Turmushni
Tuzatishni
O‘ylanglar,
O‘ylanglar!

Yetar, bas
Shuncha yillar,
Quchoqlab
Xom xayolni
Yotgan payting.
Yetar, bas
Shuncha yillar,
O‘zingni
O‘ksiz qilib
Boqqan payting.
Yetar, bas
Shuncha yillar,
Suyaging
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Qashshoqlikdan
Quvvating
Kesilganin?!

Tur endi
Foydasi yo‘q,
Qo‘riqlab
Xurraklarni
Xush tortmagin!
Tur endi
Hiylasi yo‘q,
O‘zgaga
O‘z yukingni
Hech ortmagin!

Olamiz
Yeringni
Bo‘lib-yorib
Talagandan,
Elingni
Jarga taqab
Qamagandan,
Shuginamas,
Aqcha uchun
«Orqangni»
Yalagandan
Ayamay
Tashlab butun!
Orsizlar
«Ayrib solgan»
Vijdoningni
Oz-ozdan
Orqasi yo‘q
«Yamab» butun!

Unutding
QIRG‘IZ degan
Avvalgi
Otingni sen!
Unutding
QIRG‘IZ degan
Hozirgi
Zotingni sen!
Ishlat-chi
Aylanayin
Bahaybat
Boshingdagi
Aqlingni sen!

Yalqovlik
Yanchsa yana
Qora boshing,
To‘xtalmay
Torqilaysan
Qorong‘i
Savodsizlik
Aravasin!
Ammoki
Qiziq savol
O‘lkangni
Ko‘targanga
O‘zingning o‘zakdagi
Bug‘doying
Qanday qilib
Yaramasin!

Qulog‘in
Ochib yurib
Uqmaganlar,

Kunduzi
Bosib yurib
Uxlaganlar,
Qiyqirib,
Yana-yana
Uyg‘oninglar,
Ko‘zlaring
Ochib yurib
Uxlaganlar.

Turinglar,
Uyg‘oninglar!
Abjag‘i
Chiqib yotgan
Turmushni
Tuzatishni
O‘ylanglar,
Uyg‘oninglar!
Uyg‘oninglar!!

Kirgizcadan Davronbek Tacialiev 
tercumasi
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Kunduzi
Bosib yurib
Uxlaganlar,
Qiyqirib,
Yana-yana
Uyg‘oninglar,
Ko‘zlaring
Ochib yurib
Uxlaganlar.

Turinglar,
Uyg‘oninglar!
Abjag‘i
Chiqib yotgan
Turmushni
Tuzatishni
O‘ylanglar,
Uyg‘oninglar!
Uyg‘oninglar!!

Kirgizcadan Davronbek Tacialiev 
tercumasi

1972 senesi  Namangan vilâyetiniñ Çust şeerinde dünyağa geldi. 1991 senesi 
Çust pedagogika okuv yurtunı bitirip, sevimli Vatanı Kırıma köc etti. 1993 
s. – 2008 s. başlanğıç sınıf ocası olıp çalıştı. Soñra   V. İ. Vernadskiy  adına 
Tavriya Milliy Universiteti  filologiya qırımtatar dili ve edebiyatı bölüginiñ 
mezunı oldı.
Emine Üsein 2009 senesi “Altın küneş” adına birinci şiirler toplamını da 
bastırdı. 2011 senesi çoçuklar   içün “Ayvanat alemi” ekinci şiiriy kitabi neşir 
olundı. 2015 senesi “Nevruz Çiçekleri” Türk Dünyası Kadın Şairleri  şiirler 
Antologiyasına eserleri girdi.  2016 senesi uçunci   büyükler içün “Kefe 
Lâlesi” şiiriy kitabı Ankarada basıldı ve Ankara Millî Kütüphanesinde taqdimi 
geçti. 2017 sene Aralıq ayında “ Güzellik alemi” dörtünci çoçuklar içün şiir ve  
ikâyeler kitabı dünya yüzü gördi. 
Kırım ve Ukrayna Yazarlar Birliği üyesi

Emine Memetova(Üsein) (Kırım)
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GAVURLARDAN HALKI SAKLA ÇANAKKALE
 
Gene bugün ortalıkta yokken zulmat 
Gene saran vatanımı mankurt afat 
Bin asırlık mecalimiz olmaz berbat  
Düşmanlardan halkı sakla, Çanakkale! 

Gözyaşlardan kurumayan yurt toprağım  
Hırpalanan aziz yerim,   Çatırdağım 
Diken  dolu Hansarayın  bağça-bağı 
Yabanlardan bağını sakla, Çanakkale! 

Birlik olduk, birlik güldük, birlik öldük  
Hiçbir zaman ayak altı olmaz her Türk
Şanı büyük kurucusu bu Atatürk 
Haksızlardan Halkı sakla, Çanakkale!

 Lale açar şehitlerden akan kanlar
Mezarına boyun eğip sessiz ağlar 
 Melaikeler öpmek için kökten konar 
Afatlardan kökünü sakla, Çanakkale!  

Gelinlerın yaslı kalan al duvağın  
Anaların gözyaşların,  ai-zarın,
Çoçuklarin  ümüt veren  lâlezarın,
Cefalardan kurtar sakla, Çanakkale!

Al bayrağın,  şehitlerin akan kanın,
Ay  yıldızlı askerlerin saf vicdanın, 
Altaylardan Avrupa’ya – hak meydanın,
Türküñ Turan ilin sakla, Çanakkale!

Bütün yeri saran büyük Turanım var  
Ecdatların mecalinde mecalim var 
İzin Basıp arttan gelen askerin var 
Namertlerden yerin sakla, Çanakkale! 

Hak yolunu son nefeste şehit sağlar 
Türküm diye şehit katar Türk, hem Tatar
Türk birliğin kurtarır o, tevhid tutar 
Gavurlardan halkı sakla, Çanakkale! 
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(d. 20 Ağustos, 1971, İstanbul) Türk şair, yazar, ressam. Çocukluğu Maraş’ın 
Pazarcık ilçesinde geçen Hakan Şarkdemir, ilk ve ortaokulu Balıkesir’de 
okudu. 1989’da Kuleli Askeri Lisesinden, 1995’te Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İlk şiiri 1994’te Mülkiye Mektebi’nde 
yayımlandı. Şiirleri, eleştiri yazıları, çevirileri Şehrengiz, Yedi İklim, Atlılar, 
Dergâh, Ülke, Kırklar, Kökler, Hece, Heves, Karagöz ve Kargış’ta yayımlandı. 
Atlılar dergisinin ilk döneminin şiir editörlüğünü üstlendi. Bazı edebiyat 
dergilerine illüstrasyonlarıyla da katkıda bulundu. 1998 yılında özel bir çizgi 
film stüdyosunda çalıştı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “edebi tenkit” 
dalında yılın kitabı ödülüne lâyık bulunan Kahramanın Dönüşü adlı kitabında, 
modern epik şiirin tarihi serüvenini anlattı. Günümüz şiirine yeni bir açılım 
getiren modern epik şiir anlayışını Türk ve Dünya şiirinden örneklerle tartışan 
Şarkdemir, söz konusu anlayışı teorik bir bakış açısıyla savundu. Sonrasında 
somut, deneysel ve görsel unsurları da şiirine katarak, “heteropoetika” adını 
verdiği, parodinin tüm şiirsel teknikleri bir araya getiren kurucu bir güç 
olarak tasarlandığı kaplamlı bir şiir anlayışına yöneldi. Yayın yönetmenliğini 
üstlendiği Karagöz’ü (2008-2013) Osman Özbahçe ve Serkan Işın ile birlikte 
çıkardı. Hâlihazırda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim 
Bölümünde yüksek lisans kapsamında sanatsal çalışmalarına devam eden 
Hakan Şarkdemir, evli ve tek çocuk babasıdır.

Hakan Şarkdemir (Türkiye)
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ŞİİR:Batık Değirmenler (1997) ISBN 975-8209-02-7 , Tadat (2006) ISBN 9944-
5181-0-7 Yerçekimi Bilgisi (2007) ISBN 9944446228,  Fiten (yayına hazırlanıyor)

GÖRSEL ŞİİR “Gürültülü Kağıtlar” (Görsel Şiir Seçkisi), Yasakmeyve Dergisi Eki 
Sayı: 5, 2007  Kul Hakkı Kulak Arkası (2011) ISBN 9944446730 “Ten Turkish Visual 
Poets”, Trickhouse Vol. 15, 2012

DENEME Kahramanın Dönüşü: Modern Epik Şiir Üzerine (2008) ISBN 4345363579 
Poetik Hikem: Tekil Poetikalardan Heteropoetikaya (yayına hazırlanıyor)

ÇEVİRİ Eleştirinin Anatomisi, “Birinci Deneme Tarihsel Eleştiri: Kipler Kuramı”, 
Northrop Frye  Masumiyet Türküleri, William Blake Güngörmüşün Türküleri, 
William Blake Cennet ve Cehennemin Evliliği, William Blake

Bab V: Außer Mir*

I.
Bir Alman’dı Katalanları önüne katan
Bir Alman’dı lâf dinlemez kumandan
Bir Alman’dı İstanbul’a çağrılan 
Ceneviz’i boğazlayan, Rumları soyan
7 yaşından beri korsancılık oynayan
Bir Alman’dı, kırmızı, çiçek
Bir Alman’dı, hırsız ve mürtet
Bir haçlıydı, bir tapınak şövalyesi
O beyaz tiran
Don Kişot’un dedesi
Soyluydu belki de sülâlesi 
Arması Sforzalar kadar çiğ
Bir Alman’dı 
Filadelfiya’yı alan Germiyan’dan
Onun canını alan da bir Alan
Bir Alman’dı bir Alman
Anem allí a fer carn! 
Les feres tenen fam! 1 2

1  Ama ben

2 “Let us go there to make flesh, the wild beasts are hungry!”
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II.
Volkswagen’da çalışırdı babam
Bir Alman’dı o, Alman’dan sayılmayan
Dans etmeyi bilmeyen, 
Bodur ve
İtaatkâr bacaklarıyla bir Alman
Her şey bir somunu sıkmak kadar kolaydı ona
Mesele değildi uzaklarda olmak
Meselâ bir somun ekmek kadardı hürriyet 
Ve somuttu somun somuttu ekmek
Güzel olan şeyler gibi
Hakikat somuttu
Unuttuğu ya da söylemeye zorlandığı kelimeler 
Tutunduğu bazı değerler
Ve gözünde tüten memleket 
Onun için somuttu
Somutluk mutluluktu 
Vardiyadan her çıkışta 
Soluğu Alexanderplatz’da almadığı günlerde babam
Rogacki’den alırdı mutlaka peynirini
Köşedeki şarküteri açılmadan önce
Somonu Norveç’ten gelirdi 
Sosu mutlaka Napoliten 

III.
Güzeldi en azından
Lamarr kadar
Kolinsky’di fırçasının tüyleri
Dürer’in tavşanı gibi 
Öyle uysal, ürkek samur
Dişi mi dişi
Kızılca sapı gürgen
Ne küt
Ne homur homur
İdi dans edişi
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Ne de bakışları buğulu
Bir balerin gibi eğilirdi
Güzel diyebilirdik ona elbette
Bu yanık amber, bu altın okre 
Gelip yerleşmese de
O terli kâkülüne
Yoktu bir benzeri
Bir Alman’dı ama yine de
Hiçbir Alman güzel değildir 
Onun kadar güzel değildir hiçbirisi

IV.
Dünya, 
Bir zindandır muhakkak
Her kendini bilene;
Her kendine kapanmış,
Her kendiyle yaralı
Kendine hayran adam,
Katlanamaz dünyada
Kendiyle kalmaya da,
Yoksun kalmaya da kendinden…
Hele de bir Alman’sa
Ve vazgeçmişse sonsuza dek
Bir başkası olmaktan.
…
Zira “İnsan 
katlanılabilir bir şey değil” 
diye düşünebilir bir Alman.
Bir Alman bile katlanılabilir bir şeydir hâlbuki
“Bilgelerdir ancak, bilgeleşen” diyen iflâh olmaz bir Alman,
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Şereflenebilir bilmekle
…
Sonsuzlukla dolu bir an
V.
Sevseydim
Bir Alman gibi sevseydim
Bir Alman’ı sevseydim
Dar gelirdi dünyalar
Gök kubbeler yıkılırdı başıma…
Farketmezdi bir şairle 
Kara Orman’da yahut Dalyan’larda gezinmek
Ne Macar Dansları ne la Campanella 
Alamazdı beni benden 
Gönlün acısını taşımazdı Büyülü Dağ
Ne Charlotte’un gözleri 
Ne de ona küçük ismiyle seslenmek
O en hızlı, fırtınalı günlerde
Bir Alman gibi ipi hırsla göğüslemek
Ve bir Alman gibi ölmek 
İstemezdim
Bir Alman gibi sevseydim
Bir Alman’ı sevseydim
Sevebilseydim
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1964 Yılında Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Arifağa köyünde doğdu. 
İlkokulu bu köyde bitirdi. Orta ve lise öğrenimini Arifiye Öğretmen Lisesinde 
tamamladı. Ortaokul ve lise yıllarında mahalli gazetelerin açtığı bir çok şiir 
yarışmasında birincilik elde etmesiyle dikkatleri çekti.

Üniversiteyi Çanakkale Eğitim Yüksek Okulunda tamamlayan Topçu, o 
yıllarda da Öğretmen konulu şiir yarışması birinciliğini elde etti. Öğretmenlikte 
ilk görev yeri Şanlıurfa dır.Sonra sırasıyla Bartın,ve Sakarya’nın çeşitli 
okullarında görev yaptı. İki kız ve iki erkek çocuk babası olan Hasan Topçu, 
zamanla olgunlaştırdığı şiirlerini Veli Yayınevi´nde yayınlama imkanı buldu.

“Bir Adam Yaşıyor!” adlı şiir kitabı yaşadığı ilde ses getirdi. Sırayla şiirleri; 
Irmak, Can ses, Ekin, Değirmen dergilerinde yayınlandı. İkinci kitabı “Senden 
Yedim Bu Vurgunu” da aynı ilgiyi gördü.

Sakarya Şairler ve Yazarlar derneğinin kurulmasına yardımcı olan Topçu, 
kısa bir süre bu derneğin başkan yardımcılığını yaptı.Fevzi Çakmak İ.Ö.O 
Geçen 13 yıldan sonra , Halen Nurettin Tepe İ.Ö.O.Müdür yardımcılığını 
yapan Topcu, Sevda Kahramanı şiir kitabıyla bu yıl binlerce okuyucuya ulaştı. 
Yazarın 1.Bir Adam Yaşıyor 2-Senden Yedim Bu Vurgunu 3-Sevda Kahramanı  
adlı üç kitabın yanında 4-Sakarya Şairleri 5-Suya Bırakılan Yazılar  adlı ortak 
çalışmalarda yer aldı. 6-Mefküre  şiir kitabı ve 7-Melike  romanıyla gündem 
oluşturmayı başaran

Eğitimci Yazar- Şair  Hasan Topçu, halen Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya 
Şubesi yönetim kurulu başkanıdır.
   

Hasan Topçu (Türkiye)
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11 MEFKÛRE

Dağları yırtınca aşk ,  serildi yeşil küre
Alnına yazıldı bir ırkın,  sonsuz mefkûre.
Burçlar bayrak bekliyor, dağlar taşlar adalet.
Kulluk imtihanını yüceltecek hidayet.
Adalet mertebesi çıkılır yavaş yavaş
Hürriyet getirmezse anlamsızdır her savaş.
Kılıç zulme çekilir ,mazluma kucak olur.
Arsıza demir duvar, yalnıza sıcak olur.
Sırlarla donatılmış  zamanın  arka yüzü
Tarih yeni yaşıyor, karanlıktan gündüzü.
Çelikten bir yük biner ,pamuktan gönüllere
Bu irfanı taşırlar, fethedilen her yere
Yatakları topraktır, yorganları gökyüzü
Kopuzdan dinler ufuk  ,aşk dolu  türkümüzü.
 
Hayatı  öğrenirken direniyor yer küre
Yeniden dirilişin tam  adıdır mefkûre
 
En dönmez kılıcı artık dövsün demirci
Deryalarda batmayan  gemi yapsın  gemici.
Kılıç kalkan sesleri  ovada yankılanır
Zalimin kirli kanı,  yağmurlarda yıkanır.
Karanlık dağlardan  nura  doğru yolculuk,
Ruhundan içince    canlanacak korkuluk
Çadırdan kaleye, kaleden minareye,
Çobandan akıncıya ,yiğitten  divaneye
Akın akın yeşile, mavi olmasa duvar
Üzerinden geçene  ,derya olur mu duvar?
Güreş tutsun  yiğitler, kazanlar kaynıyor
Düğün dernek kurulup, gelinleri oynuyor
 
Bir bahar sevdasıyla uyanıyor taş küre
Sonsuza adanışın tek adıdır mefkûre
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Altay dağları aşık, Hazar gizli sevdalı
Edep  türküsü çalar Kafkasların kavalı.
Dandanakan da doğdu.Malazgirtle  büyüdü
İçince Fırat suyu, birden bire yürüdü,
Nura doğru koşuşun mükafatı bayraktır
Duası bu olanın her gecesi şafaktır.
Zikir zikir yükselip kubbe kubbe çoğalmak
Yok edici zulüme,kılıç zoru var olmak.
En ceberrüt topluluk  haçlılar zihniyeti
Hangi kötülük yenmiş ,temiz iyi niyeti?
Kan dökücüler kızgın öfke öfke fırtına
Zafer taçlı akıncı .  sessiz döner yurduna.
Niğbolu’da  Beyazıt ,Kosova’da Murat var
Batıda yeşil Tuna, doğusunda Fırat var
Fatihini gözlüyor şehir şahı İstanbul.
Kahramanlık giyinir  muştularınca o kul.
 
Medeniyeti  tanır  yeni yeni  yerküre
Allaha yürüyüşün tam adıdır mefkûre
 
Duyuşta Ak Şemsettin ,sanatta Mimar Sinan
Tevekkülde var mıdır  Mevlana kadar yanan?
Öğütte Edebali,takvada Yunus Emre
Üretken topraklarda,  cemre üstüne cemre
Var mıdır bir yerde  feda etmiş davasına
Canı, kanı malıyla peygamber sevdasına?
 
Şimdi ,sorarlar gence mefkûre nedir diye?
Gönüldeki  ülküye tek liderdir Türkiye.
                                               15.11.2012
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1963 yılında Trabzon ili, Arsin ilçesi, Çubuklu Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini 
köyünde, Ortaöğrenimini Arsin’de tamamladı.  Atatürk Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. 1991-1996 yılları arasında 
Millî Eğitim bünyesinde öğretmen olarak çalıştı. 1996 yılından itibaren Harran 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam eden Akçay, Yüksek Lisansını aynı 
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı’nda tamamladı.

Hasan Akçay’ın şiir, öykü, deneme türü eserleri Akademik Bakış, Ardıç, Âvâz, 
Bizim Külliye, Dolunay, Erguvan, Gülpınar, Güneysu, İlkyaz, Karçiçeği, 
Kardelen, Köprü, Kültür Dünyası, Türk Edebiyatı, Mâî, Mina, Semerkand, 
Sühan, Şiar, Uzunsokak, Yunus gibi dergilerde, çeşitli şiir antolojilerinde ve 
ders kitaplarında yayınlandı.

Ülke genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda birçok ödül aldı. Yurt içinde ve 
yurt dışında tertip edilen şiir şölenlerine katıldı.

Yayınlanmış Eserleri: 

Şiir: Eylül Yorgunu, Gül Şafaklı Bir Özlem,  Öğretin Bana (Çocuk Şiiri) 
Dolunay Gülüşleri (Çocuk Şiirleri) Şiir Biraz Çok Hüzün 

Deneme: Bir Göz Açıp Yummuş Gibi, Vefa Sözleri  Anka’nın Gölgesi 
-Edebiyat Yazıları-

Öykü: Kuş Düğünü 

Hasan Akçay (Türkiye)
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Aşk Olsun Kalbim

Ne varsa âlemde aşkla yücelmiş

Aşk olsun sana da, aşk d/olsun kalbim

Aşkı bilmeyenler yaşarken ölmüş

Aşk olsun sana da, aşk d/olsun kalbim

Geceyi gündüze koşturan aşktır

Çiçeği çimeni coşturan aşktır

Rüzgâra dağları aştıran aşktır

Aşk olsun sana da, aşk d/olsun kalbim

Yıldızlar aşk ile durur semada

Yağmurla toprağa sinen sedada

Aşk dostlukta, aşk birlikte, vefada

Aşk olsun sana da, aşk d/olsun kalbim

Gönül olacaksan aşkla dol kalbim

Güzel bak, güzel gör, derde gül kalbim

Maksuda varmaya giden yol kalbim

Aşk olsun sana da, aşk d/olsun kalbim

Dil olur konuşur sıcak bakışta

Umuttur, baharı gözleyen kışta

Pişirir, oldurur her dem yakışta

Aşk olsun sana da, aşk d/olsun kalbim
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Tacikistan yazarlar birliğine 2014 yılından beri üye olan Hasan Gayubov 1 
ocak 1968 yılında  Tacikistanın Tursunzade şehrininde dunyaya deldi. 1975 
– 1983  yıllar arasında 32 numaralı devlet orta okulunda, sonra Tursunzade 
şehrinin 59 numaralı  Yuksek meslek okulundan  büyük başarı ile mezunol-
du.    Eğitimin kalanını Kazakistanın Alma Ata şehrindeki Maden universitesi-
nin Makanik muhendisi bölümünündan mezun olarak bitirdi. 1987-1989 yıllar 
arasında askerliğini yapti. 
 1991 yılından bu yana Tacik Alumin fabrikasında çalışmaktadır.  Aynı zaman-
da şehir gazetelerinde gazeteci olarak çalıiıyor. Şair, yazar ve tercuman olan 
Hasan Gayubov 2001 yılında  Visol , 2002 yılında Ruhum ranglari, 2004 yı-
lında Uyğoniş fasli, 2007 yılında Könglim gullari 2012 de Yurakning mahzun 
tunlari, 2014 de Armuğon, 2016 de  Hayot belençagi, 2017 de Diydor soğinçi, 
Hayol çeçeklari ve Moziyga aylangan yıllar adlı kitapların kitapseverlere  ulaş-
tı.  Onun şiirleri ve makaleleri rus ve Tacik dilleirine çevirilmiştir. Rus dilinde 
Ojirelya adlı kitabı basılmıştır.  
Şair kendisi de Tacik, Rus  dilindeki şiir, hikaye ve makaleleri Özbek diline 
çevirmiştir.  Rus şairlerden İvan bunin, Valentin Sidrov, Apalon Maykov ve 
Minayevin şiirlerini tercume etmiştir. Tacik şairlerinden Tursunzade, Nosircon 
Masumiy, Loiq Şerali, Gulruhsor, Gulnazar, Saidali Mamur, Rahmat Nazriy, 
Zulfiya Atoiy, gibi şairlerin şiirlerini terume ederek ayrı kitap olarak basmıştır.  
Bu çalışmalarından dolayı Tacikistan devleti  örnek gezeteci ve yeksek mede-
niyet ödülune layık görmuştür.   
Bu günlerde başka turk milletlerine ait güzel eserleri tercume etmekle meşgül.  

Hasanboy Ğoyıb (Tacikistan)
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Hasanboy Ğoyıb
Acdodlar yodı 
Bazan özım bılan yolğiz kolganda, 
Hayolımdan keçar tarıhiy öylar. 
Ruhiy boğlanişga kırıb kolganday 
Kadim acdodlarım hikoya söylar. 
Yurgandek buyuk daşt kengliklarıda 
Ongim kafasları sınadı kars-kars. 
Mahmud Koşğarıyning bıtıklarıdan 
Kelacagım uçun örganaman dars. 
Ökirkan kadimiy bobolar bitgan, 
Toşlarda aks etgan hat-vasiyatnı. 
Hotıram yorışıb ketadı bırdan, 
Öylayman bölınıb ketgan mıllatnı. 
Boyköldan to Kaspiy dengizıgaça, 
Ot surib ötgandır buyuk acdodım. 
Hırotdan boşlanıb Enasoygaça 
Soçilıb yotıbdı ularning yodı.
Vakt çopar özgaça bır şıddat bılan, 
Tarıh ğıldıragı aylanar tınmay. 
Dunyoga kım kutku solmokda bugun, 
Keça kımlıgını öylab ham körmay. 
Har kimning boşıda bir Hudo bordır. 
Tangrı imon bersın barça dıllarga. 
Tarih avlodlarga közgu – sabokdır, 
Tarih bır çıroğdır uluğ yöllarda. 
Mozıynı eslarkan yonık söz bılan 
Ötlı satrlarnı yoza boşlayman. 
Zıyrak nigoh bılan, tıyrak köz bılan 
Uluğ kelacakka kadam taşlayman.  
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(Yazar- Şair- Araştırmacı- İletişim Eğitmeni ) 1963 Yılında Kıbrıs’ta doğdu. 
İlköğretim ve lise eğitimini Kıbrıs’ta tamamladı.Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyat bölümünü bitirdi. Halk 
Bilimi alanındaki yüksek lisansını “Kıbrıs Romancılığında Halk Bilimsel 
Unsurlar” üzerine yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda 
eğitimci ve yönetici olarak çalıştı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde çeşitli komisyonlarda görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
sempozyumlarda edebiyat, dil ve halk bilimi alanlarında bildiriler sundu. 
Bu bildirileri daha sonra basılarak yayınlandı. Bir süre çeşitli radyolara 
programlar hazırlayıp sundu. Kıbrıs’taki “Halkın Sesi” gazetesinde bir dönem 
köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergilerde deneme ve öyküleri yayınlandı.   Kıbrıs 
ta yaşanan sancılı savaş yıllarını iki çocuğun gözünden anlatan  “Yeşil Ada’nın 
Çocukları” romanıyla Kültür Bakanlığı’nın eser yazma yarışmasında roman 
büyük ödülüne değer görüldü.”Yazılmasın Ayrılık” ve “Tenim Salamis Mavisi” 
isimli iki şiir kitabı yayınlandı. 2016 yılında “Kayıp Duvar Resimleri” adlı bir 
şiir albümü dinleyenlerine ulaştı. Edebiyatın bütün alanlarıyla fakat özellikle 
de şiir, roman ve öyküyle, halk edebiyatının masal ve efsaneleriyle ilgilendi. Bu 
alanlarda ürünler verdi. Özgün çocuk masallar ve şiirler kaleme aldı. Edebiyat 
ve halk bilim alanlarının dışında insanın gelişimi ile ilgili çalışmalar yaptı. 
Roman ve öykü karakterlerinin iç dünyasını biçimlerken başlayan ilgi onu 
insanla ilgili araştırmalara yöneltti. Özellikle zihin ve öğrenmenin yaşamdaki 

Havva Tekin (Kıbrıs)
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etkisiyle eğitimci olarak yakından ilgilendi. Eğitim, iletişim ve öğrenme 
alanlarında eğitimler vermeyi sürdüren Havva Tekin, yazarlık seminerleri, 
öykü ve roman atölyeleriyle de yazma yolculuğuna katılmak isteyen yazar 
adaylarına seminerler vermekte, kişisel gelişim, iletişim ve eğitim uzmanı 
olarak çeşitli kurumlarda görev yapmaktadır.Havva Tekin, Türkiye Yazarlar 
Birliği ve Kıbrıs Balkan ve Avrasya Edebiyatçılar Kurumu üyesidir.

BEN BİR KEZ GİTTİM...

Böyle yükünü tutmuş dağa karşı değil ...Hüzne karşı hüzne doğru gittim!
Ben bir kez gittim...
Çocuk tenimi nar ağacına asıp gittim 
Üzümler sarkıyordu iri ve kızıl. 
Bahçedeki yaşlı zeytin ağladı gördüm.
İçim ağladı  
Ben bir kez gittim
Akşam esintisine takıldı perde
Dedi... Oynaşamayız biliyorsun artık bir daha bu yerde
Ve benimle kalkıp gitti
Yediverenler sarıya kesmişti
Akşamları “hayırdır baykuşum” derdi annem 
Korkardım bu ürkek söyleyişten
Bir daha konmadı servinin dalına baykuşu
O seslenişi duymadım bir daha ben
Ben bir kez gittim 
Yörük göçü değildi yurt göçüydü
Göçten hüzün taşıyordu 
Gözlerim göçemiyordu
Anahtarını unutmuş bir kilit gibi 
Kendini yabancılıyordu çevirdiğim düşler
Kendi içinde kırılıyordu bütün sevinçler
En büyüğüydü gitmelerin
En isyanlısıydı en çaresiziydi

Bütün gidenler bilir...
Bir daha avludan geçmedim geceleri
Ay takılmadı bir daha bademin dalına
Ben bir kez gittim 
Hasret kaldım çocukluğuma...
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Şair, eleştirmen. 6 Ekim 1973 doğumlu. Muğla/Fethiyeli. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1997’de ODTÜ Matematik Bölümünden 
mezun oldu. Hece dergisinin yayın kurulundadır. Yazı hayatına 1997’de Hece 
dergisinde İngilizceden çeviriler yaparak başladı. Yazı çalışmalarını, özellikle 
modern Türk şiiri üzerine yoğunlaştırdı. 1997’den beri şiirlerini edebiyat der-
gilerinde yayımlamayı sürdürüyor. Birçok edebiyat dergisinde, fanzinde, ortak 
kitapta ve daha seyrek olmak üzere elektronik dergilerde eleştiri yazdı. Hay-
riye Ünal, şiir ve eleştiri yazmanın yanı sıra poetik görüşlerini “çoksesli şiir 
poetikası” teması altında kitaplaştırdı. 2010’da Gerekli Açıklama adlı şiir kitabı 
TYB tarafından Yılın Şiir Kitabı seçildi. 2016’da Başkasının Sınırlarında Şair 
ESKADER tarafından Eleştiri Ödülü’ne, TYB tarafından Edebî Tenkit dalında 
ödüle layık görüldü.

Eserleri: Şiir:  Saçları Vardır Aşkın (2000, Dergâh Yay.), Âdemin Kızlarından 
Biri (2003, Birun Yay.), Sert Geçecek Bu Kış (2006, Hece Yay.),Gerekli 
Açıklama (2010, Hece Yay.), Şimdi Aşk Ebediyyen Değişir (2013, Pan Yay.), 
Eleşti̇ri̇-İnceleme: Eşikteki Özgürlük - Çoksesli Şiir (2011, Hece Yay.), 
Tahlil Tahrip İnşa - Modern Şiir Eleştirileri (2014, Hece Yay.), Başkasının 
Sınırlarında Şair - Şiir Eleştirisi Üzerine (2016, Hece Yay.)

Hayriye Ünal (Türkiye)
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11 PİRUS

yalandır eti tırnaktan ayırırlar kolayca 

kimse koyduğun yerde durmaz kuş konduğu 

koptuğu yerden uzar dal 

boşluğa suyun arzusu

saçımdan süpürge senden adam

benden madam olur mu bovary filan değil burası şanzelize diyorsam

anna da öldü gitti pis işler bunlar aşktan ölür mü insan 

kahırdan mı yoksa, laf!

kız olur mu hiç afyon kaymağından, ben olmuşum 

en son kızıla boyadım ama saçımdan 

süpürge sütümden yarar ummam   

ankara ankara kadardır kale içinde dardır 

sokaklar -ankara benim- sen onu şehir san

beni gösterir yönler bende karışmış 

yüzleri kadınların üst üste geçer

bana gösterir durmuş kol saatlerim 

kaldığım yeri kıvırmışımdır  

katlanıp masa altı kanepeler şezlong bir yaz resmi 

arayacak mıyız eski 

bu oyunda muzaffer 

kalmışımdır… etrafına bir bak sevgili 

pirus kadar yanmışımdır

artık unvan maçı yok 

maça kızı maça as alır 
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Hıdır Toraman (Türkiye)

1964 Harput/Toraman doğumlu. Öğrenimini Elazığ’da tamamladı. Fırat 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu 
(1987). Bingöl, Elazığ, Ankara ve Bursa gibi illerde edebiyat öğretmenliği 
yaptı. 1996’da MEB’deki görevinden istifa etti. Özel eğitim kurumlarında 
çalışmaya başladı. Türk dili ve edebiyatı alanında ders kitapları yazdı. Final 
Eğitim Kurumları’nda yöneticilik yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Hıdır 
Toraman, Bursa’da yaşıyor.
Şiir yayımlamaya lise yıllarında başladı. İlk şiirleri 80’li yıllarda Aylık 
Dergi’de yayımlandı. Aylık Dergi, Dergah, Kayıtlar, Hece, Türk Dili, Melâmet 
ve Aşkar gibi dergilerde şiir ve denemler yazdı. Ağustos 2016’da üç şiir kitabı 
birden yayımlandı. Ebabil yayınlarından çıkan bu kitaplardan ilki “Kızgın Pars 
Kopuk Topuk” ile düzyazı şiirlerden oluşan ikinci kitabı “Yüklemler” şairin 
1998-2016 yılları arasında yazdığı şiirlerinden oluşuyor. Üçüncü şiir kitabı 
olan ve baskısı yenilenen “Yeryüzü Mühürlenince”  ise şairin 1990-1997 
yılları arasında yazdığı şiirleri içermektedir. 
Şiir kitapları: Kızgın Pars Kopuk Topuk, Yüklemler, Yeryüzü Mühürlenince
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11 SNIPERIN DİKKATİNİ DAĞITMAK
I

Bir besmele çekiyorum yeniden bir çizgi çekiyorum her şeyin üzerine sniperın dikkatini 
dağıtmak için çekip çıkarmak için alevlerden geceyi

II 
Gittiğiniz geceyi düşünüyorum geç kaldığınız iskenderiyeyi ne yapabilirsiniz 
bugünler için hangi vaktin sevincini paylaşır hangi peygamberi dinleyebilirsiniz şiir 
konuşulmuyor hiçbir gecede hiçbir yaprak açmıyor kıvrımlarını çocuklar vazgeçmiş 
bahçelerinden portakal kokusu gelmiyor artık bize bir gül nasip olmuş kokmuyor

III
Artık işe yaramıyor sonbahar bankalar belirliyor yaprakların rengini aşka sıra gelmiyor 
artık fabrikalardan faizsiz kredi beklentisi içinde bir boşluğa bakıyoruz durmadan anne 
mutfakta pasta yaparken baba borsada servet yapıyor doğmamış gibi yapıyor çocuk 
aldatıp duruyoruz birbirimizi şehirleri dolduran sahipsiz kırlangıçlar şehirlerin sahibi 
olacak diye  

IV
Hepimizi delirtmeye yetecek kadar altın ve gümüş var yer kabuğunda bayraklara 
ayrılmış bütün sabahlar bütün metaller bizde birikmiş aynı dünyayı soluyor işte 
bizimle doksan yaşlarında bir kraliçe savaş şarkılarıyla dans ediyor her gece hiç toprak 
kaybetmemiş prenslerle birlikte 

V
Herkes küllerinden yola çıkıyor felç olduğu dünyanın künhüne varmak için fakat anlam 
veremiyor hiç kimse saçlarına şekil veren kuzey rüzgârlarına bir anlam veremiyor 
savaşta uçup giden parmakların ardından koşturup durmasına kuzey çıvgınlarının 

VI
Gittikçe kararan göğün altında şakası yapılmadık çok şey var oysa göz göze gelmedik 
daha ölümle daha bölünmedi hücrelerimiz bahara çıkarken narlar ağacı etimize 
gömecek kılcallarını toprakla işimiz bitmedi çünkü iade edecek çok şeyimiz var etimiz 
kemiğimiz hücrelerimiz atan kalbimize varana kadar toprağın bizden alacağı var

VII
Yenildik işte ağır sanayi sevgisine yenildik tüccarların üstümüzden geçip giden 
turnalar geçip gitmiş olmadılar sadece bizimle birlikte kaybetti kuşlar gökyüzü kaybetti 
sükûnetini kapımıza kadar gelen bahardan ve gümüş dalgalardan uzağız şimdi 

VIII
Ey muhteşem yenilgi ey nehir yataklarını zehirleyen sevgili söyle kimin yerine öleceğiz 
bu gece sniperın dikkatini dağıtmak için çekip çıkarmak için alevlerden geceyi

IX
Neyle suçlayacağız şairi her şey ortaya saçıldığında

X
Delirmemiş olmaktan başka 
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İbrahim Eryiğit (Türkiye)

Doğumu:14.06.1958 / Ankara.İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. Çeşitli lise ve dershane-
lerde öğretmenlik yaptı. Halen, Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi Baş-
kanlığı görevini sürdürmektedir.Şiir ve şiir üzerine yazıları, Aylık Dergi, Yö-
nelişler, Dergâh, Yedi İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, İktibas, Edebi Pankart, 
Kardelen, Kırağı, Ayane, Albatros, Düş Çınarı, Ünlem, Edebiyat Ortamı, Hece, 
Ardıç, Edep, Bir Nokta, Yolcu, Aşkın E-Hali, Tasfiye, Ayna, Kardeş Kalemler, 
Edebiyat Yaprağı, Şiar ve Türk Dili dergilerinde yayımlandı. 

Eserleri: Şiir: Kayıtsız Sevdalar (1990, 2.baskı:1995, Ünlem Yayınları), Ey-
lülde Su (1998, Beyan Yayınları), Hurûfât (2012, Hece Yayınları), Matematik 
Şiirden Ne Anlar (2017, Örnek Akademi Yayınları) ve Gezgin Gönül Rehberi 
(2017, Çıra Yayınları) ROMAN: Kur’ân’la Konuşan Şair (2011, Pınar Yayın-
ları)
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11 ENGİN GÖNÜLDE SÜKÛN

-07.12.2017 tarihinde vefat eden kardeşim Engin Eryiğit’e-

Nereye sığar hatır hayat hengâmesinde
Mekânsız mülteciyken dostların meclisinde

Ele verir kendini cezveye ateş olur 
Kahve keyfiyetinde ölüm diye sunulur 

Hangi bade kandırır gönlümün fincanını
Kulpundan uzak düşmek çoğaltır yangınını

Dipsiz dünya kabında kaydedilir izimiz
Telveyle resmedilen hayatlar yaşarken biz

Ölüm kısa moladır sönümsüz ruhlar için
Acınla sınanırım ayaza çalar sesin 

Engin gönülde sükûn kaplarken gökyüzünü
Kardeşlik hakkı için unutamam yüzünü

Sonsuz girdaba çıkar artık adımlarımız
Sensizlik çıkmazında candır anılarımız

Takım fincan bozuldu kardeşlik vitrininde
Çeyrek alan silindi bir kare düzleminde

Her ölüm erken gelir yaşanılan hayatta
Ölümün değişkeni hep sırasız formatta  

Yeni hayata doğmak ölümün diğer adı
Tek tesellimiz: seni annemiz karşıladı

Eryiğitçe ruhuna rahmet olsun bu şiir
Kavuşma günümüzü sadece Allah bilir
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1968 Kahramanmaraş Merkez doğumlu. İlk ve orta tahsilini memleketinde 
yaptı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. İki yıl süre özel sektörde idare-mu-
hasebe departmanlarında çalıştı. Serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesi 
aldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İşlet-
me Anabilim dalında Yüksek Lisans Eğitimi Yaptı. Aynı üniversitenin İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 1996’dan bu yana 
öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Mostar gençlik bünyesinde faaliyet 
gösteren Kültür ve Medeniyet Topluluğu akademik danışmanıdır. Ulusal ve 
uluslararası kongrelerde tebliğler, makaleler yayınladı. Çeşitli platformlarda 
konferanslar verdi. Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi başkanı-
dır. Akademik ve mesleki faaliyetlerinin dışında edebiyat sanatla uğraşır. Mos-
tar, Kırağı, Bir Edebiyat Yaprağı, Gülbang, Taşra Edebiyat, Gündüz, Yoldaki 
Kalemler gibi çeşitli edebiyat kültür dergilerinde makale, deneme ve şiirleri 
yayınlanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.  

İsmail Göktürk (Türkiye)
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Kelimelerle Yürümek

Sana kelimeler sunmak isterdim
Sözden sükûttan öte, lâl.
Sana götürmeseydi kelimelere küserdim
Kelimeler ki soramaz hâl üzre suâl.

Turna kanatları, karanfil yaprağı üzre
Serin selviler. Mezar toprağı üzre
Güvercin bakışları, yürek sunağı üzre
Melâlime bigâne, kelimeler ki kıyl-ü kaal

Sersefil bir kalbi avuçlarına sunmalıyım
Bir ağıt olup, yüreğinde avunmalıyım
Çağın ithamlarına hâlimi nasıl savunmalıyım
Kelimeler ki hani, anamın ak sütünce helâl?

Dost sana kelimeler sunmak isterdim
Sevdâlı, kalender, kırılgan, cevvâl.
Dost seni buyur ettim, soframı serdim
Kelimeler ki acıdır, edilmiyor hasbihâl
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İsrail Saparbay (Özbekistan)

15 Mayıs 1941 yılında Özbekistan’ın Semerkand bölgesinde doğdu. Kendisi 
Kazakistan uyrukludur. Şair, oyun yazarı, çevirmen, bestecidir. 1976 yılında 
Şiir koleksiyonu yayımlandı. Shymkent Pedagoji Enstitüsünden mezun 
olduktan sonra, birkaç yıl Güney Kazakistan gazetesinde çalıştı. 1976-1983 
yıllarında Kazakistan Yazarlar Birliği'nin Shymkent bölgelerarası şubesinde 
edebiyat danışmanı olarak görevde bulundu. 1983'te editör olarak “Jalın” 
yayınevine çalıştı. Bir süre "Kazakhfilm" TV istasyonunun genel sekreter 
yardımcılığını yapmıştır.  1998'den 1999'a kadar Özbekistan Cumhuriyeti 
Kazakistan Büyükelçiliğinde ikinci sekreteri olarak göreve atandı. “Jalın” 
Cumhuriyete ödülünü sahibidir. Yaklaşık 150 şarkının söz yazarıdır. 
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ÖRTOLĞAU

Ömip tozıp bara jatır,
Arman azıp bara jatır. 
Bolaşıktı kolğa al, Turan,
Bolmauı üşin Zamanakır!

Kimge kerek jumır basın,
Jılap ötse ğumır jasın?
Turan ulı kalğımasın,
Turan Tuı jığılmasın!

Aldında eli ulı künder…
Kayda uranın “Tüpigim!” der?
Bölingendi böri jeydi:
Biriginder!
Biriginder!

Kayta oralsın Ulı künder,
Funnın, Alla, ğumırın ber!
Tilden kalğan aruaktar, 
Tirilinder!
Tirilinder!

Kimder seni kurıktadı,
Er Edildin, urıktarı?!
Kayta tu da kayşar Ulan,
Kayta tula, Turik kanı!!!

Turik kanı tulağanda,
Tün kalmaydı bul ğalamda!
Künnin közi külim kağıp,
Nup şaşadı külli adamağa!

Jırtılğanda el jağası,
Kayda kalmas pende bası…
Esineme, esindi ji,
Ey, Turannın ken Dalası!!!

Ot pen sudan jaratılğan
Dana Turan, 
Dara Turan!
Kutkarındar dünieni
Kara tünnin kanatınan!

Jelbiregen Tuın kayda?
Jelkildegen ulın kayda?
Tuman kayta tüpilme me?
Turan kayta tüılmay ma?!

… Aldında eli ulı künder…
Kayda uranın, “Türigim” der?
Bölingendi böri jeydi,
Biriginder!!!
Biriginder!!!
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1968  Bulgaristan Kırcaali doğumlu. Plovdiv Paisiy Hilendarski 
Üniversitesi’nde Okulöncesi Pedagoji, Şumen Episkop Konstantin Preslavski 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okudu.  1990 yılında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç etti.  Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Rus Dili 
ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. 1991’de başlayarak Bilecik, Bursa ve 
İstanbul’da farklı ilk ve orta öğretim kurumlarında  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
alanında uzman öğretmen olarak çalıştı.  Halen İstanbul’da öğretmenlik yap-
maktadır.  Bulgarca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Bulgarca’ya otuzun üzerin-
de edebiyat eserini çevirdi, yayımladı. Balkanlar’da Türk edebiyatı, edebiyat 
eleştirisi ve şiir teorisi alanındaki yazıları Bulgar  ve Türk yazılı basınında halen 
yer almakta.  Araştırma, söyleşi, çeviri edebiyat ve özgün yazıları Balkanlar’da 
Türk Kültürü, Öner Sanat, Bursa TÖMER-Çeviri, Semender, Yeni Biçem, Var-
lık, İnsan, Mozaik, Altamira, Yedi İklim, Morca, Yasak Meyve, Düşler, Düşler 
Öyküler, Eşik Cini, Özgür Edebiyat, Akatalpa, ÇN (Çevirmen’in Notu) adlı 
edebiyat dergilerinde ve Bursa Hakimiyet, Kül Öykü, Cumhuriyet, Bursa 2000 
gazetelerinde yayımlandı.  Bulgarca yazı, çeviri ve şiirlerini Prostori, Orpheus, 
Yeni Hayat, Antimovski Han, Vezni, Kulturna Palitra vb. dergilerin yanı sıra 
www.public-republic.com; www.liternet.com; www.plovdive- online.com, 
www.litclub.com  elektronik edebiyat sitelerinde yayımlamakta.

 

Kadriye Emin (Cesur) (Bulgaristan)
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DAĞ ÇEŞMESİ

 

Bir dağ çeşmesine yazdılar dedemin adını

Ömrü gibi gürül gürül akıyor kurnaları

 

Kuş uçmaz, kervan geçmezdi nicedir bu dağdan

Yollara revan oldu göçü göze alanlar

 

Ateşten bir gömlekti yıllar yılı giydiği

Gitmek- kalmak arasında dirildi hep Rumeli

 

Kalmak değildi kalmalar, ne de gitmeler gidiş

Kalmak yüzünü yaktı, gitmek astarını gidenin

 

Oysa duruluyor zaman, akarak sular gibi

Canlandı köyleri Rumeli’nin, çağladı dereleri

 

Oralarda kaldı çocukluğumun sabah uykusu

Seherinde çiğdemin ve akça bardak kokusunun

 

Nereden başlamalı unutmaya bu kederi

Bir tuğra gibi kıvrılmışken boynuma hasret çiçekleri

 

… Bir dağ çeşmesine yazdılar dedemin adını

Ömrü gibi gürül gürül akıyor kurnaları
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1976 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. Yüksek öğrenimini Marma-
ra Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde bulundu dergiler 
çıkardı. Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in Genel Yayın Yönet-
menliği görevini yürüttü. Mavi Yayıncılık’ta  İstanbul Dergisi’nde editörlük 
yaptı.  Hanımefendi, Beyza Çocuk ve Gençdoku Dergisi’nde Yazı İşleri Mü-
dürlüğü vazifesinde bulundu.  Yaşayan Hatıralar Radyo programı 2011 yılında 
yılın Radyo programı ödülüne layık görüldü. Belgesel metin yazarlığı yaptı. 
Ulusal ve Uluslararası Kültürel organizasyonlarda Koordinatör olarak birçok 
projeyi hayata geçirdi.

Halen Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı, İstmem Edebiyat Aka-
demisi Müdürü, Akit  TV Kültür Dünyası Programcısı ve Yeni  Birlik Gazetesi 
Yazarıdır.  Şiirleri çocuk dergilerinde kültür sanat yazıları çeşitli dergilerde 
yayınlanmaktatır.  Bazı resmi ve özel kurumlara Kültür Sanat Danışmanlığı 
yapmaktadır.

Kitapları: Şehrin Kaybolan Efendileri Teravihte Gülen Çocuklar

Hak Dostlarından Hatıralar

Şehir Şiirleri Antolojisi

Yaşayan Hatıralar

Mahmut Bıyıklı (Türkiye)
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BÜTÜNSÜZ RÜYALAR

Yordurmadığım yoğun rüyalardan artık yoruldum

Geceyi örten kelimelerin kalbinde saklı yalnızlığım

Sabahı sevinçle karşılayan çiçekçi çocuklara özenip

Güneşin gülümsemesine avundum avutuldum.

Doksan dört yılının mayısında bir gece yarısı yarı uyku

İlk düş düştü dünyama dimağım darmadağın içimde korku

Annemin üstün açık kalmıştır tebessümlü istihzası

Babamın dilinde daim aynı dua işte hayırlısı

Karanlığın kanatlarında hep aynı rüya

Uzaktan bir yüz gülen bir göz kayıp bir dünya

Ağıtların ağrılarında kalabalık ama kimsesiz

Yıldızlarla bölüşülmüş kederler gözyaşları sessiz

Gece dertsizlere istirahat, uykuları kaçana ızdırap

Gözlerimi kapatınca başlıyan sonu gelmez azap

Benim olmayacak hayatı sunan rüyalardan uyansam diyorum

Dilimde efendimin ezeli esması Ya Kayyum Ya Kayyum
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1971 yılında Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakül-
tesinden mezun oldu.  Kamu-medya ilişkileri ve siyasal iletişim alanlarında 
çalıştı. Bir üniversitede  “Demir Yolu Tarihi ve Gelişimi” dersleri verdi. Şiir 
dışında deneme ve portreleriyle de döneminin en üretken yazarlarından biri 
oldu. Aycı, Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliğinin 2007 yılı; 
Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları 
Derneği ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” ödüllerini aldı. 
Yağmurlu Perçem kitabı ise ESKADER’in 2016 “yılın şiir kitabı” ödülüne la-
yık görüldü.

Kitapları: Şiir: Mor Kitap, Aşk Bir Deniz Rüyası, Yakı, Derin, Bağdat Kitabı, 
Dil Gölgesi, Bunlar Yazmaz Kitapta, Yalnızlık Vergisi, Aramadığım Günler, 
Muhtasar Türkiye Tarihi, Mesafe Ayarı, Zeliha’nın Ön Dişi, Portakal Kuşlar, 
Yağmurlu Perçem, Yokluk Güzel Yalnızlık İyi, Atlar Göçebe, Pazartesi Ayini,  
Bağ, Toy Deneme: Serkisof Ahbabım Olur, Mürekkep Ten, Zehirli Ağaçlar 
Albümü, Kahvede Kürt Var mı?, Bunların Hepsini Okudun mu?, Şirazlı Bir 
Türk Dilber, Biblo, Sonrası Şimendifer, Çarşaftan Kol Atmak, Şehir Mektup-
ları. İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca, Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz, 
Nasrettin Hoca Fıkraları, Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum? Antoloji: İçinden 
Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet Saim Değirmenci’ adıyla) Portre: İki Yüz, Böyle 
Biliriz. Derleme: Uçtu Ördek Viran Kaldı Gölümüz.

Mehmet Aycı (Türkiye)
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ANNEM AZRAİLİ BEKLİYOR

Birazdan bulutsu bir kuş

Okunmuş sulardan uzak

Birazdan masal perisi

Uzak kilimden atlastan 

Birazdan sayılar sıfır

At mı bulut mu rüzgâr mı?

Birazdan herşey karışık

Bir az şey her kar ve ışık

Birazdan bilinç uykulu

Bilinenler uykusuzluk

Birazdan tüm ovalarda

Yelesi düğümlü atlar

Birazdan, birazdan biraz

Sınırın en uç noktası

   2 Haziran 09
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 (1969, Aksaray). İlk, orta ve lise öğrenimini Aksaray’da tamamladı. Gazi 
Üniversitesi GEF Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. Yeni 
Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yaptı, doçent oldu. Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.
Şiir ve yazılarının da yayımlandığı Mim, A’raf, Son Duvar, Sonsuzluk ve Bir 
Gün dergilerini, kuruluşlarında da yer alarak yönetti; “Beş Şair Beş Poetika” 
adlı çalışmasıyla “1993 Milliyet Edebiyat Ödülü”nü aldı. Edip Cansever’in 
“kitaplarına giremeyen şiirler”ini Öncesi de Kalır (2009), Turgut Uyar’ın 
“kitaplarına girmemiş şiirler”ini “Yitiksiz” (2010), Oktay Rifat’ın “dışarıda 
kalan şiirler”ini Bu Dünya Herkese Güzel (2016) adıyla topladı ve Yedi 
Meş’ale’yi (2012) Latin alfabesiyle Küçük Prens’i (2015) Arap alfabesiyle 
yayına hazırladı.

Kitapları:
Şiir: Mene Tekel Feres (1993), Törenler ve Komplolar (1997), Şaman (2005), 
Boyunca (2005), Attar (2009), Üvey İkiz (2013), Camekân (2017). 
Araştırma, inceleme, eleştiri ve söyleşi: Kitaplardan Bir Kitap (2002), A’dan 
Z’ye Asaf Halet Çelebi (2003), Şiiraze–Şiirin İç Dikişi Üzerine Yazılar (2005), 
Şair Sözü (2006), Türkiye’de Şiir Dergileri: Şairler Mezarlığı (1909–2008) 
(2008), Şiir Arkeolojisi (2011), Melih Cevdet Anday’ın Romancılığı (2012), 
Elli Yıl Sonra Değişim Dergisi (2013), Hümanist Bir Kültür Projesi: İnsan 
Dergisi (2013), Bir Durumun Dergisi: A’raf (2014), Eleştirel Söyleşiler (2015).

Mehmet Can Doğan (Türkiye)
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11 ENCAM

Sen iyisin
bugün de bizi yedirdin besledin
doyurmasan da iyisin
bunu bildirdin günlük güneşlikmiş için

Bahar gibi konuşkan
gözlerinde sonsuz beyaz
vüs’at diye bir sözcük vardı hatırlarsan
işte o sevginde çiçeklenen naz

Güzel değilsin güzelcesin
güzele mevsim az ama iyisin
sokak kedilerini de yedirirsin beslersin
yeni bir takvim başlatır tansık ellerin

Başkalarında da vardır bu hüner
ama neye yarar ki kıyas
bir doğruyu çelmekten başka neye yarar
sevinci öteleyip hınca demirleyen yas

İyisin kadara sığmayacak kadar iyisin
duyma yine de benden bunu
insanın iğvaya açık bir hayvan olduğunu
bilirsin kimini sevgi kurutur kimini kuşku

Bir şeyi yeniden bilmenin sevinci
mevsimin değişmesi dalların eğilmesi
komşu kadın çiçeklere yer arıyor bahçede
derken bir soru: Sahi, o nerde?

Kelebek kanadıyla sırlanmış camımsın benim
soluk alırken elbette ürperir duyarlı her ten
çırılçıplak bir adam kumdan bir kale
ömrünün varını vermiş hep yele
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müheyyâ hanami nibbâna solungaç kuşyemi 
ve rüzgârın geliştirdiği bir yaprak dili
olabilir mi başka başka akıllarla karşılamak iyiliği

Övgü değil bu olsa olsa nazire
gelinciğin rengini vermesi işte kendini ezen ele
uyaklarla bezenmiş arzulu bir gerdanlık da böyle
bir Modigliani boynu bulduğunda hiç etmez acele

Belleği zorlayan Makber ’e rağmen de iyisin
piyano da çalmıyorsun üstelik
türlü anahtarlar buluyorsun değişen kilitlere
her an bir tazelik gülüşünde sesinde bir tazelik

Ben bundan oldum ama harflerin gözü eksik
kirazlara âşina duta kayısıya komşu
olmak varken bir söğüdün gölgesinde uyudum
sen iyisin seni incir yaprağı gibi üstümde buldum



100
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

11

1969. Doğduğu kent Urfa, gençliğinin geçtiği yer İstanbul ve yaşadığı şehir 
Ankara’dan beslenmiştir. Şiir, deneme, inceleme, biyografi, belgesel, roman ve 
tiyatro dalında eserler kaleme almıştır. 2005 Kırım ve 2015 yılında Kazan’da 
yapılan Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenine katılmıştır. 2014 yılı “Eski Dünya-
ya Seyahat” kitabıyla gezi dalında Türkiye Yazarlar Birliği yılın yazarı ödülünü 
almıştır. Şiir ve gazetecilik dallarında çeşitli ödülleri bulunmaktadır. Nietzsche 
şiiri Matti Braun tarafından Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca, Hüseyin 
şiiri Farsça’ya, Rabia şiiri ise İngilizce ve Arapçaya çevrilmiştir. Romanya’da 
yayınlanan Poezıa ve KADO Calea Poeziei (June 2014) dergisinde şiirleri Ro-
mance yayınlanmıştır. Uluslararası birçok kanallara röportajlar vermiş, metin 
yazarlığı yaptığı belgeseller Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Ana-
dolu Yazarlar Birlği, GAP Gazeteciler Cemiyeti, İLESAM, İlim Yayma Cemi-
yeti üyesi olan yazar, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa kurucu üyesi olup 8 
yıl Urfa’da, 4 yıl Ankara’da şube başkanlığı yapmıştır.  Türkiye Yazarlar Bir-
liği Genel Merkez Yönetim Kurul üyesidir. Evli üç çocuk babası olan yazar, 
Urfa’da farklı kurumlarda memur ve yöneticilik yaptıktan sonra 2008 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı, Kütüphaneler ve 
Yayınlar şubesine müdür olarak atanmıştır.

Yayınlanmış Eserleri: Bana Kendini Anlat, Şiir, 1998, Hafızasını Kaybeden Şe-
hir, Deneme, 1999, Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, 2000, Urfa Efsaneleri, Araş-
tırma, 2005 (3 baskı), Çağa Küsen Leyla, Şiir, 2005, Ben Kendimden Yanayım, 
Deneme, 2005, Kültür Şehri Urfa, Araştırma, 2006 (3 baskı), Şiir Şehir Urfa, 

Mehmet Kurtoğlu (Türkiye)
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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, Rıfkı Kaymaz Kitabı, 
Biyografi, 2011, İbrahim’in Nazargahı Urfa, Gezi, 2012, Meliküş Şuara Yusuf Nabi, Bi-
yografi, 2012, Eski Dünyaya Seyahat, Gezi, 2014  (TYB Gezi Ödülü), Hasret ve Umut 
Bosna, Gezi, 2014, Türk Sinemasında Urfa, İnceleme Araştırma, 2015, Hasret ve Azap 
Tanpınar’da Şehir ve Kadın, İnceleme, 2015, Bir Batı Masalı Shakespeare, İnceleme 
2015, Metafiziğin Trajik Şairi Necip Fazıl, İnceleme 2015, Bu Eller Utandırmaz Adamı, 
Fikir 2016, Mehmet Âkif, Biyografi, 2016, Dilim Türkü Gönlüm Gazel, Şiir, 2017, Şeh-
ristan Deneme, 2017,Ezelden Urfa, Deneme, 2018

Acı 

Çarmıhım sırtımda dolaştım durdum; 
Kanadı yüreğim aktı toprağa… 
Umudum göklerde hayaller kurdum; 
Savruldu hayatım döndü yaprağa… 

Pervanesi oldum yanan bir mumun; 
Sevgili acımaz akan yaşıma… 
Yalnızım, sahibi yoktur ruhumun; 
Yaslandım dost diye mezar taşına… 

Aşk türkü söyletir korkuysa ıslık! 
Ruhumu bastırır kasvetin sesi! 
Yaşanmamış hisler bir büyük çığlık! 
İçimde bir ukde gençlik hevesi…
 
Sevda çilem olur şehvet imtihan; 
Kadın kör bir kuyu çeker içine… 
Gömleğim yırtacak yoktur bir iman; 
Taşar günahlarım sığmaz içime… 

Başımda sevdanın dikenli tacı; 
Sürükler vahşice Zeytin dağına! 
Doyumsuz bu ruhum çeker hep acı; 
Çiviler çakılır diz kapağıma… 

Ruhumu acıtan hisler bambaşka; 
Taştan taşa vurdum delibaşımı… 
Düşmüşüm bir güzel yüzünden aşka; 
Sırtımda taşıdım kendi na’şımı… 
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M. Hanefi İspirli (Türkiye)

1966 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamla-
dı. MYO ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdi. Gazi Üniversitesi’nde 
pedagoji eğitimi aldı. Afyon-Sandıklı’da 4 yıl öğretmenlik yaptı ve Erzurum’a 
döndü. Erzurum’da bir süre daha öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 
belediye başkan yardımcısı olarak belediyede çalışmaya başladı.İlk yazısı 
1983’te Hür Söz (Erzurum) gazetesinde, ilk şiirleri Mavera (1989) dergisinde 
çıktı. Yeni Düşünce, Milli Gazete, Harman, Ayane, Kardelen, Tohum, İkindi 
Yazıları, Kırağı, Karçiçeği, İmza, Herfene gibi birçok gazete ve dergide şiirleri 
ve yazıları yayımlandı. Erzurum’da Palandöken Sanat Edebiyat (1992-1994) 
dergisini çıkardı ve Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Yerel basında kültür-
sanat sayfalarını yönetti ve yazılar yayınladı. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum 
Şubesi’nin kuruluşunda yer aldı ve hâlen başkanlığını yapmaktadır.
Eserleri: Düşünme Odası (Roman-1990), Bir Bardak Suda Kurulan Hayal 
(Şiir-1997), Çağa Bir Bakış Denemesi (Deneme-2003), Kitab-ı Aşk (Şiir-
2003), Hiçkimse (Şiir-2010), Sivil Mimari Örnekleri (Foto Albüm-2016), Ha-
tıralardaki Erzurum (Derleme-2016)
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İtiraf ediyorum şimdi ve en baştan alıyorum
Saklandığımı sandığınız zamanlarda ateş ediyordum
Çağın en haram silahını kuşanmıştınız 
En çok yara alan yüreğimi de kuş sanmıştınız
Dua ile ricat ve sanki depremler oluyordu
Yer gök arasından bir yerde 
İmansız ve izansız kapital evleriniz
Midesine vuruyordu bütün bir insanlığın
Ölenleri süslü alımlı törenlerle 
Götürüp uzaklara gömüyordunuz
Geri döndüğünüzde yas evleriniz vardı 
Ve yara bere içinde
Kargalar martılar serçeler uçuşuyordu üstünüzde
Selam alacak yer bile kalmamıştı göğsünüzde

Yeniden en baştan al şimdi bütün hayat belirtilerini
Cebini yokla ve en pahalı parfümünü kokla
Sonra atla binlerce beygiri sığdırdığın arabana
Kapital evlerinin önünden geçince 
Saz varmış ne gam
Zaten saklanan benim sen yoluna bak ve evet işte
Musa yine düştü ortalığa 
Ve şehre bir adam koşarak geldi
İtiraf et itiraf et kim bu şaşıranlar 
Kim bu şaşırtanlar

Hani sözleşmiştik ve demiştik
“La ilahe illallah”
Bunlar ne peki
Midende ceketinin düğmelerinde ve bileğinde
Ve şehirlerin süslü bulvarlarında dikilenler ne
İnkâr ettiniz taptınız attınız 
İşte tapıyorsunuz cebinize midenize 
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Ben ben ben diye ağladığınız ne varsa
İşporta şimdi aşklar mezat dükkânında 
Sen öyle san diye diye kitapsız kaldınız
Kitapsız hem de hesapsız 
Satışa gelmiş büyücülerin tılsımı gibisiniz
Ve evet itiraf ediyorum
Ben saklandığım mağarada barut kokladım
Aşkı, sözleşmeyi, kitabı sakladım 

Hangi sokağa gömdüler sizin ettiklerinizi
Şimdi bekleniyor itiraf
Cennet Cehennem ve Araf
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Muhammed Enes KALA, 1984 yılında Adanalı bir ailenin çocuğu olarak 
Konya’da doğdu. Babasının memuriyeti sebebiyle ilk ve orta öğrenimini 
Anadolu’nun farklı okullarında tamamladıktan sonra Ankara Tevfik İleri 
Anadolu İmam-Hatip Lisesini bitirdi. 2002 yılında kazandığı Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2006 yılında “Aristoteles’in Kendinden 
Önceki Filozofları Değerlendirmesi” başlıklı tezle tamamladı. Mezuniyetinden 
sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapmış ardından 
Talim ve Terbiye Kurulunda bir süre görev almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 
yurtdışı öğrenim bursunu kazanarak 2009 yılında Liverpool Üniversitesi 
Felsefe Bölümünde “A Study of Rousseau’s Concept of The General Will, 
with Reference to The Distinction Between Positive and Negative Liberty” 
başlıklı tezle yüksek lisansını bitirmiştir. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde “Aritoteles, 
İbn Sina ve Ravaisson’da Ahlak-Alışkanlık İlişkisi” adlı tezle ikinci yüksek 
lisans eğitimini de tamamlamıştır. 2009 yılında Pakistan Karaçi Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünden derece de alan Muhammed Enes Kala, 12 
Mart 2015 tarihinde “Erdem ve Ödev Ahlâklarına Yeni Yaklaşımlar: David Ross 
ve Alasdair MacIntyre” başlıklı tezle felsefe doktoru olmaya hak kazanmıştır. 
2014-2015 yılları arasında Almanya’nın Tübingen Üniversitesinde misafir 
araştırmacı olarak görev almıştır. Kala, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde ikinci doktora öğrenimine 

Muhammed Enes Kala (Türkiye)
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de devam etmektedir. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi ve Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan 
yardımcısı olarak çalışmaktadır. Muhammed Enes Kala’nın editörlüğünde 
bulunduğu kitaplar dışında akademik dergilerde makaleleri, bildirileri ve 
çevirileri, İtibar Dergisi, Hece Dergisi, Temmuz, Yarın ve CF gibi kültür-sanat 
dergilerinde çeşitli yazı ve şiirleri yayımlanmıştır. Türkiye Yazarlar Birliği 
ile Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) Genel Sekreteri ve Türk 
Felsefe Derneği Yönetim Kurul Üyesi olan Kala,  birçok televizyon ve radyo 
programı hazırlamış ve sunmuştur. Diyanet TV ekranlarından gösterilen 
Kitap Okuyorum ile Divan programları söz konusu programlar arasındadır. 
Muhammed Enes Kala, evlidir ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve 
Almanca bilmektedir.

DOSTA ÖZLEM

Sonbaharda düşen kuru yaprak,

Aklaşan saçlarımda beliren rumuz,

Bilirim gözlerimi kapasam olmayacak

Gönül deryasında kısadır mesafeler

Beni karşıya geçirecek bir dost gerek

Buruşan ellerinin satır arası saklar beni

Gözlerinden akan yaşlarsa temizler

Bahar yakındır, ayak seslerin hatırlatır,

Sen, toprağa düşen ilk yağmur tanesi

Boy boy yükselecek filizlerin müjdecisi

Hatırlayanın yükselir başı göğe doğru

Bana beni hatırlatan bir dost gerek 

Yumru yumru beliren hasret ağırmış

Bir kan yaşı ömrü soluyacak

Ağırlaşan yüzüm ve ağaran saçlarım

Her kaybeden çekilir, çekilir sular

Çekilirim ben de, bana beni çeken dost gerek

Bir elif miktarı uzatılan ölüme gebe

Güzeldir ölüm bile bir dost gelince

Sağırlaşırım, ayaklarım ağır aksak

Sıra gelmiştir dost arayan gözlere

-Ki bilirim körleşecek bir dost çıkıp gelmezse
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1954 yılında Eskişehir’de doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yükseköğ-
renim gördü. Nevşehir, Eskişehir ve Kütahya’da çeşitli okullarda öğretmen-
lik yaptı. Dumlupınar üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Edebi 
hayatı Mavera dergisinde yayımladığı şiirleriyle başladı. Mavera, Yönelişler, 
Kayıtlar, Kardelen, Düş Çınarı, Bir Nokta, Kültür Dünyası, Türk Edebiyatı, 
Dil ve Edebiyat gibi pek çok dergide şiir ve yazıları yayımlandı. Yunus Emre, 
Nasreddin Hoca, Battal Gazi, Mevlana ve Mehmet Akif gibi şahsiyetler üze-
rinde biyografik çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli bilim, kül-
tür-sanat etkinliklerine katıldı. Çalışmaları muhtelif kurumlarca ödüllendirildi. 
Şiir, öykü, deneme, makale, masal, biyografi ve antoloji türlerinde yayımlan-
mış eserleri bulunmaktadır.  Yayımlanmış eserlerinden bazıları: İfşa, Serenat, 
Dünyanın Tenhasında, Güneş ve Ayna, Gül ve Hançer, Bir Irmak Düşü, Ateş 
Denizi, Dilim Ol Söyle, Nasreddin Hoca, Şehitler Tepesi, Son Günün Sevinci, 
Şiir İklimi, Gece Işıltısı, Eylül Irmakları, Şairin Şiirler İmtihanı, Kitap Kitabı 
Çağırır,  Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı, Bizim Yunus, Nasreddin Hoca, Battal 
Gazi,  Eğitime Adanmış Hayatlar….

Mustafa Özçelik (Türkiye)
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İÇİMDEN

Uzun çok uzun bir geceydi
Gözlerimi açtığımda
Cam kırıkları gibiydi dünya
Acıtan ve inciten yaralarımı

Bana içimden seslendin   
Kendimden
Kimse yoktu aramızda

İlk yaradılış anındaki gibi
Seslendin ve rengini verdin bana

Altımda toprak
Üstümde yıldız kümeleri
Her şey bana baktı
Tutunarak kudretine
Sana aktı her şey

Her şey mümkünmüş dedim
Bir deniz feneri kadar sahici
Bir andı bu

Ne keşişler aradım yol gösterecek
Ne bir şaman büyüsü
İyileşti ağrılarım
Bir rüyadan ötekine geçiyordum
Bir hakikatten diğerine
Sular seni söylüyordu

Firuze bir aşktan
Açılan bir yapraktın
Kısa bir andı bu
Sen bana baktın

İçimden seslendin bana
Sendin var olan

Kimseler yoktu
Kimseler yoktu
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1972’de Bursa’da doğdu. Aslen Balıkesir Dursunbey’lidir. Üniversiteyi Ulu-
dağ İlahiyat Fakültesi/ Bursa’da okudu. “80 sonrası Çocuk Edebiyatı” üzerin-
de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yüksek Lisans’ını “İsmail Hakkı Bursevi’nin 
Mesnevi Şerhi” üzerine yaptı. Uludağ Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı Ana 
Bilim Dalı’nda  “Mehmet Şemseddin Efendi’nin ‘Eş’ar-ı Şemsi’ adlı Divan’ı” 
üzerine Doktora tez çalışmalarına devam ediyor. Konservatuarda 4 yıl Klasik 
Türk Musikisi eğitimi aldı. Ney üflüyor ve Tanbur çalıyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Burfaş Genel Müdürlüğü’nde 2004-2007 yılları arası Kültür-Sa-
nat İşleri Yöneticiliğinde bulundu. Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Baş-
kanlığı görevini yürütmektedir. Halen Bursa Emirsultan Camii İmam-Hatibi 
olarak görev yapıyor. Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için yazdığı 
şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan “Kuş Defteri”1996’da Uludağ Yayınları ve 
2007’de Salıncak Yayınları olmak üzere iki kez basıldı. Bir gurup arkadaşıyla 
birlikte “Yolcular” adıyla 1998-2000 yılları arasında bir dergi çıkardı. Yine 
yakın zamanda “Melâmet” adlı edebiyat dergisini yayınlayan kadronun için-
de yer almıştır. “Melâmet”, “İpek Dili” , “Dergah”, “ Yolcular”, “Mavikuş” , 
“MinikaGO”, “ÇETO” “Beyaz Bulut”  ve “Gece Nöbeti” dergilerinde şiirlerini  
yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde çocuklar için yazdığı denemeler yayın-
landı. W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra  Abdülkadir Es-sufi’den maka-
le çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı 
yayınları arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir seçkisi kitabında yer 
aldı.Eserleri:Kuş Defteri/Çocuk Şiirleri, Bir Bursa Hatırası/(Yayın Editörü)

Mustafa Bâkî Efe (Türkiye)
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YAZGI

rüyasız şiir. yazık oldu sana. kağıtlarda haz. dilde boşluk
kelimeler uzak heykelleri kederlerin
sararmış hayal sen nerdesin uykusuz îmâ 
atsam yorgunluğu ağzımdan kalbimi dünyadan 
nere düşer bu zâr  müzikle aldattığım ses 
kanar mı göğe ve çocukluğa 
ne yazsam sana yavan gelir korkusuyla  
kesik dilim yalana gizlenir
kalırım hep orda

dağın eteğin tutar can kırıklarıyla

sonra

odalarda hatırası şiirin o rüzgarlı kesiğin 
tüyleri sessiz kapandı üstüne kalbin
o uzakta duran rüya gölgesi geçmişin o hayal kim 
sîreti mi can Mısrî ’nin
‘gül’ diyecektim, demeye varmıyor dilim
tesellisi  yok zehir zemberek saatlerin

sonra

aklımın derisinden çekildi
üryan bir kaya
düştü dağdan çığlıkla

ve sonra

her şey kaldı orda
taşlar
tesbih ve ağaçlar
şiir ve yazıtlar
kaldı ‘bir koca ömr-i heder’
ve zikriyle iki mezar
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1989 yılında Dağıstan Özerk Cumhuriyetinin Buynakskbölgesindeki Töben 
Kazanış köyünda doğdu. Henüz çocukken şiire ilgi duymaya başlayan Nur-
yana temel eğitim yıllarında kalbinden geçenleri kağıda aktarmaya başlamış-
tır. Lisans eğitimini ise 2011 yılında Dağıstan Devlet Üniversitesinin Filoloji 
fakültesinde tamamlamıştır. 2011-2016 yıllarında Buynaksk’ın yerel gaze-
tesinde özel muhabir olarak çalışmakla birlikte köşe yazıları da yazmıştır. 
Nuryana ARSLANOVA 2016 yılından beri okulda öğretmenlik yapmaktadır. 
Muhtelif dergi ve gazetelerde şiirleri ve yazıları okuyuculara takdim edi-
len Nuryana ARSLANOVA’nın 2012’de “Pınarda Buluşma” ve2014’te ise 
“Avuçta Kelebek” isimli kitapları yayınlanmıştır.  2016 yılında Rusya Yazar-
lar Birliği’ne, 2017 yılında ise Rusya Gazeteciler Birliği’ne üye olan Nurya-
na ARSLANOVA 2017 yılında İstanbul’da gerçekleşen “Türk Dünyası Genç 
Yazarlar Buluşması”nda ve yine aynı yılın Aralık ayında Kazakistan’ın Tür-
kistan şehrinde gerçekleşen “XII Türk Dünyası Genç Şairler Buluşması”nda 
ülkesini temsilen iştirak etmiştir.

Nuryana Arslanova (İdrisova) (Dağıstan)
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«Şu hal saldım, güldey edi
Sen aytağan sıpatım,
Men görmeyli sen görsün dep
Dünyalıknı ni’matın.
 
Aziz balam, sen geç menden,
İlıkdırdım özümden,
Ömür getdi gözyaş tögüp
Şo kalğan bir gözümden.
 
Men çi seni köp süyedim
Süykümsüz yuzüm bulan,
Tüşleriñye gelejekmen
Eki de gözüm bulan».

Tek Gözlü Ana
 
Bir oğlanın Anası
Bir gözünü kaybetmiş
Bir kanadı kırılmış
Mahzun bir kuş gibiymiş
 
Tek göz ile doğmamış
Varmış eskiden gözü
Oğluna vermiş gözün
Kendi tek gözle kalmış
 
Bahtsız olay yüzünden
Oğlu bir göz kaybetmiş
Ana hiç düşünmeden
Çocuğa gözün vermiş
 
O gündür iki gözle
Çocuk epey büyümüş
Bir gözünü Anadan 
Aldığını bilmezmiş

Bir gözlü ana
 
Bir ulannı anasını
Bolmağan dey bir gözü,
Bir kanatı sınğan kuşğa
Oşay bolğan dey özü.
 
Bir göz bulan tuvmağan o
Ekisi de bolğan dey,
Ulanına berip gözün 
Ana gözsüz kalğan dey.
 
Xatarbalah kobup yaşğa
Etgende bir gözün tas,
Ana gözün savğat etgen
Etmeyli üstünden yas.
 
Şo gün bugün eki gözlü
Öse bolğan balası,
Bilmey bolğan birin oğar 
Bergenni öz anası.
 
Öse ulan, añlap bitmey
Anağa sıy geregin,
Sözü bulan yetti yerden
Yara onu yuregin:
 
«Kurdaşlarım külemsirey
Anañ ariv alay dep,
Bir gözlü bolğança ana
Bolmağanı kolay» - dep.
 
Yete bir gün, ajjal kona
Ananı ak başına,
Ölgençege kağız yaza
Jan ayavlu yaşına: 
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Büyümüşte Anayla
İlgilenmek bilmemiş
Yedi yerden sözüyle
Yüreğin yaralamış
 
Dalga geçmiş “dostları”
Anan “çok güzel” diye
“Anan tek gözlüdür, hıh”
“Olmasın daha iyi…”
 
Ecelin günü gelmiş 
Ananın ak başına
Ölmeden mektup yazmış
Can-ciğer, kuzusuna
 
Önceden gül gibiydi
Sevmediğin bu yüzüm
Ben değil sen gör diye
Verdim sana bir gözüm
 
Aziz balam affet beni
Utandırdım ben seni
Geçti ömrüm göz yaş ile
Geçti ömrüm tek göz ile
 
Ben seni çok severdim
Sevimsiz yüzüm ile
Düşlerine geleceğim
Her iki gözüm ile…

Geçe yalğan... 
 

Geçe yalğan, gün de yalğan,
Barı zat yalğan...
Kısmat yalğan – seni menden
Urlapday alğan...
 
Bir bolmasğa ant etgendey
Tiyip de aşğa,
Meni yolum başğa boldu,
Seniki başğa.
 
Eki türlü yollar bulan
Barabız yurüp.
Bir-birevsüz, bir-birevsüz
Ömürler sürüp. 
 
Özü süyup ayırğan soñ
Yolumdan seni,
Allah bizin bir-birevden
Saklasın enni.
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1971 yılında Konya’da doğdu. 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 eki Kültür Edebiyat 
dergisinde yayımlandı (Mart 1990). Şiir ve yazıları sırasıyla Ayane, Dergâh, 
Yedi İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Hece, Çerağ, Edebiyat 
Ortamı, Atlılar, Bumerang, Huruç, Okuntu, Kökler, Memleket Dergi, Karagöz, 
Aşkar, Ücra, Mahalle Mektebi, Türk Dili, Hayal Defteri’nde yayımlandı. Ni-
san 2003-Haziran 2006 tarihleri arasında (on iki sayı) yayımlanan üç aylık 
edebiyat dergisi Kökler’in yayın yönetmenliğini yaptı. Karagöz ve TYB Aka-
demi dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. 2007 yılında yayımlanan Kural 
Dışı adlı kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından eleştiri dalında yılın kitabı 
ödülüne değer bulundu.

Yayımlanmış Eserleri: Şiir: Uzun Yürekli Nehir (1999), Düşmanlık (2004), 
Kral (2006), Türkiye Kitabı (2012). Eleştiri: Sağlam Şiir (2006), Kural Dışı 
(2007), Modern Şiirimizin Kökleri (2008), Analiz (2013). Biyografi: Çağının 
Mimarı Mimar Sinan (2003). Çocuk Kitabı: Kitabımı Öğreniyorum (2005).

Osman Özbahçe (Türkiye)
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ŞAİR STÜDYOSU

anarşist kelimesini oldum olası sevmişimdir
doğuda da batıda da
kirlene kirlene arınanları
her sabah sıfırdan başlayanları
onları unutmuşum

sonuna kadar bağlı kal dedim
düğünlerde köçek
arkadaşlar içinde çingene
bağlı kal Yılmaz Kaya Demir Çelik Şahin
Sefa Mustafa Ahmet Ali Hüseyin
Fatma Ayşe Emine Hatice Zeynep
hafif havalı radikal
Bağlı Kal

sayıları oğul veren arılar
vızıldayarak çoğalan insanlar
yoluna girmiş bir düşüncenin
açık noktalarında yeşeren otlar
karşılıksız kalmış yaşamaklar
kırılmış bir kalp
içinde işleyen bilinçli yara
iyileşmemiş hasta

Çelik Hafız Bozkuş Komutan Barak Baba
Kulaklarımda hafif havalı bir çınlama
Bütün şehir küsmüş bana
Her gün yanından geçtiğim insanlar
Küsmüş ashabı elf, ashabı miin, ashabı uluf
çalışma masası müzik kalem defter uhut
küsmüş vızıldayarak
Ebu Şaşaa

-Buralarda adın geçmiyor hemşerim
 Sarışın odası dünya
 Kompleks mütezâd mütebayin
 Biraz aşağıda Yalan Şark
 Küsmüş
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11 Herkes o kadar sosyal ki
Kimsenin kimseye ayıracak vakti yok
Usul usul çekildi
Şiirimizden bozkırların havası
Salkım söğütlerin, ceviz ağaçların
Hepimize ayrı bir güzellik katan
Annelerimizin
Çileli bakışların

Duydum konuştuklarını:
Dayanıklı çıktı hayat diş geçiremedi buna
Duydum: Hayatımda bu kadar
Hızlı rüzgâr görmemiştim
Salkım söğütleri, ceviz ağaçları
Duydum dünyanın ruhu

Eşit ve özgür
Eşit ve özgür
Devlet bunu yapamaz
Yasa yapamaz

Gerçek dünyayla ölüler ülkesi arasında
Haberciyim ben
Herkes o kadar sosyal ki
Kimsenin
Bana ayıracak vakti yok
İncecik bir göl
Ruhuma geçiyor kokusu ölü

Bütün gece
Denizin dışarı atmaya çalıştığı ceset
Dalgaları uğraştıran karanlık
Hepiniz şekildiniz hani
Öyle derinleştir ki ironiyi
Gerçek zannetsinler seni
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Ramil Çuragul (Başkurdistan)

Ramil Churagulov / Ramil Churagul / 16 Ağustos 1962’de Başkurdistan’ın 
Karmaskalinsky bölgesinin Pribelsky yerleşiminde doğdu.
Önce başkent Ufa’da Otomobil Teknik Okulu'ndan, ardından Başkurt Devlet 
Üniversitesi Filoloji Fakültesi’den mezun oldu. Ülkesinde "Churagul" 
Yayınevi'ni kurdu. Yedi Şiir Koleksiyonunun ve 1000'den fazla Hit-şarkının 
söz yazarıdır. Ayrıca Başkirya, Tataristan, Rusya, Gazeteciler ve Yazarlar 
Birliği üyesidir.
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Kıçıtıkan 
Bala çakta kürşe babay 
Totts kıyar  çeldergende,
Şuk kıçıtkan yomşak kına
Sıypap kuydı  çeldergenden.

Bala çakta deü eniem,
Kıçıtıkannan aş peşerde.
Kıçıtıkannar ütkennerie
Kabat iske, ah, töşerde.

Ernülerge, ernülerge
Tüzer çara, çara barmı?
Kıçıtıkannar çınıktırdı
Bezne ul çak balalarını.

Ütken yaktı hatıralar,
Artta kaldı baytak ellar.
Tugan yaknın kıçıtıkanı,
Sina kaytıp aunar bulam!
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Kıyam oğlu Remis Aymetov (Remis Aymet) şair, tercüman, senaryo yazarıdır. 
4 Ekim 1968 tarihinde Tataristan Çüpreli ilçesi Munçeli köyünde doğmuş. Ka-
zan  Devlet Üniversitesi Tatar Filolojisi Fakültesinden mezun olduktan sonra 
Tatar Edebiyatı bölümünde doktorluk öğrenimini yaptı. Cumhuriyetin ‘Maa-
rif’ ve ‘Şehri Kazan’ gazetelerinde çalışıyor. Şerif Kamal ve Abdulla Tukay 
Edebiyat Müzeleri Müdür görevini yürütüyor. 2013 yılından beri Tataristan 
Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanıyın birinci Yardımcısı. Şiirleri ‘Kardeş 
kalemler’, ‘Kazan Utları’, ‘İdel’, ‘Kazan’, ‘Oktyabr’ (‘Ekim’), ‘Naş sovre-
mennik’ (‘Bizim zamandaş’ ),‘Forum’, ‘Tercüman’ (Çita şehri), ‘Russkoye 
Eho’ (‘Rus Yankı’) (Samara şehri) dergilerinde, ‘Vatanım Tataristan’, ‘Medeni 
Cuma’, ‘Literaturnaya Gazeta’ (‘Edebi Gazete’), ‘Tatar Dünyası’ vs. gazetele-
rinde yayımlanıyor. Tataristan’da yeni şiir usulünü başlatanlardan birisi. Eser-
leri; Tatar şiirsel biçimin geleneklerinden vazgeçmeden kendine öz yeni ton-
lanma ve imgeleri bir araya getiriyor aynı zamanda. Tataristan Yazarlar Birliği 
üyesi. Birkaç şiir kitabı yazarı.2017 yılında Ankarayın BENGÜ matbaasında  
türk dilinde Remis Aymetin ‘Tuzaktaki özgürlük’  atındaki kitabı basıldı. Yeni 
«Maarif-Vakıt» matbaasında Orhan Veli’nin «Sizin için» atındaki siirler kitabı 
Remis Aymet çevirisiyle Tatarca yayınlandı.  Edebiyat alanından verilen Hadi 
Taktaş, Musa Celil Ödüllerü sahibi. 2018 yılında XII Uluslar arası Şiir şölenin-
de Hüsein Baykara atındaki Büyük ödül kazandı.

Remis Aymet (Tataristan)
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TUKAY’IN BAKIŞI

O bakışta...
Ülkenin canına sığınıp
Bütün gece güz rüzgârı ağlar
O bakışta….
Zınklayıp gerilmiş gibi
Bir mukaddes hüzünlü saz çalar Tukay.

Alınmayan öç
Dikilmiş mi yoksa alevden bir ok gibi?
Bakışından yaralanmış düşman
Düelloya çağırmamış Tukay.

Sert hakikati zamanların
Namus, vicdan, hayat gerçeği
Ömür boyu şimşek olup yaşar,
Taşlı yollarda bir kartal gibi Tukay

Kesilmekte olan ümitler
Bağlanıyor gibi, bakınca o gözler
Bakıyor sanki nurlu ay
Bakışların gizemli sessizliğinde Tukay.

Bu bakışın derin uçurumuna
Beklenmedik an gidip kayboluyorum.
Şiir ışığım sönerse, gece yarısı
Tukay’ın bakışından od alıyorum.

O bakışın ufuklarını kucaklayıp
Uzamıştır yolu Tatarımın.
Sesleniyor sanki gözler: “Aziz halkım,
Bin beladan seni kurtarırım!”

Karanlık ormanları geçen halkın
Nedir bekleyerek bakar kuşların yoluna.
Ama çıkabilir mi geçip
Tukay bakışının sıklığından?
________________________ 
Abdullah Tukay (1886-1913)  – büyük Tatar şairi
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Rukiye  Amet (Romanya)

1995 yılında Mecidiye’de doğdu. Mircea Dragomirescu ilköğretimini tamam-
ladı. 9. sınıftan itibaren Kemal Atatürk Kolejinde Pedagoji bölümden mezun 
oldu. Her yıl düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarda ödüller kazandı. 
Şiirleri Balkan Türküsünde yayınlanmaktadır. Şimdi Marmara Üniversitesi 
İletişim fakültesinde Radyo tv ve sinema öğrencisidir. O.R.H.A Ajansı için 
haber yazmaktadır.
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11 Benim Dünyam

 Rüyam,
 Cesur bir yelkenci
 Yarı gemi, yarı yelkenli.

 Kelebekler gibi sessiz
 Atmacalar gibi sabırsız
 Nasıl oldu da tam bugün?

 Dünya,
 Serin ,yumuşak, ipek derili.

 Olgun bir altın elma
 Avucunun içinde
 Senden sonra,
 Farkettim ki
 Ben dünyaya teslim esir.

 Bir tepenin üzerinde
 Dünya bana,
 Kendini gösterdi.

 Söğüt gibi güçlü, iradeli.
Tahta basamaklar üzerinde ben...

 Çıkıyorum
 Adim adim
 Ve ellerin
 Hayal mi, gerçek mi?

 Sen misin tenime dokunan?
Hayır

 Bu benim dünyam!

 Nazik ellerinde
 Bir sandık
 Bana uzanan.

 Gözler
 Unutmayı
, saygıyı bilen gözler
 Hazine dolu
 Sandık
 Böyle göründü bana dünyam.
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1962 yılında Tataristan’ın Arça ilçesindeki Kursa Poçmak köyünde doğdu. 
Şiir yazmaya daha ilkokul yıllarında başlayan şair, ilk ve ortaöğrenimini Kur-
sa Poçmak’ta tamamladı. 1977 – 1981 yıllarında Arça Pedağoji Lisesinden 
(Uzmanlık alanı: İlköğretmen öğretimi) mezun oldu. 1981 – 1987 yıllarında 
Kazan Devlet Pedağoji Universitesi Rus-Tatar Filolojisi Fakültesinde dişarı-
dan öğrenim gördü ve buradan mezun oldu. 1981 – 2000 yıllarında Kazan’da 
İlkokul öğretmeni, Tatar Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. Ta-
tar ve rus dillerinde ders verdi.2000 –2017 yıllarında “Maarif” Pedağoji der-
ğisinde bölüm editörü ve Müdür yardımcısı-yürütme sekreteri görevlerinde 
çalıştı.Şu anda internet izerine kurulan “Tatar-inform” haber ajansında editör 
olarak çalışmaktadır.Tataristan Yazarlar Birliği üyesi. Tataristan Cumhüriyeti 
Hadi Taktaş edebiyat ödülü sahibi. “Tataristan Cumhüriyeti sanat emekta-
rı” ünvanına layık görüldü. “Eğitim alanında liyakat için” rozeti , “Kazan’ın 
1000 yıllık yıldönümüne” Madalyası sahibi.
Kitapları:
“Özğürlüğe uç, şarkım” (Kazan, Tatar kitap yayınevi, 2000), şiir.“İki elma” 
(Kazan, Tatar kitap yayınevi, 2008), şiir.“Kehribar” (Kazan, Tatar kitap ya-
yınevi, 2012), şiir.“Arça kapısı” (2013), “Arça treni” (2014), “Arça suyu” 
(2015), şiir dönğüsü. (“Kazan utları” (ışıkları). 

Affet Süyümbike’ şiirinin Tatarcadan Türkçeye cevirmeni Çulpan Zarif.

Sani̇ye Yunus Kızı Ahmetcanova (Tataristan)
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Affet Süyümbike!
Keçe çadır, bez kundakta sabi ağlar.
Yavrusuna Nogay Mirza ezan yollar:
“Adın olsun Süyümbike Yusuf kızı…”
Aydala’yı ürküterek börü ağlar.

Yürümeye çalışarak adım atan
Sabi, ayağına dolanmakta kılgan. 
Af et beni Süyümbike, tutamadım
O bozkırın kucağına düştüğün an.

Desterhanda Nogay çayı – pelin katmış,
Damarına bozkırlardan güç damlatmış.
Gencecik kız yiğitlerden daha önde
Ata binmiş, ellerine de yay almış.

Er dediğin çelme taktı, düştü o an
Kırıldı ok taş balbala vurduğu an…
Af et beni Süyümbike tutamadım
At belinden ilk kez yere düştüğün an.

Sen hanbike oldun… Ama dul bir bike,
Kadın olan idareci ve şahbike!

Halkın “Kırım” ve “Moskova”ya bölünürken
Sezdin mi sen olasını “bülek  bike”?

Hain erler fitnesine maruz kalan,
Kim avuttu gözlerinden akarken kan?
Af et beni Süymbike, tutamadım
Şehr-i Kazan tahtından düştüğün an… 

Altın Urda korunmakta sende bozkır
Nogay-yurdu andığım an sızlar akıl.
Süyümbike minareli Kazan-kale 
Yeni asrın minberinden de söz alır

Alçak canlar sana nahak söz atarken
Hanbike’nin şanını yıkıp satarken 
Bugün seni Süyümbike savunurum
Mahlûk erler kalem ile korkuturken 

Beklemeden aksakallar veren oyu
Taş alırım gerekirse dağı oyup
Kazanımın ak bağrında ak mermerden
Gurur sının parlar diye heykel olup.

Nogay-yurdun bozkırları sarı kilim,
Kabrin de yok… Kaybolmuş o, bilir dilim.
Af et bizi Süyümbike, edebilsen
Aziz ruhun yâd ederek dua ettim.
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Sayat Kamşiger (Kazakistan)

Sayat Kamşiger 1 Mayıs 1978’de Kazakistan’ın Semey şehrinde doğdu. Abay 
Üniversitesi›nden (KazNPU) mezun oldu. Kazakistan Yazarlar Birliği üyesidir. 
Şu anda Almatı›da yaşıyor. M.Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü personeli-
dir. «Sarı çiçekler», «Kalp akar» şiir kitaplarının, “İlk Kitabım”, “En Sevdiğim 
Alfabetik”, “İlk Bilgim” adlı çocuk kitaplarının yazarıdır. Başkortostan yazarı 
Aygiz Baimukhametov’un “Takımyıldızı, anne!” kitabını Kazakçaya çevrib.

Hain erler fitnesine maruz kalan,
Kim avuttu gözlerinden akarken kan?
Af et beni Süymbike, tutamadım
Şehr-i Kazan tahtından düştüğün an… 

Altın Urda korunmakta sende bozkır
Nogay-yurdu andığım an sızlar akıl.
Süyümbike minareli Kazan-kale 
Yeni asrın minberinden de söz alır

Alçak canlar sana nahak söz atarken
Hanbike’nin şanını yıkıp satarken 
Bugün seni Süyümbike savunurum
Mahlûk erler kalem ile korkuturken 

Beklemeden aksakallar veren oyu
Taş alırım gerekirse dağı oyup
Kazanımın ak bağrında ak mermerden
Gurur sının parlar diye heykel olup.

Nogay-yurdun bozkırları sarı kilim,
Kabrin de yok… Kaybolmuş o, bilir dilim.
Af et bizi Süyümbike, edebilsen
Aziz ruhun yâd ederek dua ettim.
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11 BAKÜ İLE SOHBET
Baht güldü mü yüzüne-
Masal âlemi gibi?
Elden ele uzanan
Bulut karavanı gibi...

Önünde yüz gül bahçesi,
Yüzün ışık tek yanıyor...
Bakü’m, senin derdin var:
Karabağ diye sızlıyor...

Düşünüyorum,
Uçabilirim...
Rüzgâr seni uçurur.
Ben şiir aşığıyim...

Şairin kaderi: okumak, yazmak...
Tarihin mihenk taşı yoldadır...
Senin tek olsaydım, daha ne hayal? -
Şirvan şahlar kendine ait bir höyüktür…!
Kalbim cûşa gelmiş, 
Af et, çok görünsem…
Bakım, senin yanında,
Hazar Denizi gibi özgürüm…

Birlikte güçlüyüz, Bakü,
Sarıl bana, bugün sar.
Bu beş günlük dünyada,
Üç gün sende kaldım ..
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1962 yılında Yozgat’ta doğdu. İktisatçı olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlar-
da çalıştı. Orta ve üst düzey yöneticilikler yaptı. Emekli olduktan sonra AÖF 
edebiyat fakültesini bitirdi.  Seksenli yıllarda başladığı yazı hayatına aralıksız 
yazarak devam etti. Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi Genel Başkanlığı yaptı. Öncü 
Edebiyat, Şiir Vakti ve Acemi Kalemler Dergilerini çıkardı. Şiir Vakti yayınlarını 
kurdu. Şiir Vakti ve Acemi Kalemler dergisi genel Yayın yönetmenliğini ve TYB 
Kayseri Şube başkanlığını yürütmektedir. On üçüncü Gün isimli şiir kitabı ve 
Davet isimli bir romanı yayınlanmıştır. On Üçüncü Gün adlı şiir kitabı ile 2013 
Yılında TYB Kayseri Şubesince yılın şiir kitabı ve şairi ödülünü aldı. 

Selim Tunçbilek (Türkiye)
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İç Kanama

Kız kardeşime 1

İçime oturmuş acıyla kıvrana kıvrana

Ne çok severdim seni

Gökten inse melek nasıl olur

Bilirim özledikçe çiçek yüzünü 

Bacım. Annemin hiç doğmamış çocuğu

Düşlerimde emdiğim kadın

Adını dağlara haykırıyorum

İçimde uçurumlar yürüyor

Bilinmez dağların ardı sıra

Kızım adını söylesem bilir mi?

Gizem hayatın en kuytusuna düşmüş

Ah! yavrum vakitsiz kanar yaralar bazen

Bazen ölümü hatırlatır her şey

Bilirim kardeş acısını 

İsmail’den Hasan’dan Ali’den

Büyümeyen çocuklarız aslında 

Özlemlerini alıp dağlara sığınan

İnsan gözyaşının kenarında durur bazen

Hayat ipini çeker beklenmedik anlarda 

Hiçbir söz anlamlı değil zira 

Şiir iç kanamasıdır şairin  

1  Şairin kız kardeşi yoktur.



129

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

11

Serdar Saparow 29 Eylül 1977 yılında Türkmenistan’da doğdu. İlköğrenimi 
ülkesınde bitiren Saparow daha sonra Ankara Üniversitesi İletişim fakültesini 
bitirdi. 2001 yılında yüksek lisans çalışmasını  Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında tamamlayan 
Serdar Saparow doktora çalışmasını da aynı fakültede Uluslararası Hukuk 
alanında devam etmiştir. Aynı dönemde Türkmenistan Ankara Büyükelçiligi 
Bilim Merkezi’nde çalısmalarına devam eden şair, Türkmenistan - Türkiye 
arasında bir dizi kültürel projede aktif olarak yer almıştır. Serdar Saparow 
halen akademik çalışmalarının yanı sıra edebiyat alanında da ülkede yazılı 
ve görsel basında önemli çalışmaları ile etkin rol üstlenmektedir. Akademik 
çalışmalarının yanı sıra  şair olan Saparow Türkmenistan’da çok sevilen 
şairlerden. Klasik üslubu terketmeden modern şiir ustalığını Türkmen milli 
şuuru içinde yoğuran Saparow’un şiirleri özellikle genç nesil tarafından büyük 
beğeni ile takip edilmektedir. Şiirlerinde felsefi anlatım biçimini sıkça ve derin 
boyutta kullanan şairin şiirlerinde Türk şairlerin etkisi açık görülmektedir. zŞair 
ve yazar olan Saparow çeviri konusunda da kaydadeğer işler gerçekleştirmiştir. 
Birkaç örnek vermek gerekirse; Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserini 
Türkmen türkçesine ve Saparmurat Türkmenbaşı’nın “Ruhname” eserini 
Türkiye türkçesine aktaran Saparow özellikle Hugo, Nietzsche, Goethe, Sevak, 
Şehriyar, Nesimi, Tagor, Elyuar, Yesenin, Puşkin, Solovev, Heine, Darovannaya, 
Aragon, Boudlaire, Poe, Shakespeare, Breht, De Marinis, Lorca, Maeterlinck, 
Plath, Kabul, Rimbaud, Aybek, M.Yusuf, Drunina, Asadov, Arypov, Henley, 
Chu, Hesse gibi dünyaca ünlü şairlerin ölümsüz şiirlerini Türkmen türkçesine 
kazandırmakla birlikte Türk edebiyatından yüzlerce şiir ve öyküleri Türkmen 

Serdar Saparov (Türkmenistan)
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türkçesine aktarmıştir. Örnek olarak; Yunus Emre, Niyazi Mısri, Dadaloğlu, 
Karacaoğlan,  Kanuni Sultan Süleyman, III Sultan Murat, Pir Sultan Abdal, 
Kaygusuz Abdal, Seyrani, Yavuz Sultan Selim, İbrahim Hakkı, Mehmet Akif 
Ersoy, Aşık Veysel Şatıroglu, Necip Fazıl Kısakurek, Orhan Veli Kanık, Atilla 
İlhan, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç, Abdürrahim Karakoç, Ceyhun Atıf 
Kansu, Yahya Kemal Beyatlı, Özdemir Asaf, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ahmet 
Muhip Dıranas, Murathan Mungan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabahattin Ali, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Erhan gibi Osmanli dönemi ve modern 
Türkiye dönemi usta kalemlerin eserlerinin Türkmen türkçesine çevirileri 
Saparow’a aittir. Şair evli ve Aşkabatta ikamet etmektedir. 

İstanbul
Derin tarihinle övünen şehir, ben sana kırgınım be İstanbul! 
Yaşarken acı var, mahşeri sızı, kim bilir ki, unutulmak ne zor şey.
Kim bilir ki kalbimdeki alevi, heyelanlar bak, kuşatmış etrafı. 
Sesin çıkmaz sanki sonsuz rüyada, sürgünlerde umut olmak ne zor şey.
Tam karşıdan esen fırtına için, dünyalar gerekmez, tek yürek kâfi...

Bilir misin, erken gelen baharı, erken erimekse karın adabı,
Ne bağda seyir kalır, ne dağda seyran, ne de erken öten kuşların sesi.
Tüm bunlar bir anda sende yaşanır. Kırgınım be sana, ey koca şehir! 
Yeditepen alay eder pervasız, Topkapı seyreder tutmuş nefesi.
Ama biliyor musun, şu vapur sesi, yazık, artık uyandırmaz her seher.

Ne var ki, ben sana şiirler yazdım, karanlıkta akan yıldız misali, 
Son nağmemi çiçek yaptım başına, hüznünü ise attım azgın boğaza. 
Aşkım senin için yazılmış mısra, bestelerim daim çilekeş kulun. 
Ah, zalim İstanbul, malum İstanbul! Kırılmış düşlerim gelmiş niyaza, 
Oysa, son dileğim olur mu bilmem, senin koynunaydı son yolculuğum. 
Ben sana, aslında inan kendime, çok kırgınım... çok kırgınım, İstanbul!
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Serkan Işın (Türkiye)
 
1976’da İstanbul’da doğdu. İlk şiiri Düşlem’de yayınlandı. Şiirleri ve yazıları 
Atlılar, Kökler, Uç, Varlık, Yom, Yasakmeyve, kitap-lık, Hece vb. gibi bir çok 
dergide göründü, görünmeye de devam etmektedir. Mizan dergisinin kurucuları 
arasında yer aldı. 2003’ten bu yana Poetik Har(s)isimli şiir dergisini çıkarıyor. 
Halen bu derginin ve poetikhars.com isimli sitenin editörü. 

Kitapları:
Hz. Hubble’ın Rüyaları (2005)
Nesnevi (2002)
İki Şehir Arası Gece ve Şeyler (1999)
Metropol Aşkları (1999)
Dada Korkut
Ve de ki
Tüğün
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Yazarlarla yaşamağa alışınız
yazarlarla yaşamağa alışınız
örneğin sırpsındığı bir gülüşün atasında
alışınız yazın güze dönerken kırdığı omurlara 
tebelleş müstesna güzellerin diktiği
yaşmağa kan damlatan uzvlarına
bir alışveriş merkezinde kaybolmağa alışınız 
zebellah birkaç orgun omurlara bindirdiği dağa 
kanatlandıran yazarlara alışınız

alışmayınız siz poliçiçekler imzalarına 
gümgümül açtıracak kan kursaklı suratlara 
dar gelen bakışlara, örneğin alışmayınız 
alelecele tıkıştırılmış aşklara.

ama alışınız elinizde ise alkışlarınıza
ve yumruklarınızın içine çakıl taşları, 
çakalların avurtları sığacak kadar yumuşmuş 
keçi yolları gibi daracık nefes alıp verişlerinize.

sonra bir rüyadan kan ter içinde uyanmamağa alışınız 
yazarınız bunlara alıştı, alıştığınca gençliğinde
daha işlenmemiş günaha kurşun dökülmekte
aha işte işlenmiş evliya boğduran
kalemin orasından.

ama bir kale kaç iyelik eki ile kurulur bilmiyorsanız 
siz yine de alışmayınız, çünkü
burçlarından kaç canavarın mahdut
kapısından kaç bin süvarinin vatansız
ve kaç kadının vasi karib ve muhit 
çıktığını bilmiyorsanız
o güzelim elim kazalarında 
dupdurun muhtelif kentlerin.
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Gümülcine’den Türkiye’ye göçen bir ailenin çocuğu olarak 1983 yılında 
Bursa’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Bursa’da okudu. 14 yaşındayken ailesiy-
le birlikte Yunanistan Gümülcine topraklarına geri dönüş yaptı. Balıkesir Üni-
versitesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun oldu. 2011-2012 yılları arasında 
Yunanistan’da Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nde Halkla ilişkiler bölümünde 
çalıştı. 2012 yılında BatıTrakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi’nin deste-
ğiyle “Adressiz Mektuplar” isimli ilk şiir kitabı yayımlandı. Dört yıl süreyle 
Gümülcine’de kendi grafik tasarım bürosunu işletti. 2017 yılında Gümülcine 
Türk Gençler Birliği’nin Yönetim kuruluna seçildi. Halen Gümülcine’de yaşa-
makta Çınar Fm radyosunda “Şiir Kafası” isimli bir radyo programı yapmak-
tadır. Şiir kitabı: “Adressiz Mektuplar.”

Sibel Gülistan (Yunanistan)
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ŞİİR NÖBETLERİ

“Prefabrik bir aşktan geriye klostrofobik bir dünya kaldı...

Korkularımla yüzleşecek kadar yüzsüzleştiğimde

Götür beni buralardan olur mu ?

Hep mesaisi bana kaldı bu aşkın

Son kalan şiir kırıntılarını topluyorum hepsi sen

Kumbaramda birikmiş en çok gözlerin var....

Ölümü gözlerinden çektiğim bir film şeridi gibi miydi hayatım

Ölüm bir canlının gözlerinden olabilir miydi?

ve sonra şöyle dedi

ben şair değilim

sen fazlaca şiirsin”.
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18.Eylül 1958’de Eskişehir’de  dünyaya geldi..İlk ve orta öğrenimini bura-
da tamamladı(1976).İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri 
Bölümü’nü bitirdi(1985).1977 yılından bu yana çeşitli gazete ve dergilerde 
çalıştı. Yeni Devir Gazetesi’nde uzun bir süre ‘Sanat-Edebiyat’ sayfası hazır-
ladı. 1980 yılında ‘Tin Yazıtları’ isimli bir edebiyat dergisi yayınladı. İnsan 
Yayınları’nın kuruluşunda görev aldı. Eskişehir’de lise öğrenimi sırasında 
arkadaşlarıyla birlikte ‘Fecir’ isimli bir duvar gazetesi çıkardı. İlk şiiri Ma-
vera Dergisi’nde 1978 yılında yayınlandı. Yönelişler, Mavera, Aylık Der-
gi, Edep , Türk Dili, Ay Vakti, Ayine, Bir Nokta, Şehir ve Kültür, Edebiyat 
Ortamı,Temmuz ,Yedi İklim  gibi dergilerde şiir ve yazıları yayınlandı. Beyan 
Yayınları arasında ‘Hz.Hamza’ ve ‘Bilal-i Habeşi’ isimli iki biyoğrafi çalışma-
sı çıktı.(1.baskı 1985,2. Baskı 2013)Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi  
yönetim kurulu üyesi (yedek) olarak görev yapan Şakir Kurtulmuş aynı za-
manda Anadolu Yazarlar Birliği ve Es-Kader üyesidir.  Halen Çıra Yayınların-
da  ‘edebiyat dizisi’ editörü olarak görev yapmaktadır. Denemelerden oluşan  
iki kitabı ’Edebiyatın İzi’ ve ‘Kültürün İzi’  Çıra edebiyat dizisinde yayınlandı.  
Şiir kitapları: Ah Güzel Bir Gün/Akabe Yayınları 1985(1.baskı),Çıra Yayınları 
2015 (2.baskı), Yusufun Kuyusu/Yedi İklim Yayınları 2013(1.baskı),Çıra Ya-
yınları 2015 (2.baskı),Ölüm ve Ayna/Yedi İklim Yayınları 2014(1.baskı), Çıra 
Yayınları 2015 (2.baskı)

Şakir Kurtulmuş (Türkiye)
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1.
kalbimin üstünde bir avuç güneş
kudüs ışığı 
cilalı taşlardan kayıp yüzüme vuran şeffaf 
silik hatıraların üstüne doğan güneş 
çiçek sepeti sanki gelinlik kızların kolunda
nedir bu üç günlük dünyada petrol kavgası
ortadoğu’nun kanı çekilmiş damarlarındaki toprak kavgası
taşlar hep ah yazılı

kudüs’e dönük yüzünde
kış hüznü çarpışıyor ölümle
güneşten kopan parçalarla sararan
denizin içinde solgun ışıklarla dans ediyor bir kuş
gecenin sığ koylarında kızıl akşamlardan
güler yüzlü bir hüzün sabaha kalan
düş tarlalarına sızan kurşuni bakış
saklıyor gölgeleri hatıralar arasında
kalbim acı tütsülüyorken 
üstü açık uyuyan çocuklar gibi
mahzun yüzün 
ağaçlar sırtındaki geçmişin izlerini taşımaya kararlı

üşüyor dağlar  üşüyor ırmaklar
koylar susuz barajlar kapalı 
limanlar denize uzak demir yığınları 
tünellere dökülen tarih 
taşlardan sızan harflerde yaşamaya mahkum
soğuk ve nefessiz karlı dağlar
kahraman çocukların yetim bakışlarında 
kalbinden doğuyor  acı dolu bahar
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çiçeklerin üzerinde boyun bükmüş
gözleri yeryüzüne uzak
denize düşen bakışlarda toğrağa yakın

2.
gazze’de bu sabah da sessiz 
yıldızlardan kaçıp gelmiş saklı güneş
kar yağarken yıkık evlerin üstüne
kalbinin üstünde bir avuç 
kudüs güneşi 
bebelerin yüzünü parlatan ay ışığı sanki

güneş  her sabah genç bir  kız tazeliğinde gelir bebelere
güvercinlerin koynunda  kıvrılmış yatıyor 
bulutlara siper  olmuş göğüsler sanki taş duvar
kar üstünde ıssızlığın yarası  
nehrin kıyısında üşüyor terk edilmiş bir çocuk 
kalbi titriyor  alnında yatan kuşun
ve ayakuçlarında taze bir mezar
sensiz uzak düş hücrelerinde güvercin
uzun bir uykuda şimdi sessiz
çocuğun elinde yaralı kuşun kalbi
yeni bir çiçek neşesi nergis ya da gül
toprağın  bereketi  hüzün dolu çiçekler
dağların açık yarasına düşmüş
kalbimin üstünde bir avuç güneş

3.
kudüs ışığı, kudüs güneşi
yeşil yeşil büyürken
içimde korku dolu bulutlar 
yarın kudüs’ten doğacak
aksa’nın kubbesinden havalandığında yeni bir kuş
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elleri arkadan bağlı 14 yaşında bir gerillanın
dik duruşu kaldı 
gözleri bağlı ufka bakışı kaldı bir
tarihe not düşüldü taşlar hep ah yazılı
cesaretinizle yeniden taşlar yerinden oynadı
kalbimin üstünde bir avuç güneş
kudüs ışığı, kudüs güneşi

bir elinde çiçek bir elinde çakıl taşı
ve bir kuş özgürlüğe
filistin’in bağrında yeniden doğuyor umut
çiçekle yol alan taşlar varmadan menzile
gaz bulutları içinde kaybolsa da bilinmez
oldurur mu öldürür mü
bu kuş yaralı demeyin 
taş deyip geçmeyin
öpüp koyuyor başına 
dualar ekleyerek art arda
menzile çıkmadan önce
filistinli genç kardeşim 
yiğidim
yeni bir kuş havalanıyor özgürlüğe
aksa’nın kış yapraklarıyla dolu arka bahçesinden 
yeni bir kuş göğe tutunuyor

5.
şehrin altında gezen derin bir su
altında taşlar hep ah yazılı
ve aksa’nın kubbesinden yeni havalanmış
özgürlüğe kanat çırpan bir kuş
taşıyor hatıraları
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Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında 
Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl 
Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat 
Türkmence radyosunda gençlik ve spor programları hazırlayıp sundu (1992-
1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Bir-
lik Sesi dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. 
Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 1996’da siyasi 
nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak 
Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube 
Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi’nin Türkiye temsilcili-
ği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı 
(2005-2009). 2008 yılında Irak Basın Tarihi üzerine Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta 
Basın Tarihi”  konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda’da Global 
Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. Halen 
Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Türkiye Temsilcisi ve Türkmeneli 
Vakfı Kültür Merkezi’nde Basın ve Kültür Müdürüdür. Başkanlığını yaptığı ve 
üyesi olduğu kuruluşlar şunlardır: 

• Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, (Irak)

• Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği Üyesi (Irak, Türkiye, Azerbaycan)

• İLESAM Üyesi (Ankara -Türkiye)

Şemsettin Küzeci (Irak)
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11 • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Üyesi, (Azerbaycan)

• Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Üyesi ve Uluslararası Koordinatörü

• Işık Edebiyatçılar Grubunun Kurucu Üyesi ve Başkanı. (Kerkük)

• Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucusu ve Genel Başkanı

• Kerkük Kültür Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı, (Ankara- Irak)

• Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu Üyesi (Genel Sekreter)

• Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu ve Genel Başkanı

• Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ve Genel Başkanı, (Ankara)

Irak Türklerini Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçek-
leşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil 
etti. 300’e yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve 
ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu 
ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası 
İlim Merkezi tarafından kendisine Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 33 
adet eserinden bazıları; Kerkük şairleri, Irak basın tarihi, Türkmeneli edebi-
yatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük soykırımları, Kerkük’ün mili şairi Mehmet 
İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri, 
Ortadoğu’da Türk Katliamları… Evli 2 çocuk babasıdır.

BEN KERKÜK’ÜM ÇANAKKALE

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Zorla beni

Anamdan kopardılar,

Yardan uzaklara apardılar, 

Zaman zaman

Kırık gönlümü yapardılar.  

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Dimdik ayaktayım yaşıyorum hele!..
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Bayrağımı Ata’m eliyle çizmiş,

Kıbrıs’ın Türk Bayrağı gibi,

Birine beyaz, birine gök mavi

Rengi vermiş…

Birine “Yavru Vatan”, 

Birine “Bala Vatan” demiş.

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Petrolüm başıma bela!..

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Oğuzlardan gelmişem,

Sırtıma kültür hazinemi almışam,

Yetmez mi bugüne kadar

Dilimle, şiirimle, müziğimle

Horyatımla ayakta kalmışam…

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Sığınmışım bir kırık dala!..

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Derdime derd çatırı,

Senin için ne güneşler batırı,

Şehidim sende yatırı,

Kalbim her an senin için atırı…

 

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Müjdele özgürlüğü bana,

Canım kurban Anavatan’a!

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Ben Kerkük’üm, Çanakkale!

Ankara 2015
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1974 yılında Tokat/Almus’ta doğdu. 1992 yılında, Tokat İmam-Hatip Lisesini 
bitirdi ve aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. 1997 yı-
lında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslâm Felsefesi 
Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2001-2006 yılları arasında 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalında araş-
tırma görevliliği yaptı. 2006-2009 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. 2009 yılında, Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalına öğretim 
üyesi olarak atandı. İslam Felsefesi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde 
yazılmış çeşitli makaleleri ve Farabi’nin Siyaset Felsefesi adlı bir kitap çalış-
ması vardır. Yazarın şiirleri Hece, Dergâh, Kökler ve Türk Dili dergilerinde ya-
yımlanmıştır. Yazarın ilk şiir kitabı, 2013 yılında Hece Yayınları’ndan çıkmıştır. 
Hâlen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalışmaktadır.

Şenol Korkut (Türkiye)
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BİLİNÇSEL TERAPİ

Kitap, müzik ve kemana vermiş kaçışını hayal kurma izinleri
İncinebilir modlarıyla bakmışım hayata çok gariplikten
Günde üç kere sarılmak korkmuş çocuğu eğirir; özellikle Jade’yi
Yüksek sesle şiir okumak duygusal yoksunluğu

Onay arayıcılığa ayırdığım tek yanıttı kaderin cilvesi
Kötü bir rüyadır, anlamıştır dünya, şişedeki sineğe
Kapı mandalı, imsakiyeden ev ödevleri, şifadan ezberimde
Benimdir her aşk sonrası yatılı okullara giden yollardaki işaretler

Kanserden mi ölürüm acaba? Bağımlı bir şâir olurum
Endişe sağlıklı erişkin yani baba sesi takliti değildir derseniz
Gerçekçi sınırlara ve empatik yüzleştirmeye gelemem
Mekânında gezmeyi çok sever kendisine tek kelâm edemem

Her yeni bakış açısının getirdiği aşırı telafi süreçleri
Çok uzun vadeli amaçları olan kriz kuşları; savaş gibi
Açıkta vurulmuş çok öfkeliliğime açılmış kartlar 
Boyun eğiciliğe acılarımı tanıştırır kardeşlerime mektup

Ketlemeye geçelim mi? Özü saflığa fedadır bizim hikâyemiz
Değil o günüme, kırk yılıma ansızın rahmet indirir
Artık her akşam ikiz, kız, mutlu, bebekleri kapı önüne süren 
Beni hiç tanımayan o genç, câhil ve baskıcı komşu kadın
Belki de bu nedenle ben bu terkedilmiş hasta adamı çok seviyorum
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Tanagöz Tolkınkızı (İlyassova)(Gagavuz Yeri)

Kazakistan’ın Alma-Ata'da şehrinde doğdu. Kazakıstan Uluslararası İlişkiler 
ve Dünya Dilleri Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından  "Bolashak" 
bursuyla iki yıl boyunca Robert Schumann Üniversitesi'nde (Strazburg, 
Fransa) Uluslararası Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Cumhuriyet 
gençlik şiir yarışmalarının galibi ve madalya sahibidir. İlk kitabı- "Dağların 
İnsanlarıyız"  2001 yılında basıldı.
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Etten, şirkin, biz jay ğana terekpiz.
Meni birey suyse deymin jay ğana,
Meni birey suyse deymin sebepsiz.
Süyse dep em kınar-kisık kalpımmen.
Salıstırmay rayhap…..

Talay ret sezimge erik bergem..
Mümkin, köktem tüsinep erip körgen…
Ant berem de süymeyge endi eşkimdi
Kayta ğaşık bolamın nelikten men?
Jüden könil titıktap sağınıştan,
Bultpen dos bop ketüşi….

***
En güvendiğin kişi hainlik ettiğinde,
Tahammül etmeyi öğretsene.
Aklım hakimiyet ettiğinde,
Duyguyu görmeyi öğretsene.
Beyaz elbisemi sırılsıklam ederek,
Sokakta araba çamurunu saçtığında-
Lanet etmemeyi öğretsene.
Kendimi aldatsam da,
Bebeğimi kadırmamayı öğretsene.
Benim iyi niyetimi kötülüğe yorumladığında,
Sabırlı olmayı öğretsene.
Allah’ı bilmeyen insanın gönlünden,
Tanrı’yı görmeyi öğretsene.
En kötü günlerde de,
Bebek gibi uyumayı öğretsene.
En acılı gecelerde de,
Aya bakarak uykuya dalmayı öğretsene.
Mecnun gibi aşık olsam da,
Sessiz kalmayı öğretsene
Ayçiçeği gibi yaradılışımla,
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Bütün dünya darılsa da,
Geniş olmayı öğretsene
Yaralı olarak yatsam da kendim,
Yaralıya şifa olmayı öğretsene.
En azından bir insana dünyada,
Şüphesiz inanmayı öğretsene.
Kendimi yenmek için.
Günahkâr bu dünyada
Günahsız görmeyi öğretsene.
En hafif söz, en ağır duyulduğunda,
Düşmemeyi öğretsene.
Gönül kirlenince, duygu eskiyince,
Ağlamamayı öğretsene.
Nazik kalbimi, nazik kişiler yaralayınca,
Affetmeyi öğretsene.
Bembeyaz dünyayı, beyazlar karaladığında,
Sadece kendim silmeyi öğretsene.
En yakın kişim derdimi anlamadığında,
Onu usulca sevmeyi öğretsene.
Yenilmeyi öğretsene...
Geri çekilmeyi öğretsene...
Değişsin dersen kaderim,
Sade başımı eğmeyi öğretsene.
Lütfen......

 ***
Sırtımdan vuranları affettim,
Ters dönerek hainlik edenleri affettim.
Zifiri karanlığını ışığımla sildim,
Aff ile güneş ışığını büyüttüm.

Yeteneğimi bağışlamayanı affettim,
Güneşe bakarak büyümeyeni affettim.
Aftan gönlü kırılır inançının,
İnançıdan da göçsün dedim, aksi hüzün.



147

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

11Gerçekeğe leke atanları affettim,
Güneşten de eksik bulanları affettim.
Sim siyahın çiz dese de resmini
Sim siyahtan bembeyaz ışık yaptım.

Kendi ateşine kendisi yanan garip çoktur,
Hepimizi kucağına alır büyük Gökyüzü.
Karanlıkla tartışmam karararak,
Bu dünya kalması için aydınlıkta.
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Ünlü Kazak şairi, deneme yazarı, edebi eleştirmen, çevirmen ULUGBEK 
(Ulugbek Orazbayogly Yesdaulet), 29 Nisan 1954’te Doğu Kazakistan’ın 
Zaysan ilçesinde dünyaya geldi. Al-Farabi adlı Kazak Devlet Üniversitesi 
Gazetecilik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Moskova’daki M.Gorky 
Edebiyatı Enstitüsünde Yüksek Literatür Dersleri’ni bitirdi. Kazakistan, 
Yazarlar PEN Kulübü, UNESCO Sanat ve Kültür Dünyası Akademisi 
üyesi Kazak Birliği. “Genç Kazak”, “Kazak edebiyatı” yazı işleri müdürü 
gazetesinin. 2008 yılından beri Kazakistan Yazarlar Birliği, edebi dergisi 
‘Star’ baş editörü sekreteri.Kazakistan Gençlik Birliği Ödülü sahibi, 
Uluslararası Alash Edebiyatı Ödülü, Kazakistan Cumhuriyeti Eyaleti 
Ödülü (“Kitap Kitabı”, 2002), Kazakistan Cumhuriyetinin Onur Çalışanı.
Tam üye Beşeri Akademisi Kazakistan Fahri Akademisyen Gazetecilik 
Akademisi akademisyen, Semipalatinsk Devlet Üniversitesi Profesörü 
adını.L.Tolstoy, M.Lermontov, S. Esenin Altın Madalyası, Dünya Sanatları 
ve Kültürü Akademisi Altın Madalyası.Kazak şiirinde şiir ve verribra türünün 
kurucularındandır.Şairin ilk kitabı 20 yaşında yayınlandı. “Pilot” (1974), “aşk 
kaynakları” (1974), “Star Işığı” (1977), “Altay altıntamırı” (1979), “ilkbahar 
noktası büyük gün” (1982), “Beyaz kervan” (1985), “ Genesis (1989), 
kalbinde “patlamalar” “(1995),” Zaman-ai “(1999),” Kara Kitap “(2001),” 
“(2005),” dayanışma ücreti “(2009),” Äbilxayat “keçe çizmeleri (2010) 
Genç, “Hayat” (2013), “Sedir” (şiir, 2016), şarkıların bir koleksiyon, “Melek 
Kız” (2017), kitabın yazarı. 2006 yılında yayımlanan iki cilt “Yazar”, beş 

Ulubeg Esdevlet (Kazakistan)
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ciltten “Kazygurt” 2004 yılında yayınlanan ve 2014 yılında çalışmaların üç 
ciltlik koleksiyonu yayınladı. İngilizce şairin eserleri, Türkçe, Çince, Rusça, 
Kırgızca, Moğolca, İspanyolca, Japonca, Özbekçe, Tatarca, Gagauz, Baltık, 
Ukrayna, Belarus, Bulgar vs. kendi dillerine çevrildi. “ Altai geçitleri” (Rusça, 
2003), “ Aşil topuğu”, (Rusça, 1988 yılında) “ Şairleri zamana sorma” (Rusça, 
2013), “Zaman-ai” (Arap yazısı, Urumçi, 2004), “Keçe kitap” (Arap yazısı, 
Pekin, “ulusal” Yayıncılık 2014 tasvir) “” (Türk, Ankara, “Bengw” Yayınevi, 
2014), “ Кeçe kitap” (2014 Moğol yurt içinde), «Kalbim aşkın duvarı» (Kırgız 
dilinde, 2014) «Biz de aşık olduk» (Kırgız dili, “2009)” kitaplarıny ayınlanır. 
Sahneler “Baybars” opera librettosu, “kara bot” dramatik şiir, “Zere,” şiirsel 
drama yazarıdır. uluslararası nükleer karşıtı hareketinin O’nun şarkısı 
“Zaman-ai” şiir kaldırılır klipte dahil bir ilahi, Japon pop yıldızı Tomakonıñ 
çevrilmiş ve ayrı bir CD-ROM’dan çocuk korosu tarafından gerçekleştirilen, 
Japon karaokesine haline gelmiştir. “Äbilxayat” anı kitabı, en çok okunan 
sevdiğiniz kitap 10 arasında yer 2013 yılında bir ankette ulusal televizyon on 
makaleler bulunmaktadır. 2015 yılında bir internet portalı “Edebiyat portalı” 
nun talebi üzerine Kazakistan, son 60 yılın en iyi 10 şairinden biri olarak 
tanınmıştır.”Kazak Tuysi” gazetesi ve İnternet portalı tarafından yapılan 
anket sonuçlarına göre Ulugbek geçtiğimiz yıl 2018 yılına seçildi.

Çeviren: Metin Özarslan

Namus hakkında balad

Bizim gölde kamış vardı

Dalgalanan.

Bizim köyde namus vardı

Sallanan.

Kamış gitti alev alev yanarak,

Namus kaldı dirilmeden ölerek,

Bundan sonra biter mi hiç?

Bilemem

Yokluğuna yetişir mi hiç?

Diyemem demiştim, 

Diyemem!

Varmış meğer, çok şükür!

İsyan etmişim boşuna,
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Ruhu şad olsun

Oktan şehit olan milletimin oğluna!

Hüzün çeken Kazak susamış,

Diriymiş Namus, ölmemiş!

Namus varmış, 

Yaratan,

Vurdumduymaz Güç oku fırlatan

Göğsü delik, gönlü deşik her oktan!..

Sinsiler görse, zavallı olmayan,

Yüce Namus yiğitliği yıkmayan,

Miras kaldı Baybars, Beket ve Barak’tan! 

Namus diriymiş meğer!

Fakat hali yorgun,

Bağlayıp döndürerek,

Kırbaçlayıp vurarak,

Koşturuyor, vuruyor katlanarak,

Yaradan kanlar damlayarak,

Çıkar yada çıkmaz canı dayanarak,

Yaralı Namus kan revan içinde inleyerek,

Yıldırım Namus, Kazak’ın öz lambası!

Alaş’ın bahtına düşen damlası!

Namusun diri kaldığında

Mesele midir,

Başına düşen binlerin belası!
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1980 Erzurum doğumlu. Evli, bir oğlu ve bir kızı var.  İlk ve orta öğrenimini 
Erzurum’da,  lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Lise yıllarında bir arkada-
şıyla beraber Amatör Kalemler isminde üç sayılık bir edebiyat dergisi çıkardı. 
Şiirlerinin yanı sıra sinema üzerine metinler yayınladı. Şiir ve denemeleri ağır-
lıklı olarak Karagöz dergisinde yayınlandı. İlk kitabını 2008 yılında Makyaj 
Hatası adıyla Ebabil Yayınları’ndan çıkardı. Bu kitabıyla 2009 Zemçi Çetin-
kaya ödülünü aldı. Şantiye Modern adlı ikinci kitabını 2014 yılında çıkardı. 
Şiirleri sırasıyla Atlılar, Huruç, Vivo, Okuntu, Kırknar, Dergâh, Yedi İklim, 
Heves, Mahfil, Ücra, Aşkar, Karagöz ve dergilerinde yayımlandı.

Yavuz Altınışık (Türkiye)
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HATIRLAT 
KİMLİKLERDEN ÖNCEYDİ
MEZAR TAŞLARI

Beyaz bir leke gibi geçirir dişlerini sokağına yalnızlık
Korku kana karışır, titrer soğuktan kalfaların çenesi
Sen bir âlem yakındasındır, atlıkarıncalar üstünde
Kar yağar ve terler bıçak uçlarında ürperen tenin
Bir kuş konar mermerine, onu vururlar uzaktan
Tutup eteğinle kaldırırsın cenazesini günlerin.

Oysa zarını yırtar, dümdüz ilerler damarlarımızda 
Düşüp kalkan ritim, 
Henüz akıtılmamış kan
Yakıştırır toprağını yakamıza 
Her şeyi yüzeyde katılaştıran zaman, 
Kurur mermere dökülen leke 
Kurur balçıkta aksini seyreden insan.

Bir kadın karnını tutarak kalkar sofralardan 
Kasvetli bir müziktir o, yayılır odanın ortasına
Kanını kaynatırlar oyuncaklarına karşı dünyanın
Etini dişleyip saçlarını tararlar 
Onun körpe utançlarıyla
Örter günahlarını belki de kalabalık.
Sen koşup göğüslerini asarsın fotoğrafların ucuna
O vakit acının tüccarlığıyla ısıtır ellerini şairler
Babasız bir çocuğun ismini çağırırlar tanrıdan
Can acır, çatlar açlığın karnına bağladığın taş
Dili sarkar sözcüklerin 
Yaralı köpek gibi ulur şiirin sesi 
Körelmiş uzuvlarıyla kemirir ağzını kelimeler
Linç edip kirletirler sokağına doldurarak herkesi.

Niyeyse hep bir düşme korkusu dolaşır uçurtmalarda
Baktığın yüzlerin astarına biriken kin
Düştü düşecek bir gerilim bırakır aramıza.
Sen uçarsın, 
Aldığın diplomalar kokladığın fesleğen
Alçalır, alçalır bacaklarına kadar eşya
Ayaklarına sürter yüzünün kadifesini.
Pencerelerini açar masanı kaldırırlar, 
Posterlerini asarlar duvarlarına vahşetin.

Bunların ellerindir diyorum gerisine aldırma
Ne güzel bak omuzumda Allah’ın melekleri
Alıp ışığına yaslıyorsun o zifir karanlığını her yerin 
Korkma, kimseden bir şey kalmıyor
Düşünce düşmekten başka aşağıya. 
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MAGCAN CUMABAYEV

Magcan Cumabayev (1893-1938), Kazak boz-
kırlarında ortaya çıkan millî uyanışa, millîleşme 
çabalarına ve kurtuluş mücadelesine kuvvet ve-
ren aydın, yazar ve şâirler arasında Magcan Cu-
mabayev (1893-1938), Sultan Mahmut Toraygır 
(1893-1920), Jüsipbek Aymavıt (1889-1931) ve 
Şahkerim Kudayberdi gibi kişilerin de Kazaklar 
nezdinde önemli bir yeri vardır.

Yukarıda saydığımız Kazak aydınlarının ara-
sında bulunan Magcan Cumabayev, önemli bir 
sîmadır. Cumabayev, İstanbul’da yeni usûle 
göre eğitim veren bir Çala medresesinde okudu ve bu yerde Arapça, Farsça 
ve Çağatay Türkçesini öğrendi. İlk şiir denemelerini burada yaptı. Daha sonra 
Kazan’a gitti ve burada da başka bir medreseye devam etti. Şolpan adındaki 
ilk şiir kitabı Kazan’da basıldı. Mir Jakup Dulatulı ile tanıştıktan sonra Kazak 
kültürünün yaygınlaşması için çalışmalara başladı. Rusça da öğrendi. Diğer 
milliyetçi Kazak aydınları ile beraber Alaş hareketine katıldı. Büyük bir Türk 
milliyetçisi olan Cumabayev, Kazakların ve bütün Türkistan’ın millî şâiridir. 
Şiirlerinde Türk topluluklarının o dönemdeki dağınıklığından, yabancı işgali 
altında yaşamak zorunda kalışlarından ve bundan dolayı duyulan ezikliklerden 
bahseder. Kün men Tün (Gece ile Gündüz), Alıstagı Bagrıma (Uzaktaki Kar-
deşime), Türkistan, Oral, Aksak Temir Sözü (Aksak Timur Sözü), Künşıgıs 
(Doğu), Ot (Ateş) gibi şiirleri bulunmaktadır.

Alısta avır azap çekken bavrım,
Kuvargan beyçeşektey kepken bavrım,
Kamagan kalın cavdın artasında,
Köp kılıp közdin casın tökken bavrım

“Uzakta çok azap çeken kardeşim,
Solmuş lâle gibi olmuş kardeşim,
Kalabalık düşman kuşatması altında
Göl gibi gözyaşı döken kardeşim!”

(Magcan Cumabayev, Türkler, cilt:19.)

ADLARINA ÖDÜL 
VERİLEN ŞAHSİYETLER
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11
ÇANAKKALE ŞİİRİ

UZAKTAKİ KARDEŞİME

Uzakta ağır azap çeken kardeşim!
Kurumuş lale gibi çöken kardeşim!
Etrafını sarmış düşman ortasında
Göl kılıp göz yaşını döken kardeşim!

Önünü ağır kaygı örtmüş kardeşim!
Ömrünce yaddan cefa görmüş kardeşim!
Hor bakan, yüreği taş,kötü düşman
Diri diri derini soymuş kardeşim!...

Ey pirim! Değil miydi Altın Altay
Anamız bizim? Bizlerse birer tay,
Bağrında, yürümedik mi serazat?
Yüzümüz değil miydi ışık saçan ay?

Alaca altın aşık atışmadık mı?
Tepişip bir döşekte yatışmadık mı?
Anamız olan Altay’ın ak sütünden
Beraber emip beraber tatışmadık mı?

Akmadı mı bizim için dupduru bulak,
Şarıldayıp şarıl şarıl dağdan inerek?
Hazırdı uçan kuş, kopan yel gibi
Dilesek bir bir atlar, tıpkı burak!

Altay’ın altın günü nazlanarak
Gelende, sen pars gibi bir er olarak,
Akdeniz, Karadeniz ötelerine,
Kardeşim, gittin beni bırakarak!...

Ben kaldım yavru balaban, kanat açamam,
Uçam diye davramsam bir türlü uçamam,
Yön bulduran, yol gösteren can kalmadı;
Yavuz düşman koyar mı şimdi beni vurmadan?
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11Kurşunlar genç yüreğime saplandı,
Günahsız taze kanım su gibi aktı;
Kansız kalıp, kuruyup bayıldım,
Karanlık mahbese sıkıca kapattı.

Görmüyorum artık gece gezdiğimiz kırı, ovayı,
Gündüz güneşi,gece gümüş nurlu ayı;
Nazlı nazlı ipek kundaklara sarmalayıp
Bizi büyüten altın Anam Altay’ı

Ey pirim! Ayrıldık mı ulu bütünden?
Dağılmayıp yılmayan yağan oklardan
Türk’ün pars gibi yüreği varken
Gerçekten korkak kul mu olduk sinip düşmandan?

Kudretli olmak isteyen Türk’ün canı
Gerçekten bitap düşüp kalmadı mı hali?
Yürekteki ateş söndü mü, kurudu mu
Damarında kaynayan atalar kanı?

Kardeşim!Sen o yanda,ben bu yanda,
Kaygıdan kan yutuyoruz,bizim adımıza
Layık mı kul olup durmak, gel gidelim
Altay’a  atadan miras altın tahta.
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11 BÂKÎ (d. 1526 - ö. 1600)

1526’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1600 yılında 
İstanbul’da öldü. Osmanlı Divan Edebiyatı’nda 
şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik 
getiren ve yaşarken “Sultanü’ş Şuârâ” (şairler 
sultanı) unvanını alan şairin asıl adı Mahmud 
Abdülbaki. Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed 
Efendi’nin oğlu. Çocukluğunda bir süre esnaf 
yanında çıraklık yaptı. Güçlü okuma isteği sonucu 
medreseye girdi. Zamanının ünlü müderrislerinden 
Karamanlı Ahmed ve Mehmed efendilerden ders 
aldı. Birçok ünlü edebiyatçı ile tanıştı. Hocası Mehmed Efendi için yazdığı 
“Sümbül Kasidesi” ününü artırdı. Dönemin ünlü şairlerinden Zâtî’nin dikkatini 
çekti. 18-19 yaşlarında ünlü bir şair oldu.

Süleymaniye Medresesi’nde Ahmed Şemseddin Efendi’nin derslerine devam 
etti. 1955’te Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu 
kasideyle saray çevrelerine girmeyi başardı. Kadılık göreviyle Halep’e 
gönderilen hocası Ahmed Şemseddin Efendi ile Halep’e gitti. 1560’ta İstanbul’a 
dönüşünde Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile tanıştı. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
ölümü üzerine düyduğu üzüntüyü “Kanuni Mersiyesi” ile dile getirdi.

2. Selim döneminde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın korumasına girdi. 
Saray toplantılarına çağrılmaya başlandı. 3’üncü Murad döneminde de yerini 
korudu. Süleymaniye Müderrisi oldu. Düşmanlarının bir oyunu ile bir süre 
gözden düştü. Edirne’ye sürüldü. Medine ve Mekke kadılıkları yaptı. 1581’de 
İstanbul’a döndü. 1584’te İstanbul Kadısı oldu. 1591’de Rumeli Kazaskerliği 
görevine getirildi. Şeyhülislam olmak istiyordu ama bu görevi elde edemeden 
yaşamını yitirdi.

Zevke ve eğlenceye düşkün, neşeli, hoş sohbet ve hırslı bir kişiliği vardı. Nükteci 
ve dedikoducu yapısı yüzünden zaman zaman döneminin önde gelenlerini 
darıltıp zor durumlara da düştü.

Hicviyeleri ile ünlüdür. Özel yaşamındaki özgürlüğüne ve sınırsızlığına rağmen 
kadılık görevlerinde adalete düşkünlüğü ile dikkat çekti. Mesnevi yazmadı. 
Başarılı kasideleri de olmasına rağmen gazel şairi olarak tanınır. Dünyanın 
geçiciliğinden yakınan, okurları aşk ve şarabın tadını çıkarmaya çağıran 
gazelleriyle ünlendi.

Şiirlerinde tasavvufi değil, dünyevi aşka önem verdi. Mersiye, methiye ve 
fahriyelerinde içten ve abartısız bir anlatım kullandı. Edebiyatta geleneklere 
bağlı kaldı ama şiir diline yeni bir düzen ve akıcılık getirdi. Nazım tekniğini 
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11geliştirdi, birçok büyük şairin “kaçınılmaz” olarak gördüğü nazım kusurlarından 
kurtulmayı bildi.

Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır bir dil seçti. Biçim açısından kusursuz 
şiirleri, duygu ve anlam bakımından Fuzûlî’ninkiler kadar derin, Nefi’ninkiler 
kadar içten bulunmaz. Eserleri, 16’ncı Yüzyıl Osmanlı toplumunun beğenisine 
uygun, sanat incelikleri ve hayal güzellikleri ile doludur. Duru ve temiz bir 
İstanbul lehçesinin yanı sıra şiirlerinde halk deyimleri ve söyleyişleri de kullandı. 
Divanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlandı. Ama bu divan bütün 
şiirlerini kapsamaz. Başında manacaat ve na’t bulunmayan divanında 27 kaside, 
2 terkib-i bend, 1 terci-i bend, 7 tahmis, 619 gazel, 24 kıta, bir tarih ve 38 müfred 
yer alır. Çevirileri ve dinsel konularda eserleri de var.

Bâkî’nin Eserleri: Dîvân-(4508 beyitlik, en önemli eseri), Fazâ’ilü’l-Cihad 
Fazâil’i-Mekke, Hadîs-i Erbain Tercümesi, Kanuni Mersiyesi

Bâkî’nin Şiirlerinden Örnekler:
Alayiş-i dünyadan el çekmeye niyyet var
Yakında adem dirler bir şehre azimet var

Uçdı bu fezalardan mürg-ı dil-i nalanım
Aram idemez oldum efkar-ı seyahat var

Nuş eylese bir aşik ta haşre dek ayılmaz
Bezm-i feleğin bilmem camında ne halet var

Bu halet ile ey dil sağ olmada alemde
Derd-ü gamı dilberle ölmekte letafet var

Ser terkine ka’ildir dünyaya gönül virmez
Terk ehlinin ey Bâkî başında sa’adet var.
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11 HÜSEYİN BAYKARA

(1430- 1505)

Timur Hanın torunu olup babası Muizzüddin 
Ömer Şeyhtir. 1438 yılında Herat’ta 
doğdu. 1470 (H. 874) yılında Şahruh’un 
oğlu Baysungur’un torunu Mirza Yadigar 
Muhammed’i bertaraf ederek; Horasan, 
Sistan, Belh ve Harezm bölgelerine hakim 
oldu. Böylece Timur torunları arasındaki taht 
mücadelelerine son verdi.

Herat’ı başşehir yaptı. Devri, hakim olduğu 
yerlerde sulh ve sükun devri olduğu gibi, Herat da kültür merkezi durumuna 
geldi ve şöhreti dünyaya yayıldı. Hatta Uluğ Beyin ölümü üzerine sönmeye 
yüz tutmuş olan Semerkand medeniyeti, yerini Herat Medeniyetine bıraktı. 
Zamanında Herat’ta ilim tahsil eden talebe sayısı 12 bin kişiyi buldu.

İlim ve sanata çok fazla değer veren Hüseyin Baykara, alim ve şairleri sarayından 
eksik etmezdi. Böylece tarihte “Baykara Meclisleri” olarak zikredilen zevkli, 
eğlenceli, ilmi toplantılara yer verirdi. Onun meclislerinde Molla Cami, Hatıfi, 
Ali Şir Nevai gibi önde gelen İran ve Türk şairleri ile meşhur ressam Bihzad, 
tezkire sahibi Devletşah ve hat üstadı Sultan Ali de bulunurlardı.

Osmanlı tezkirelerinde “İran padişahı, cihan şahlarının şahı, fazılların görüp 
gözeticisi, beliğlerin koruyucusu, Acemin Hüsrev’i” şeklinde zikredilen Sultan 
Hüseyin Baykara’nın, Osmanlı hükümdarı ve muasırı Sultan İkinci Bayezid 
tarafından hatırının sayıldığı da bir gerçektir. Hatta şair Behişti’nin, Hüseyin 
Baykara’nın ricası üzerine İkinci Bayezid Han tarafından affedildiğini yine 
Osmanlı şuara tezkireleri kaydetmektedir.

En büyük hizmeti Türk dilini ve kültürünü himaye etmesidir. Zamanında 
Çağatay Türk Edebiyatı altın devrini yaşamış ve Türkçe’ye olan itibar artmıştır. 
Çağatay Türk Edebiyatının gelişme ve olgunlaşmasında Hüseyin Baykara’nın 
hizmeti büyüktür. Türkçe bir divanın sahibi olan Şair Hükümdar, şiirlerinde 
Hüseyni mahlasını kullanmış, küçüklükten beri birlikte büyüdükleri çocukluk 
ve mektep arkadaşı Ali Şir Nevai ile Türkçe’nin devlet ve edebiyat dili olması 
için çalışmış, Türkçe yazmayı emreden ferman çıkarmıştır. Hatta bununla da 
kalmayarak, devrinin ağır ve karışık hayatına rağmen, çeşitli Türk şive ve 
ağızlarına, halkiyatına aşina olarak, kendi milletinin edebi zevkini de tatmıştır. 
Ali Şir Nevai, onu Türk şivelerini en iyi bilenler arasında göstermekten zevk 
duymuştur.
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Şiirlerinde lirizm (akıcılık ve coşturuculuk) hakimdir. Divan’ındaki gazellerin 
hepsini remel vezniyle yazmış, böylece Türk Edebiyatı içinde ayrı bir hususiyet 
taşımıştır. Heyecanlı, çekici ifadeler, tasvir güzelliği, canlı bir üslubu vardır. 
Türkçe’nin aşığı olan bu Hükümdar Şair, yalnız fermanda kalmamış, Divan’ı 
ile de Türkçe’ye hizmetini bilfiil ortaya koymuş, dili çok güzel kullanmış ve 
şiirlerinde yabancı kelimelere oldukça az yer vermiştir. Hüseyin Baykara’nın 
saltanatının yükselişine büyük emeği geçen, ilim ve sanat adamı olduğu 
kadar, müşavirlik de yapan, hatta devlet hizmetinde yer alan, devrin Türkçe 
savunucusu olan Mir Ali Şir Nevai, Mecalisü’n-Nefais adlı şuara tezkiresinin 
bir bölümünü ona tahsis ederek, bu hizmetini takdirle yad etmiştir.

Türkçe Divan’ından başka Mecalisü’l-Uşşak adlı Farsça biyografik bir eserin 
yazarı olduğu söyleniyorsa da bu durum şüphelidir. Kendisini ilim ve kültüre 
veren, Farsça şiirler de yazan Sultan Hüseyin Baykara, 36 yılı aşkın saltanat 
sürmüş ve 1506 (H. 911) yılında vefat etmiştir. Sağlığında Herat’ta hazırlattığı 
Kubbe-i Âliyye’de yatmaktadır.

BAYKARA’DAN BEYİTLER:

Işkdın kildi başımga anca sa’b hâl
Kim anı Ferhat bile Mecnun kıla almaş hayâl.

Çün köngülde koymadıng ârflm u sabr u akl u hûş,
İmdi ey zalim bukişverde ni garet kılğa sin!

Ahım allıda savuk salkın sin ey dûzeh otı
Her dem er yüz katla izhâr-ı hararet kılga sin!

Ey Hüseynî kiçgüm ışkıdın ki mühlikdür diding
Yahşırak ger imdi tağyîr-i ibaret kılğa sin.

---

BUGÜNKÜ TÜRKÇE İLE:

Aşktan geldi benim başıma onca kötü hâl,
Ki Ferhat ile Mecnun (bunu) hayâl bile edemez.

Gönülde bırakmadın huzur ve sabır, akıl ve idrak
Şimdi, ey zâlim, neyi yağmalayacaksın?

Ahimin yanında sen ey Cehennem odu
Her dem yüz kat hararet çıkarsan, yine serin, soğuk kalırsın.

Ey Hüseyni, helak edici aşkından vazgeçeceğim dedin,
İyisi şu olur ki, şimdi sen (asıl) bu sözünden vazgeç.
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ATÖLYE: ŞİİRDE BÜYÜK FİKİRLERİN SONU MU?
Ahmet Murat: Şiir, sadece büyük fikirlerin değil, fikrin kendisinin temsil 
edilebileceği bir zemin midir? Bu, yeni bir soru değil. Meselenin, sanat-felsefe-
bilim gerilimi içinde değerlendirilebilir bir yanı bulunuyor. Ama postmodern 
bakışın egemenliği bizi, fikirde bile fikrin dile getirilip getirilemeyeceğini 
sorduruyor. Bu durumda, başlığımızdaki soru da belli bir anlam kazanıyor. Bu 
atölyede bizler, şairlerle şiir ve düşünce, şiir ve ideoloji, şiir ve büyük fikirler 
konusuna biraz yakından bakmayı tercih ettik.  İlk olarak, sadece bir şair 
olmayıp, aynı zamanda felsefeci de olan Şenol Korkut’u dinliyoruz:

Şenol Korkut:
Büyük Fikirler Açısından Hakikat Ve Şiir
Düşünce tarihi boyunca “fikir” beyan etmenin asıl sahasının genelde felsefe 
olduğuna dair yaygın bir kanı vardır. Ancak Aristo’nun Homeros’u ilk filozof 
olarak takdim ettiğini düşündüğümüzde hakikatin şiir kalıplarına bürüneceğine 
ve şiir üzerinden ilerleyeceğine dair güçlü bir önyargıya sahip olabiliriz. Öte 
yandan Eflatun ideal kentinden şairleri kovmuştu ve ideal kentin yasalarının 
karşısına şairleri koymuştu. Şiir yasaların gücünü zayıflatıp yok edebilirdi. 
İslâm filozofu Fârâbî’nin şiire ve şaire yaklaşımı ise Eflatun’un aksine bir seyir 
izlemektedir. Şiir hakikatin hitabi kıyaslara dökülmüş şekli, yani hakikatin 
çok daha düşük bir seviyeden estetize edilmiş halidir. Fârâbî erdemli şehrinde 
şairlere önemli bir mevki vermiş, onların erdemli şehrin ideallerinin gelecek 
kuşaklara taşınmasında öncü aktörler olacağını ileri sürmüştür. Buna göre 
şairler bir yandan erdemli şehrin ideallerini ve hakikatlerini erdemli şehrin 
mensuplarında ve bunların ruhlarında sabitleştirecek, erdemsiz şehirlerin 
görüşlerini ise bertaraf edeceklerdir. Biz buradan Fârâbî’nin şairlere aynı 
zamanda bir fikir mücadelecisi rolünü verdiğini çıkartabiliriz. Yani nasıl ki 
Fârâbî’nin tasvir ettikleri şairler döneminin pesimist ve sofistik akımlarıyla 
mücadele edecek aktörler olarak öne çıkıyorlarsa, bunun modern okumasında 
aynı şekilde kendisini erdemli şehre ait hisseden bir şairin pozitivizme, 
sekülarizme veya ateizme karşı mücadeleci bir ruhla toplumsal dinamikleri 
yönlendiren aktör olması istenecektir ki biz bunun modern Türkiye’deki 
örnekliğini Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un bir şair olarak 
kimliklerinde gözlemliyoruz. Yani hakikatin hitabi temsilleri olarak şiir sahası, 
aynı zamanda bir hakikat savaşının da verileceği bir alan olarak belirlenmiştir 
bu öğretide.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
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11Yaşadığımız dünyanın adı nasıl konulursa konulsun modern sonrası 
bir dönemi yaşıyoruz. Hakikatin insanı terk ettiği veya hakikat sonrası bir 
dönemi yaşadığımız söyleniyor. Bu dönemde Lyotard’ın dediği gibi her doğru 
düşünce öleceğini bir nebze kendiliğinden bilmektedir. Çeşitlilik, renklilik, 
çok seslilik, klasiğe dönüş, eve kapanış gibi iyimser tablolar kendisini ne 
kadar belirginleştirirse belirginleştirsin hepsini birbiriyle anlamsızlaştırıp, 
değersizleştiren baskıcı aygıtların kaos ve kriz evreni canavarca sürekli geliyor 
ve genişliyor. Üstelik bu baskıcı aygıtların nasıl geldiği ve genişlediğine dair 
sıradan insana hiçbir şekilde akıl yürütme imkânı tanınmıyor. Bu kıskaca alınmış 
manzara ister istemez gözünü ve bakışını şaire çeviriyor ve belki de şairin en 
klasik tanımını yaşadığımız dünyaya yeniden davet ediyor. Yaşadığı dönemin 
tehlikelerini öncelikle sezinleyen bir aktör olarak şair bir dünya görüşünün 
habercisidir. İnsanlar ve insan hayatı üzerine yaptığı sayısız gözlemleri çok 
kere birleştirerek genel bir yargıya varmaktadır. İşte Aristo’nun Homeros’u ilk 
filozof olarak gördüğü nokta burasıdır. Bu nedenle içinde yaşadığımız karanlık 
çağın büyük fikirlerinin taşıyıcısı da belki şairler olacaktır. Şairin manevi bir 
mimar olarak çoğu kere maddenin boğduğu insanı yeniden diriltmek gibi asli 
bir görevinin olduğunu unutmamak gerekiyor. 

Günümüzde değer ve hakikat adına her şeyin elektronik perdenin altına 
süpürüldüğü bir sürece şahit oluyoruz. Elektronik perde büyük fikirlerinde 
dâhil olduğu asıl perdeyi yani dünyanın ötesindeki her perdeyi insanlık zihnine 
unutturmaktadır. Bugün insanlık kendisini ürpertecek, ruhuna dokunacak, asli 
mekânını hatırlatacak büyük sözlerden yoksundur veya duyusuzdur, kördür ve 
sağırdır artık. Elektronik perdenin insanın epistemik yetileri arasında en fazla 
vurduğu bölge hiç kuşkusuz akıl sağlığı kadar muhayyile yetisidir. Hayalsiz 
yaşayan, muhayyile ve tefekkür yetisi kilitlenmiş olan insanın hayal yetisini 
açacak tek alternatif ise yine dönüşümüzün onlara olacağı şairlerdir. Modern 
dünyada küçük bir azınlık olarak şairler insanlığın diriliş abideleri olarak 
kendi erdemli ülkelerini inşa etmekle memurdurlar. Geçmişin aşk içindeki 
aşkın her bir öğretisini kriz ve kaos içindeki insanlara ulaştıracak, aşk tözünü 
yeniden doğuracak ve insanlara asli yurtlarını hatırlatacak dünyada bir tek 
şairler kalmıştır. Keza seraya karşı doğayı tutacak, bağnazlığa karşı estetiği 
savunacak, her türden düzensizliğe karşı bir şehir mücadelesi verecek sınır 
tanımaz bilime karşı kalbi inşa edecek ancak şairlerin sesidir. Bu nedenle şairin 
ve şiirin özgürlüğünü yakalaması büyük fikirlerin geri dönüşleri adına zorunlu 
postulalar olarak önümüzde durmaktadır. Şiir bir Allah bağışı olarak kendinizi 
ona verdiğinizde paslanmayan bir cevherdir ve büyük fikirlerin taşıyıcısı 
olmaya da devam etmektedir. Büyük fikirler adına bir çıkmaz varsa bunun 
çözümü belki de gelecek kuşak da ortaya çıkacaktır. 

Ahmet Murat: Teşekkür ederiz. Şimdi de, Hakan Şarkdemir’i dinleyeceğiz.
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Hakan Şarkdemir:
Yaşama Rönesansı
Dorian Grey’in Portresi’nin önsözünde Oscar Wilde, sanatın işe yarar bir 
şey olmadığını söyler. Wilde’a göre sanatın yansıttığı şey, gerçeğin kendisi 
değildir. Dahası sanatın, sanatçıyı gizlemek dışındaki yegâne amacı, sanat 
eserini ortaya koymaktır. 

“The poetry does not matter” diyen Eliot ile “Edebiyat burada bize yardım 
edemez” diyen İsmet Özel de hemen hemen aynı şeyi söyler. Zira biz gerçeğin 
bilgisine, hakikate şiir ya da sanat yoluyla varamayız. Kaldı ki biz, ne hukuki 
meseleleri şairlere danışırız ne de iktisadi sorunların cevabını şiirde ararız. 
Bilimsel merakımızı şiir gidermez. Hayatta nasıl bir yol izlememiz gerektiğini 
de şiirden öğrenmeyiz.

Demek ki sanat, gerçek hayatta başımıza gelenlere çareler üreten bir şey 
değildir. Ancak, ben, sanat ile hakikat arasındaki ilişki konusunda biraz farklı 
düşünüyorum. 

Sanat bizi hakikate ulaştıran şey değilse de, sanatın içinde bir hakikat 
vaadi saklıdır. Şiirde vaat edilen bu hakikate şiir yoluyla ulaşamasak da, şiirin 
kendisini bir hakikat uğrağı olarak okuyabiliriz. Bu uğrak, hakikati ancak, bir 
an için ve asla bütünüyle ele geçirilemez bir şekilde, varlık-yokluk, ben-öteki, 
geçmiş-gelecek arasında ağırlar. Ama bu hakikat ancak şiire özgü, bir an için 
şiirle/ şiirde kendini bize açan bir hakikat olarak kalır. Buna poetik hakikat 
diyoruz. 

Poetik hakikat, şiirde hep kavranamaz bir şey olarak konaklar. Kendini 
bize aslâ bütünüyle açmaz. Bu yüzden poetik hakikat, olup-bitmekte olan, 
hâlihazırda, şimdinin gelip geçiciliği içinde varolan edimselliğin, yani 
aktüel gerçeğin iğreti tanıklığına ihtiyaç duyar. Aktüel gerçekse, şiirde şiirsel 
entrikanın kurbanı olmaktan öte bir şey değildir. Varolanı neden ve nasıllığıyla 
bilmek üzere masaya yatırdığımız aktüel gerçek, poetik hakikatın ışığı altında 
görünür. Aktüel gerçek, şiirde yalnızca varsayımsal bir dünyanın nesnesi 
olarak bize kendini gösterir.

“First came the seen, then thus the palpable” diyor Ezra Pound. Ben bunu 
“LXXXI. Kanto’ya Nazire”de “Önce aynel / sonra, /sonra muhakkak hakkal 
yakîn,” diye okumuştum. Şiire ait düşünüm içinde kaldığımızda varacağımız 
hakikat uğrağında bizi Lebîd’in mısraı karşılar: “Elâ kullu şey’in mâ hala’llâhe 
bâtılu”. İşte tam da bu noktada poetik hakikat ile dışşal hakikat örtüşür. Ama 
burada biri diğerini önceliyor değildir. Buna ben poetik hikem diyorum. Tabii 
biz modern insanlar hikmete de, hikmetin şiirine de yabancılaşmışız. Bunu 
bir çırpıda anlamız zor. Onun için nesneyi önce izlenimler olarak ele aldık; 
sonra kübizmle onu parçalarına ayırdık ya da hazır yapıt olarak sanata dâhil 
ettik; sonra da onu durmaksızın çoğalttık. Nihayet gerçeğin tamamen ortadan 
kaybolduğuna inandık. Sanatın sonunu, öznenin, sanatçının ölümünü ilan ettik. 
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Bundan böyle gerçek, ancak parodik bir şekilde geri dönebilir. 

Paul Valéry, sanat eserinin de ötesine geçerek, şiirin oluşum sürecine kafa 
yorar. Eliot, Valéry’nin sanata inanmayacak denli kuşkucu biri olduğunu 
söyler. Valéry’yi, sanat eserinden kuşku duymaya iten şey, onun sanat eserinin 
oluşumuna, eserin kendisinden daha çok ilgili duymasından başka bir şey 
değildir. Eliot’a göre bu düşüncenin temelinde, Baudelaire’in Poe’ya (onun 
The Philosophy of Composition adlı makalesine) dayandırdığı şu öğreti vardır: 
“Şiirin önünde şiirin kendisinden başka bir şey olmamalıdır.” Öyle ki eleştirel 
bakışın aşırılaştığı böyle bir durumda şiir, genel olarak sanat eseri, kendi 
üzerine düşünümün, içebakışın (self-reflexivity) nesnesi olup çıkar. 

Bu özbilinçlilik estetiği, yalnızca Poe’den Valéry’e uzanan geleneğe has 
değildir. Bu anlayışın yansımaları söz konusu estetiği kapsayan ama onu da 
aşan bir estetiğe ulaşmak gerektiğini düşünen Eliot’ın işlerinde olduğu gibi, 
Mallarmé’de, Pound’da ya da başka şairlerde de karşımıza çıkar. Romanda 
Cervantes’ten, James Joyce, Umberto Eco, John Fowles, Malcolm Bradbury, 
David Lodge gibi birçok romancıya, görsel sanatlarda Velázquez’den Picasso, 
Magritte, Sigmar Polke, Peter Blake, Cindy Sherman, David Salle gibi birçok 
sanatçıya uzanır. Eserin kendi üzerine düşünüşünün, eserin diğer eserler, 
biçimler, biçemler, teknikler, sanatlar, diller, duyarlıklar üzerine düşünüşünün, 
öncekileri kendine mal ederek dönüştürüşünün, yani kısacası parodinin izlerini 
sanatın her alanında takip etmek mümkündür. Bu anlayışın örneklerini atonal 
müziğin önceki eserleri alıntılayarak ortaya koyduğu işlerde ya da Linda 
Hutcheon’ın deyişiyle mimari düşünceyi geçmişle diyalog olarak yeniden inşa 
eden postmodern mimarların eserlerinde görmek mümkündür.

Bu olguya dilerseniz sanatın kendi üzerine kapanması diyelim. Ya da bazıları 
gibi parodiyi basit bir tür, geçmişin eserlerine karşı beslenen kötü bir niyet, 
geleneğe yönelik bir tehdit ya da başkasının eserinden geçinen bir parazit gibi 
düşünelim. Parodinin, hem yıkıcı hem de kurucu bir güç olarak, Homeros’tan 
bugüne dek geçerliğini koruduğunu görmezlikten gelemeyiz. Kaldı ki, sanatın 
kendi kendine gönderme yapıyor oluşu, klâsiklerin, modernlerin olduğu 
kadar, postmodernlerin de ruhuna işlemiş görünür. Dwight Macdonald’ın 
deyişiyle: “Biz geçmişe bakan kâşifleriz; parodi, bizim çağımızın merkezi 
ifadesidir.” Bahtımıza geçmişin sonsuz retrospektifinin düştüğünü bildiren 
Jean Baudrillard da, olumsuz bir bakış açısıyla buna yakın bir şeyler söyler: 
“Gönderme, simülasyon, temellük etme: Günümüz sanatı, uzak ya da yakın 
bir geçmişe, hatta bugüne ait tüm formları ve eserleri az çok oyuncul, az çok 
kitsch bir yolla temellük etmeye başlamıştır.”

Sezai Karakoç o meşhur “Dişimizin Zarı” adlı yazısında önceki şiir 
anlayışlarını gerçeğe bakış açısından kendi döneminin şiiriyle karşılaştırırken, 
bizim İkinci Yeni şiiri olarak bildiğimiz şiir akımını yeni gerçekçilik olarak 
adlandırır. Bu yazıda Karakoç, kendi döneminin şiirini tanımlarken ilginç bir 
benzetme yapar: “Dinazorusların modern bir Amerikan evinde yeri olması 
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11 cinsinden, yeni şiir, eski büyük yaşayışları aktüel yapar.” Bu ilginç benzetme, 
nedense bizim eleştirmenlerimizin ilgisini pek çekmemiştir. Oysa bu ifadeler, 
çok açık bir şekilde İkinci Yeninin ethosuna yerleşen parodik yöne işaret 
eder. Dahası Karakoç’un bu düşünceyi açarken verdiği örnek de bu bakımdan 
pek çoklarının gözünden kaçmış görünür: “Bakarsınız Akçaburgazlı Yekta, 
Davutu yaşar. Zaman önemini kaybetmiştir, insandır hep bu şiir. İsa ve İncil 
varsa bu şiirde, mistik ya da dinî bir şiir sanmayın.” Tıpkı Hızırla Kırk Saat’te, 
Tragedyalar’da ya da Çağrılmayan Yakup’ta olduğu gibi geçmişin karakterleri, 
yeni bir metinde varsayımsal karakterlere dönüşür. Şairin niyetini maskeleyen 
bu karakterler, personalar, Karakoç’un deyişiyle, “ya bir benzetim ya bir sonda 
aletidir”. Bu yönüyle benzetim (simulakrum), bir araçtır. Burada, geçmişin 
büyük yaşayışları, büyük anlatıları, yalnızca şiirde ortaya çıkan varsayımsal 
bir dünyanın dekoruna dönüşmüştür. Geçmiş anlatıların araşsallaştırılması 
meselesi, Tynyanov, Šklovskiy gibi Rus Biçimcilerinin edebi geleneğin 
kuruculuk vasfını taşıyan parodiyi tanımlarken, edebi aracın açığa çıkarılması 
dedikleri şeye tekabül eder. Araç olarak ele alınan geçmişe ait bu unsurlar, 
gerçeğin anlamını, hakikati, insanın içindeki insanı yoklayan yeni şiirde, 
yaşama dünyasının sıradan dekoruna katkı sunmaz. Burada dekor, söz gelimi 
Orhan Veli akımında olduğu gibi, alelade olanı süslemez. Geçmiş anlatılardan 
şiire taşınan tüm bu unsurlar, fevkaladenin yaratılışına hizmet eder. Öyle ki 
artık şiir, “evrenin ve gerçeğin anlamını insanda arayan, insanın değişmez 
yanlariyle otobiyografyasını” ortaya çıkaran bir “yaşama rönesansı”nı, bir 
özgürlük vaadini müjdeler. 

Böyle bir durumda sanat eseri, ideolojik himayeye/bağlanıma, 
ötekileşmeye, başkasının adına konuşma saygısızlığına değil, özdeşleşmeye 
açıktır. Özdeşleşmeyi mümkün kılan, sanatçının persona kurma becerisidir.

Bunları anlarsak, anlamışsak şiirin niye bir hakikat uğrağı olduğunu, ya da 
bir özgürlük vaadi taşıdığını, bunu tecrübe eden şairin de, niye eninde sonunda 
başladığı yere ya da kendinden öncekilerin başladığı yere vardığını, varmaya 
çabaladığını, ötekine dönüşmeksizin, kendi kendine hayran olmaksızın, sürekli 
kendini ve başkalarını tekrar ettiğini anlayabiliriz. Böylelikle sanat, kendi 
üzerine kapanmış görünse de, bu içe kapanıştan, bize çıkmaz gibi görünen bu 
durumdan yeni bir yordam doğar. 

Çıkmaz ile çıkarsızlığın deltasından yeni bir eser çıkar. Eser, ne lekedir, ne 
makyajdır, ne de allayıp pullamaktır. Eser, izdir. Bu iz, kendiliğe ve geçmişe 
dairdir. Sanat eserinin bütün bir üretim süreci olduğu kadar, eserin diğer 
eserlerle bir arada durduğu, söyleştiği, çekiştiği gelenek de bunun göstergesidir. 

Ahmet Murat: Hakan’a teşekkür ederiz. Yavuz Altınışık’ta sıra.
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11Yavuz Altınışık:
Şiir Devlet Kurar Mı?
21. yüzyılın en belirgin tarafını kitleleri alıklaştırma konusunda elde ettiği 
başarıda aramak gerekir. Aydınlanma çağının kodları ile canlılığına hareket 
kabiliyeti katan modern anlayış, gelişim sürecini sadece üretim endüstrisi 
alanında göstermekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal kodların yeniden 
düzenlenmesiyle de yakından ilgilendi. Alışılageldik üretim biçimlerinin 
dönüştürülerek piyasaya hakim kılınması her dönemde yeniden icat edilen 
insan tipinin şekillenmesinde ciddi bir rol üstlendi. Buharın bulunması sadece 
tekerleğin hareketine hız katmadı, düşünce dünyasında da derin yarılmalara 
sebep oldu. Psikoloji ve sosyoloji bilimini de yedeğine alan anlayış bu 
disiplinlerin ürettiği felsefi zeminle kendi çarkının dönmesinde işlevsel 
manivelalar yarattı. Mekaniğin içselleştirilen ritmi bir vakit sonra elektronikle 
hızlandırıldı. Geldiğimiz noktada ise bu hıza yetişmek artık mümkün 
gözükmüyor. Yaşamı çerçeveleyen temel yasanın temel dinamiklerinin hızın 
koordinatlarında aranması gerektiği dayatılıyor. Hız ve dijitalle şekillenen 
dünya, bize, sadece hızın ve dijitalin belirlediği alanda düşünme imkânı 
sağlıyor. Gözün alabildiğine açık olması, istenilen alanda zihnin de aynı 
derecede tepkisizleştirilmesi sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla Althusserci 
bir yaklaşımla üretim biçimlerinin yeniden üretimi, düşünce biçimlerinin de 
yeniden biçimlenmesine kapı aralıyor. Bu da günlük hayattaki işlerimizin 
düzenlenmesinden düşünce dünyamızın şekillenmesine kadar hemen her 
şeyimizin yeni bir akışa ve bu akışın şekillenebileceği yeni bir yatağın aranması 
ihtiyacına götürüyor.   

İnsanlık olarak gelmiş olduğumuz nokta hiçbir şeyin birbiri ile irtibat 
halinde olmadığı bir dünya manzarası sunuyor bize. Cepte taşınan akıllı 
telefonlar, internet sunucuları, her türlü içeriğe amade veri tabanları sayesinde 
arttırılan iletişim platformları sadece iletişimi değil mekânsal bütünlüğü de 
sekteye uğratıyor. “Şimdi ve burada” olama-manın olumsuzluğuyla iletilen 
mesaj, alıcısına bir anlam katmadığı gibi mekânın parçalanmasına neden 
oluyor. Bu simülatif konuşma biçimi dijital kodlarla ayarlanmış bir ses olarak 
göze çarparken kulak devre dışı bırakılıyor. Böylelikle zihinsel rabıtanın 
mekansal imkansızlığı sonsuza denk açık bırakılıyor.     Gören ile görülen, 
nazar ile manzara, söz ile sözün sahibi, ses ile kulak arasında olması gerek 
bağ dijitalleşmenin getirdiği bir sonuç olarak kopuk, parçalı, bağlamsız bir 
tekliğe denk geliyor. Kodlarla konuşuyor, vizörle görüyor, manyetik alıcılarla 
işitiyoruz. Artık sadece söz’ün olduğunu fakat bu söze açık kulakların 
bulunmadığı bir alanda sesleniyoruz dünyaya. Tırnak içerisinde söylemek 
gerekirse; yaratılan bu harikulade kopukluk müştereken hepimizin aynı 
hızda alıklaşmasına da sebep oluyor. Tekelleşen düzenin işleyişi, iktidarın da 
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11 tekleşmesini öngörüyor. Buna bağlı olarak düşünceden sanata şiirden sinemaya 
her alanda bu yaşantının alıklaştırıcı izine rastlamak mümkün. 

İşlerin tek merkezden yürütüldüğü tuhaf bir merkezsizlik çağında 
yaşıyoruz. Kitlelere sunulan bilginin, piyasa ekonomisi ve kültürel etkileşimin 
merkezsizlik üzerinden yürütülüyor olması hem ruhsal hem de fiziki anlamda 
bireyin de konumunu değiştiren bir etkiye neden oluyor. Mekânsal anlamda 
konumunu kaybeden birey kendi bireyselliği içinde atomize edilerek etkisiz 
elemana dönüştürülürken bir yandan da her şeyin merkezinde kendini gören bir 
aynayla bütünleştiriliyor. İmaj dünyasında devleşen cüssenin etkisiz bir eleman 
olarak sadece yansıması kalıyor. Herkesin söylediğini söyleyen, herkesin 
bildiğini bilen, herkesin duyduğunu duyan biri olmasına rağmen baktığı bu 
ayna sayesinde bunların hepsinin kendinden neşet ettiğine inanan bir insan tipi 
biçimleniyor. Böylelikle rahatlıkla kitlesel tek tipleşmede olağanüstü bir sonuç 
elde edildiğini söyleyebiliriz. 

Bir yaşamaktan, yaşanmışlıktan bahsedebilir miyiz artık? Görsellikle 
desteklenen “enformasyon bombardımanı” ile her şeyin kesintisiz bir hızla 
kendini tekrar etmesi hatırlanacak kıymette bir hatıramızın da olmamasına 
neden oluyor. Bu kadar fotoğrafın tedavüle sokulması bakılacak hiçbir şeyin 
kalmadığını anlamamız için yeterli bir neden olsa gerek. Görme kaybında 
yaşadığımızın bu hızlı düşüş, 140 karakterli konuşma biçimiyle dilin de 
tüketilmesine neden oluyor. Bu dijital sarmalda şiir nereye denk gelir, 
düşünmek lazım? Geleneksel toplumların söze olan inancı artık günümüzde 
görselle perdelenir iken, günümüz dünyasında şiir bir ses olarak kendi 
iktidarını kurabilir mi? Ses ile sesin sahibi arasındaki irtibatı kopardığımızda 
zemin ve menzilden yoksun bir anlamın başıboşluğundan başka bir şey elde 
edemiyorsak günümüz şiirinin kitleleri dönüştürecek bir etkiye ulaşabileceğini 
iddia edebilir miyiz?

Bu kötümser manzaradan bakıldığında şiirimizden sadece büyük fikirlerin 
çekildiği sorunuyla karşılaşmıyor, günümüz şiirindeki yaşam imgesinin ne 
derecede varolduğunu ve gerçeklik ile kurduğu irtibatın sahih olup olmadığını 
da sorgulamak zorunda kalıyoruz.

Çoğu zaman insana ait bir olgunun içeriğindeki nitelik salt kendi başına 
gerçekleşebilecek bir imkânla artış göstermez. Niteliğin tebarüzü biraz da 
çevresel koşullanmayla derinlik kazanır. Artık Dostoyevskivari bir karakteri 
doğuracak şartlardan uzak olduğumuz gibi bir Fuzuli şiirinde duyabileceğimiz 
derinlikten de yoksun olmamız olağandır. Günümüz dünyasının dayattığı 
çevresel koşullar ölçeğinde bir şiir algısının piyasaya hakim olması bu olağan 
akışın somut bir gerçeğidir. Nitelikli çevre nitelikli şiiri de beraberinde getirir. 
Sosyo kültürel çevrede yaşanan irtifa kaybı şiirsel imgelemin de kırılmasına 
sebep olur. Olağanüstü nitelikte bir mimarimiz olmadığı için olağanüstü nitelikte 
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düşünsel kırılmanın şairin içinde bulunduğu bağlamla doğrudan ilintili olduğu 
görüyoruz. Birinci yeni diye adlandırılan Garip Akımı’nın şiir anlayışını, iki 
büyük paylaşım savaşı sonrasında yaşanan trajediye karşı geliştirilmiş boş 
vermişlik refleksinin tetiklediğini pekâlâ okuyabiliriz. Bir akım olarak İkinci 
Yeni ise şairin kendi özeline çekilerek modernitenin dayatıcılığına karşı bir 
iktidar kurma isteğinin zaruri sonucu olduğunu söylememiz gayet mümkün. 
1956’da “şiir geldi kelimeye dayandı”  diyen Cemal Süreya içinde bulunduğu 
bağlamın bir özetini sunmuştu bize. Günümüz postmodern algısında şiirimizin 
aktığı mecraya bakarak dayanılacak kelimenin bile kalmadığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Artık şiir parçalı imajlardan, harflere dayalı ses oyunlarından, 
dijital kodlardan ibaret bir zeminde gerçekliğini arıyor. Çünkü hafıza dijital 
ekranlara, dil ise tuşlara teslim edildi. Bu durumu şiirin önündeki bir engel 
olarak mı okumalıyız yoksa bir çıkış imkânı mı? Bu ancak bir elli yıl sonra 
dönüp baktığımızda netleştirebileceğimiz bir sorun olarak önümüzde duruyor.

Tüm bunlar sonucunda diyebiliriz ki; “tüm yeryüzü müştereken 
alıklaşıyor”. Korkunç olanla yüz yüze olmak da korkunçtur genellemesinden 
bakarsak dünyanın sürüklendiği daha doğrusu bile isteye sürüklendirildiği 
bir alıklaştırma operasyonuyla karşı karşıyayız. Kötürümleşmiş bir halde 
nihayetimizi bekliyoruz. Belli ki Heidegger ve Baudrillard’ın bir umut olarak 
işaret ettiği noktanın köreltilmesiyle alakalı bir komployla karşı karşıyayız. 
Neyin hakikati temsil ettiğini, neyin nerde anlam dönüşümüne uğradığını 
kestirecek zemin çekip alınmış elimizin altından. Yüceltilmiş modernlik 
hastalığıyla gözümüz indirilen perde ancak onun dışında üretilmiş bir 
bıçakla yırtılabilir. Her şeyi modern algının etrafında şekillendirmeye çalışan 
ortalama dünya vatandaşı olmak yürürlükte olan dünya iktidarının en güzidesi 
olarak öne çıkarılıyor. Modernin dayattığı vasatlığı erişilmiş bir zirve olarak 
kabullenmenin dışına çıktığımız an perdeyi yırtmış olacağız. Ben yine de, her 
ne olursa olsun, bilerek ya da bilmeyerek gazabına uğradığımız bu çürümenin 
nihayetinde bir dirilme olacağının umudundan başka seçeneğimizin olmadığını 
düşünüyorum. Bir düzeltici ya da iyileştirici bir aksiyon; ne zaman ki sorunlara 
yönelik sorularımızın hatları belirginleşir işte o zaman cevaplarımızın bir 
karşılığı olacaktır diye düşünüyorum.

Ahmet Murat: Ben bütün arkadaşlara, konuşan ve inleyici olarak katılan 
arkadaşlara teşekkür ederim. Önemli bir konuda, konu üzerine düşünen 
şairleri dinleme fırsatı bulduk. Şiir ve Büyük Fikirler konusunun kendisi de 
bir yönüyle büyük bir fikir. Atölye bu meseleyi kapatmaya ve bitirmeye değil, 
belki açmaya, bundan sonra üzerinde düşünme imkanı bulmamıza yol açabilir. 
Teşekkürler.
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11 BÜYÜK FİKİRLER AÇISINDAN HAKİKAT VE ŞİİR

Şenol Korkut
Düşünce tarihi boyunca “fikir” beyan etmenin asıl sahasının genelde felsefe 
olduğuna dair yaygın bir kanı vardır. Ancak Aristo’nun Homeros’u ilk filozof 
olarak takdim ettiğini düşündüğümüzde hakikatin şiir kalıplarına bürüneceğine 
ve şiir üzerinden ilerleyeceğine dair güçlü bir önyargıya sahip olabiliriz. Öte 
yandan Eflatun ideal kentinden şairleri kovmuştu ve ideal kentin yasalarının 
karşısına şairleri koymuştu. Şiir yasaların gücünü zayıflatıp yok edebilirdi. 
İslâm filozofu Fârâbî’nin şiire ve şaire yaklaşımı ise Eflatun’un aksine bir seyir 
izlemektedir. Şiir hakikatin hitabi kıyaslara dökülmüş şekli, yani hakikatin 
çok daha düşük bir seviyeden estetize edilmiş halidir. Fârâbî erdemli şehrinde 
şairlere önemli bir mevki vermiş, onların erdemli şehrin ideallerinin gelecek 
kuşaklara taşınmasında öncü aktörler olacağını ileri sürmüştür. Buna göre 
şairler bir yandan erdemli şehrin ideallerini ve hakikatlerini erdemli şehrin 
mensuplarında ve bunların ruhlarında sabitleştirecek, erdemsiz şehirlerin 
görüşlerini ise bertaraf edeceklerdir. Biz buradan Fârâbî’nin şairlere aynı 
zamanda bir fikir mücadelecisi rolünü verdiğini çıkartabiliriz. Yani nasıl ki 
Fârâbî’nin tasvir ettikleri şairler döneminin pesimist ve sofistik akımlarıyla 
mücadele edecek aktörler olarak öne çıkıyorlarsa, bunun modern okumasında 
aynı şekilde kendisini erdemli şehre ait hisseden bir şairin pozitivizme, 
sekülarizme veya ateizme karşı mücadeleci bir ruhla toplumsal dinamikleri 
yönlendiren aktör olması istenecektir ki biz bunun modern Türkiye’deki 
örnekliğini Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un bir şair olarak 
kimliklerinde gözlemliyoruz. Yani hakikatin hitabi temsilleri olarak şiir sahası, 
aynı zamanda bir hakikat savaşının da verileceği bir alan olarak belirlenmiştir 
bu öğretide.

Yaşadığımız dünyanın adı nasıl konulursa konulsun modern sonrası 
bir dönemi yaşıyoruz. Hakikatin insanı terk ettiği veya hakikat sonrası bir 
dönemi yaşadığımız söyleniyor. Bu dönemde Lyotard’ın dediği gibi her doğru 
düşünce öleceğini bir nebze kendiliğinden bilmektedir. Çeşitlilik, renklilik, 
çok seslilik, klasiğe dönüş, eve kapanış gibi iyimser tablolar kendisini ne 
kadar belirginleştirirse belirginleştirsin hepsini birbiriyle anlamsızlaştırıp, 
değersizleştiren baskıcı aygıtların kaos ve kriz evreni canavarca sürekli geliyor 
ve genişliyor. Üstelik bu baskıcı aygıtların nasıl geldiği ve genişlediğine dair 
sıradan insana hiçbir şekilde akıl yürütme imkânı tanınmıyor. Bu kıskaca alınmış 
manzara ister istemez gözünü ve bakışını şaire çeviriyor ve belki de şairin en 
klasik tanımını yaşadığımız dünyaya yeniden davet ediyor. Yaşadığı dönemin 
tehlikelerini öncelikle sezinleyen bir aktör olarak şair bir dünya görüşünün 
habercisidir. İnsanlar ve insan hayatı üzerine yaptığı sayısız gözlemleri çok 
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11kere birleştirerek genel bir yargıya varmaktadır. İşte Aristo’nun Homeros’u ilk 
filozof olarak gördüğü nokta burasıdır. Bu nedenle içinde yaşadığımız karanlık 
çağın büyük fikirlerinin taşıyıcısı da belki şairler olacaktır. Şairin manevi bir 
mimar olarak çoğu kere maddenin boğduğu insanı yeniden diriltmek gibi asli 
bir görevinin olduğunu unutmamak gerekiyor. 

Günümüzde değer ve hakikat adına her şeyin elektronik perdenin altına 
süpürüldüğü bir sürece şahit oluyoruz. Elektronik perde büyük fikirlerinde 
dâhil olduğu asıl perdeyi yani dünyanın ötesindeki her perdeyi insanlık zihnine 
unutturmaktadır. Bugün insanlık kendisini ürpertecek, ruhuna dokunacak, asli 
mekânını hatırlatacak büyük sözlerden yoksundur veya duyusuzdur, kördür ve 
sağırdır artık. Elektronik perdenin insanın epistemik yetileri arasında en fazla 
vurduğu bölge hiç kuşkusuz akıl sağlığı kadar muhayyile yetisidir. Hayalsiz 
yaşayan, muhayyile ve tefekkür yetisi kilitlenmiş olan insanın hayal yetisini 
açacak tek alternatif ise yine dönüşümüzün onlara olacağı şairlerdir. Modern 
dünyada küçük bir azınlık olarak şairler insanlığın diriliş abideleri olarak 
kendi erdemli ülkelerini inşa etmekle memurdurlar. Geçmişin aşk içindeki 
aşkın her bir öğretisini kriz ve kaos içindeki insanlara ulaştıracak, aşk tözünü 
yeniden doğuracak ve insanlara asli yurtlarını hatırlatacak dünyada bir tek 
şairler kalmıştır. Keza seraya karşı doğayı tutacak, bağnazlığa karşı estetiği 
savunacak, her türden düzensizliğe karşı bir şehir mücadelesi verecek sınır 
tanımaz bilime karşı kalbi inşa edecek ancak şairlerin sesidir. Bu nedenle şairin 
ve şiirin özgürlüğünü yakalaması büyük fikirlerin geri dönüşleri adına zorunlu 
postulalar olarak önümüzde durmaktadır. Şiir bir Allah bağışı olarak kendinizi 
ona verdiğinizde paslanmayan bir cevherdir ve büyük fikirlerin taşıyıcısı 
olmaya da devam etmektedir. Büyük fikirler adına bir çıkmaz varsa bunun 
çözümü belki de gelecek kuşak da ortaya çıkacaktır. 

ŞİİR ŞÖLENİ 13 ATÖLYE ÇALIŞMASI: ŞİİR KİTABI / EDEBİYAT 
DERGİSİ YAYINCILIĞI
Serkan Işın
20. yüzyılın sonları İnternet’in yaygınlaşması ve küresel ölçekte gündelik 
hayatın her alanına etki etmesi açısından (hatta ele geçirmesi açısından da 
denebilir) oldukça önemli. 21. yüzyılın başında ise, bu etki, devasa boyutlara 
ulaştı, ulaşmakta ve hiç de utangaç değil bu ilerleme. Elektrik ve Yazı’nın 
kendi yordamlarının insan eli ile aşılması ve yeni bir düzeleme geçirilmesi ile 
mümkün oldu. Özellikle Yazı, Bilgisayar Kodlarının ve programlama dillerinin 
ham maddesini oluşturan ve küçük makinelere benzeyen bir yapıya kavuştu. 
İnternet’in yazı ve elektrik (ya da onun kurumsallaşmış hali Bilgisayar) ile 
kurduğu ilişki, daha önce aşinası olduğumuz süreçlerine ötesine geçti ve 
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11 topyekûn yayıncılığı da içine alan yeniliğe adım atıldı. Yazı, söz, resim ve 
bunların bütünleşik hali video ile birlikte çok katmanlı bir mecraya dönüşen 
İnternet, yazının gücünü doruklara taşıdı. Bugün, önümüze hizmet olarak gelen 
her web bileşeni ya da sayfası, aslında altında, binlerce ufak yazı parçasının 
yorumlanması ile görünür oluyor, olmakta.

Bu girişten sonra, yayıncılığın alanı ve çehresinin de değiştiğini kolayca 
söyleyebiliriz. Zaten masaüstü yayıncılık kavramı ile tanışan yayıncılık sektörü 
evde yayıncılık yapabilecek denli yaygınlığa ve üretim gücüne kavuştu. Bu 
da yayıncılık endüstrisinin internet üzerinde kendini yeniden tanımlamasına 
olanak verdi. Artık kitabın basılması ve dağıtılması önünde çok küçük pürüzler 
kalmışken, kitabın haberinin verilmesi ve reklamı daha büyük bir önem taşıyor 
ve internet bu anlamda çok büyük imkânlar barındırıyor yayınevine. Ayrıca 
e-kitap yayıncılığı ile birlikte, kitabın okura ulaşması sanal dükkânlar üzerinden 
yapılarak, kullanılan her türlü cihaza internete eriştiği sürece saniyeler 
içinde kitap gönderilebilmekte. Tek sorun okur alışkanlıklarının, ekrandan 
kitap okuma deneyimine direnmesi. Fiziksel olarak kitap basılmaya devam 
edilmesi fakat özellikle gazetelerin fiziksel mecralarında rahat edememeleri 
onları internet yayıncılığına itti. Geleneksel medya öyle veya böyle öldü ya 
da sürünüyor, sürünmekte. Bunun etkileri edebî türlerin nihai mecrası kitabın 
da biçim/içerik değişikliğine gitmesine ve görece ucuz ve yaygın hale gelen 
edebiyat yayıncılığının çehresini de etkilemekte. 

Bu anlamda, edebiyat dergilerinin de olan bitenden nasibini aldığını 
söyleyebiliriz. Dergiler, kendi içinde bulunduğum dergiler de dâhil olmak 
üzere, bu yeni yayıncılığın, evde ve masaüstü hazırlık süreçlerinin içinden 
geçiyor artık. Sadece internet üzerinde yayınlanan dergiler de cabası. Hatta 
bunun destekleyen araçların çokluğu ve daha önce dergilerin ulaşamadığı 
verileri yaklaşık da olsa dergi yöneticilerine sağlaması (istatistikler, okunma, 
görünme, beğenilme vb.) yayıncılığın okur ile kurduğu ilişkiyi yeniden 
tanımlayacak düzeyde.

Şiir yayıncılığı, bütün bu süreçlerin biraz uzağında duruyor, durmakta. 
Belki türün modern zamanlarda, kent içinde algılanışını ve kültür içinde 
konumlanışını roman, öykü ya da bunların alt türleri gibi “çok-satar” olarak 
görmemesi, etkisini nicelik ve hemen orada tüketilmekten çok, nitelik ve biçim 
üzerinden tanımlaması, şiirin genel olarak toplumdaki karşılığının tarihsel yer 
çekimine direnecek bir gerilim ile tanımlaması, moda olan şeylerin, gündeliğin 
daha çetrefilli alanlarında, modernin alametifarikası olan “sürekli / süreksiz” 
ve “yüksek / sıradan” ayrımlarında iş görmesi de cabasıdır. Fakat yine de 
şiirin özellikle 2000’li yıllarda daha fazla okura, daha fazla çeşitliliğe ve daha 
görünür bir çehreye büründüğü söylenebilir. Bu anlamda internet sonrası 
dönem içinde şairin, okur ile kurduğu ilişki, yeni mecranın sağladığı imkânların 
çoğuna doğal olarak sahip. Bu açıdan bakıldığında, şiir, öyle veya böyle, bunca 
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11kenara itilmeden yine bu yeni mecranın imkânları ile kurtulacaktır. Yeni çıkan 
şiir kitapları ve yayın evleri, daha önce şahit olmadığımız çeşitlilikte şair ve 
kitap envanterine sahip olmakta. Bunun altında yatan şey, biraz da masaüstü 
yayıncılığın ve internetin sağladığı imkânlara kuşku ile bakmayı bırakıp, 
bunlardan faydalanma iradesi olacaktır.

BAŞLICA ÇEVİRİ SORUNLARI
Hayriye Ünal
Çeviri alanı Türkçeye ve Türkçeden olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha çok 
muhatap olduğumuz alan Türkçeye yapılan çevirilerdir. 

Türkçeden diğer dillere yapılan çevirilerde başlıca 3 sorun görünüyor:
Şiir türünde çoğunlukla ana dili Türkçe olan çevirmenlerin hedef dilde şiiri 

ifade edememesi.  
Çeviri işlerinin o ülkedeki yayıncı ve kurumlar tarafından organize edilmesi 

sağlıklı olandır. Bu, nadiren gerçekleşiyor. Çeviri de bir kanon konusudur. İlgili 
ülkenin kanonu ihtiyaç belirleyecek ve buna göre çevrilecek bir eser gerçekten 
doğru okurla buluşabilir. 

Bu işleri yürüten ajanslar ideolojik eğilimleri sebebiyle tek yanlı bir faaliyet 
sürdürüyor. 

*
Türkçeye yapılan çevirilerde ise; 
Çevirmeni yaptığı iş geçindirmiyor. Bu ciddi bir sorun. Çevirmen işe ancak 

gönül vermişse sürdürebiliyor. Neredeyse yazarlık gibi tutkuyla sürdürülen bir 
meslek. 

Çevirmene motivasyon olarak hiçbir şey sunulmuyor. Son yıllara kadar 
kapağa adı bile yazılmıyordu. Zannedersem halen kapağa çevirmen adı 
yazmayan yayınevleri var. 

Türkçeye hangi eserlerin çevrilmesi gerektiğine dair uzman kişiler yok. 
Neredeyse tüm yayınevlerine gönüllü danışman dediğimiz eş-dost yazar, 
dünya görmüş veya dil bilen yazar dostlar yardımcı olmaktadır. İşin başındaki 
kimseler çoğunlukla konuya hâkim olmadığı ve editör diye çalıştırılan kimseler 
alelade üniversite mezunu olduğu için çeviri seçimi bir rastgeleliğe mahkûm 
olmuştur. Ticari kaygı ile kültürel kaygı bir de misyon kaygısı işte bu üçü 
karmaşa yaşatıyor yayınevlerine. Elbette her üçü de bulunabilir, bulunmalıdır. 
Bunun yadırganmaması gerekir. Ancak misyon kaygısı, kültürel kaygıyı 
gerilettiğinde veya ticari endişe kültürel endişeyi sindirdiğinde sorun oluşuyor. 
Bu sebeple birçok yayınevinin profili yamalı bohça gibi.   
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11 İngilizce ve Almanca dışında nitelikli çevirmen sıkıntısı yaşanıyor. Ayrıca 
az bilinen ülkelerin eserleri çoğunlukla İngilizceden aktarılıyor bu bir sorun. 
İki defa çeviriden geçen eserin ilk haliyle benzerliği ne kadardır Allah bilir.

Çeviride de ciddi bir intihal problemi var. Daha önce çevrilmiş eserleri 
başka yayınevleri ticari kaygılarla çevirirken intihal konusu gündeme geliyor 
ve buna çevirmenin etik kalması dışında bel bağlayacağımız elimizde hiçbir 
şey yok. Edebiyat alanında “meslektaşı dava etmek” yaygınlaşmış olmadığı 
gibi bilhassa Türkiye’de neredeyse ayıp karşılanıyor. 

Aslına sadık veya motamot denebilecek çeviriyle güzel çevirinin 
buluşamayacağı varsayılır. Ben bu konuda karamsar değilim. Ancak biçimlerin 
çevrilemediğine anlamların çevrilebileceğine inanıyorum.

Yetersiz çevirmenlerin maddi yanlışlarla dolu, terminoloji bilmemekten, 
çevirdiği yazarı tanımamasından kaynaklanan yanlışlar içeren eserler de çeviri 
olarak kazanılmış eserler değildir. Bilakis ilgili eseri Türkçede kötü tanıttığı 
için esere kötülük bile etmiş olabilir. 

Çeviri işi yalnızca dil bilmeyi değil o kültüre hâkim olmayı da gerektirir. 
O dilin argosunu, sokağını, tarihini, geçirdiği dönüşümleri bilmeyi gerektirir. 
Ayrıca söylemek bile garip görünecek ama Türkçeyi de iyi bilmeyi gerektirir. 

Çeviri yalnızca edebiyatın konusu değil. Kutsal metinler çevriliyor. Başta 
Türkiye Müslümanları olmak üzere dinini başka bir dilden öğrenen milyonlarca 
insanı ilgilendiren bir konu. Yüzlerce birbirinden farklı meal (Kuran çevirisi) 
var. Çeviride yetkinlik çok önemli hale geliyor. Sorumluluğu ağır bir iş. 

Günümüzde Şiir Yayıncılığı
Mehmet Can Doğan
Şiir kitabı yayıncılığı, genel olarak kitap yayıncılığındaki durum ve sorunlarla 
çevrelenmiştir. Yazar-yayıncı-okur, yayıncılığın işleyişindeki üçlüdür. 
Türkiye’de yazma eylemi olarak şiire, diğer türlere göre daha fazla ilgi 
gösterildiği açıktır. Bu durum, bazı sorunları kendiliğinden belirginleştirir. 
Şairin kim olduğu veya hangi metinlerin şiir, hangilerinin “manzume” olarak 
değerlendirileceği sorusu, anlamlı bir soru olmakla birlikte yönlendirici ve 
yazma eylemini değiştirici bir etkide bulunmamaktadır. Sadece günümüzde 
değil, öteden beri şiir, yazmaya heves duyanların ilk uğrak yeri olan türdür. Belli 
bir yaş aralığında şiire heves edilir. Bu heves; bir muhitle buluşma sonrasında 
gerekli donanımla geliştirilir ve mecraını bulursa okunabilir metinler için 
ateşleyici bir etken hâline gelir; tersi durumda söner. Hevesin geliştirilerek 
korunması sürecindeki muhit olarak dergiler ve onların ortamı öne çıkar. 
Edebiyat dergilerinin yanında özellikle şiir dergileri, şiir yazanlar için çağırıcı 
ve cezbedici muhitlerdir. 1980’lerin başında şiir dergiciliğinde ciddi bir artış 
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11fark edilir. Bu, debi yoğunluğuna göre 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında 
da gözlenen bir durumdur. 1010’ların ikinci yarısından beri şiir dergiciliğinin 
debisi düşmüş gibi görünmektedir. Bunda, yeni bir kanal olarak beliren siber 
dünyanın etkisi vardır. Çünkü şiir heveslileri, buradaki paylaşımları veya 
bloglarla kendilerini ifade edebilmekte; bu da doygunluk sağlamaktadır. Ama 
kitap çıkarmak hâlâ önemlidir. 2000’lerle birlikte yayıncılık, tasarım olarak 
kolaylaşmış; baskı olarak da ucuzlaşmıştır. Eskilerde, bazı şairler, şiir kitabının 
masrafını karşılayarak büyük yayınevlerinden kitaplarını çıkarırlardır. 
Yayınevinin marka adını ve dağıtım imkânlarını kullanmaya matuf bir girişimdi 
bu. Günümüzde marka değeri yüksek yayınevleri böyle bir ortaklığa gitmediği 
için şiir heveslilerinin kitapları, yine masrafın karşılanması koşuluyla bu 
amaç için kurulmuş yayın merkezleri tarafından yayımlanmaktadır. Yazan 
ve yayımlayan arasında hevesliler açısından sonuçsuz bir durum doğmuştur. 
Sonuçsuzdur çünkü dağıtılamayan kitabın basılıp basılmamış olmasının 
pek de bir anlamı yoktur. Gerçi siber dünyadaki kitap satış sitelerinde bu 
kitapların adı görünür ama ancak bu kitaptan haberdar olanlar onları oradan 
edinebilir. Haberdar olma sürecinde sosyal medya kullanılmakta ama burada 
da bilgi, sadece yakın çevreye, yani zaten haberdar olan çevreye ulaşmaktadır. 
Dolayısıyla hevesliler veya edebiyat dünyasına kitapla girmek isteyenler için 
bu yolun etkili olduğu söylenemez. Etkili olan yol; periyodu aksamayan, belli 
bir şair/yazar kadrosu bulunan dağıtım ağı olan ve okura ulaşabilen dergilerde 
göründükten sonra kitabını kurumsallaşmış bir yayınevinden çıkarmaktır.

Edebiyat dünyasında şiirle görünmek isteyen yenilerin işi bugün dünkünden 
çok daha zordur. Çalışmak gerekir ki bu da bu dünyanın gereğidir. Kişisel 
kanaatim, deneyimim ve görgüm, çalışmanın karşılığını aldığı yönündedir. 
Edebiyat dünyasında şiir kitabını herhangi bir yayınevinden bastıracak kadar 
adı olan şairler için şiir ve kitap yayımlatmak elbette daha kolaydır ama 
özellikle yayımlanan kitabın dağıtımı yine ciddi bir sorun olarak belirmektedir. 
Burada, dağıtımcıların ve kitabevlerinin şiir kitabına karşı mesafeli ve soğuk 
duruşu dikkati çeker. Şiir kitabı hacim olarak küçük ve fiyatı da diğer kitaplara 
göre düşük olduğu için dağıtımcı ve kitabevi tarafında bir bakıma sansürlenir 
ve okura ulaşması engellenir. Bu durum, yayın dünyasında cirosu yüksek ve 
ürünü çok olan yayınevleri tarafından aşılmıştır. Bu yüzden yazan, çizen herkes, 
doğal olarak, büyük yayınevlerine ulaşmak ister. Ama şurası da açıktır ki bu 
kadar talebi o yayınevleri karşılayamaz. Kaldı ki onlar da ticari kuruluşlardır 
ve satılabilecek ürünleri tercih ederler. Böyle olduğu için risksiz isimler, satış 
garantisi olanlar, kanonun kabulünü alanlar bu yayınevlerinin listesindedir. 
Küçük / butik yayınevleri, daha gösterişli işler üretmek, daha atak yayıncılık 
yapmak ve daha meşakkatli bir süreci göze almak zorundadır. Bütün bunları 
göze alan yayıncılar vardır; iyi ki öyledir. Çünkü bu, yayın dünyasının kendi 
şartları içinde sağlıklı biçimde çalıştığını gösterdiği gibi, şiir yayıncılığının da 
geleceğine duyulan inancı pekiştiren bir durumdur.
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Röp. Mehmet Kurtoğlu

Mustafa Özçelik: 

“YAZARLAR BİRLİĞİ İLE VARLIK ALANINA ÇIKTIK”

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 20-23 Aralık tarihleri arasında Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde düzenlediği Türkçenin 12. Uluslararası Şiir Şöleni’nde üç 
büyük ödülden biri Kazak şairi Mağcan Cumabay adına verildi.

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında 
yükseköğrenim gördü. Nevşehir, Eskişehir ve Kütahya’da çeşitli okullarda 
öğretmenlik yaptı. Dumlupınar üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
Edebi hayatı Mavera dergisinde yayımladığı şiirleriyle başladı. Mavera, 
Yönelişler, Kayıtlar, Kardelen, Düş Çınarı, Bir Nokta, Kültür Dünyası, Türk 
Edebiyatı, Dil ve Edebiyat gibi pek çok dergide şiir ve yazıları yayımlandı. 
Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Battal Gazi, Mevlana ve Mehmet Akif gibi 
şahsiyetler üzerinde biyografik çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
bilim, kültür-sanat etkinliklerine katıldı. Çalışmaları muhtelif kurumlarca 
ödüllendirildi. Şiir, öykü, deneme, makale, masal, biyografi ve antoloji 
türlerinde yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.

SÖYLEŞİLER
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Yayımlanmış eserlerinden bazıları: İfşa, Serenat, Dünyanın Tenhasında, 
Güneş ve Ayna, Gül ve Hançer, Bir Irmak Düşü, Ateş Denizi, Dilim Ol Söyle, 
Nasreddin Hoca, Şehitler Tepesi, Son Günün Sevinci, Şiir İklimi, Gece Işıltısı, 
Eylül Irmakları, Şairin Şiirler İmtihanı, Kitap Kitabı Çağırır,  Mehmet Âkif ve 
İstiklal Marşı, Bizim Yunus, Nasreddin Hoca, Battal Gazi,  Eğitime Adanmış 
Hayatlar

Şiir yanında edebiyatın diğer alanlarında deneme, inceleme ve biyografi 
dallarında da eserleriniz bulunmaktadır. Uzun yıllar yazın hayatının 
içinde olan biri olarak kendinizi bu sanat dalları içinde kendinizi nerede 
konumlandırıyorsunuz?

Edebiyata şiirle başladım. İlk yayımlanan kitabım ise “Yunus Emre” yani bir 
nesir kitabı oldu. Ondan bir süre sonra ise ilk şiir kitabım “İfşa” yayımlandı. 
Bugüne kadar gerek şiir gerek nesir türünde eserler vermeme rağmen kendimi 
asıl konumlandırdığım alan elbette şiirdir. Nesir de yazıyor olmamın sebebi 
düşüncelerimin anlatımında nesre de ihtiyaç duymamdır. Çünkü fikri anlatımda 
nesrin imkânları daha geniştir. Bunda o yıllarda örnek aldığımız Necip Fazıl 
Kısakürek, Sezai Karakoç gibi isimlerin de etkili olduğunu düşünüyorum. Zira 
onlar da şiiri nesirle birlikte yürütüyorlardı.

1976 yılından bu yana aralıksız yazın hayatının içinde birisiniz. Ulusal 
anlamda sizi ilk olarak Mavera Dergisindeki şiirlerinizle tanıyoruz. O 
yıllarda dergiler adeta bir ekol. Edebiyat Dergisi, Diriliş, Aylık Dergi vs. 
Başta Mavera dergisi olmak üzere belli bir dergide yazmanın sınırlayıcı 
yanları var mıdır? 

Şiirlerim ağırlıklı olarak Mavera’da yayımlandı. İlk şiir kitabım da Akabe 
yayınlarından çıktı. Bu yüzden Mavera grubu içinde düşünülmem doğaldır. 
Fakat ilk şiirim 1976’da Gelişme dergisinde yayımlandı. Aylık dergide de bazı 
şiirlerim çıktı. Mavera kapandıktan sonra Kayıtlar, Kırağı, Kardelen, Düş Çınarı, 
Ay Vakti dergilerinde yazdım. Sonradan bunlara Bir Nokta, Dil ve Edebiyat, 
Türk Edebiyatı gibi dergiler eklendi. Diriliş ve Edebiyat’la münasebetim ise 
okuyucu düzeyinde oldu. Mavera’da şiirlerimizle daha çok Cahit Zarifoğlu ve 
Erdem Beyazıt ilgileniyordu. Özellikle Cahit Zarifoğlu, yazdığı mektuplarda 
şiirlerimle ilgili düşünce ve eleştirileriyle yol gösteriyordu. Bu süreç içinde bir 
sınırlama ile karşılaştığımı söyleyemem. Ancak şu söylenebilir. Her iki isim de 
modern tarzda yazdıkları için bizim de o yolu izlememiz gibi bir kanaat ister 
istemez oluştu ve biz de o tarzda yazdık. Fakat Yunus Emre ve Necip Fazıl 
etkisiyle geleneksel şiirden de beslendik.   
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Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır mısınız?

Orta okul ve liseyi Eskişehir’de okudum. O yıllarda Eskişehir’de edebiyatla 
ilgilenen, dergileri, kitapları takip eden güzel bir çevre vardı. Ben de daha 
ilk okul yıllarımdan itibaren okumaya ilgi duyan biri olarak çok geçmeden o 
çevreyle münasebetleri olan bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Zaman zaman 
bir araya geliyor, edebiyat üzerine sohbetler yapıyorduk. Böyle bir atmosfer 
doğal olarak bizim yazma sürecimiz başlattı. Buluşmalarımızda daha sonraları 
okuduklarımız kadar yazdıklarımız üzerine de konuşmaya başladık. Ardından 
hem okulda hem de sohbet için bir araya geldiğimiz evde bir duvar gazetesi 
çıkardık. Şiir ve yazılarımız önce el yazısıyla daha sonra daktilo ile yazarak 
o gazetede yayımlıyorduk. Lise bu şekilde bitti. Ben yüksek öğrenim için 
Bursa’ya gittim. Diğer arkadaşlar da Ankara, İstanbul, Erzurum gibi şehirlere 
gittiler. Duvar gazetesi geleneğini bu süreçte de devam ettirdik. Ben son sınıfta 
iken yüksek öğrenim için Ankara’ya giden Nabi Avcı ile Ahmet Kot, Gelişme 
dergisini çıkarmaya başladılar. Bir ara Bursa’ya bizi ziyarete gelen Ahmet 
Kot, sonradan ilk şiir kitabıma da adını verecek olan İfşa şiirimi beğenip aldı 
ve Gelişme dergisinin 8. sayısında yayımladı. Daha sonra 1976 Aralık’ında 
Mavera çıkmaya başladı. Şiir ve yazılarımızı bu defa oraya göndermeye 
başladık. 

Her şairin kendine has anlayışı vardır. Bu bağlamda şiirinizi ve poetikanızı 
öğrenebilir miyiz?

Şiir anlayışım, başından beri kendi içinde değişip gelişse bile özü ve temel 
nitelikleri itibariyle hep aynı kaldı. Örnek aldığımız büyük isimler Necip Fazıl, 
Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu gibi isimler olunca bir inancın şiirini yazmayı 
kendimize amaç edindik. Ben, daha çocukluğumdan başlayan bir ilgiyle 
arkadaşlarımdan farklı olarak Yunus Emre’yi de önümde yol açıcı ve örnek 
bir şair olarak gören biriydim. Bu yüzden şiirim böyle isimlerin ikliminde ve 
havasında şekillendi. Şiir, elbette öncelikle bir dil olayı ve bir söyleyiş ustalığı 
idi. Yani şiirin sanat tarafı diyebileceğimiz bu yönlerini ihmal etmemeye 
çalışarak şiirler yazdık. Ne var ki biz yine bu tür isimleri okurken yitik bir 
medeniyetin çocukları olduğumuzu da öğrenmiştik. Karşımızda inançta, 
düşüncede, sanatta, kültürde geleneksel istikameti değiştirilmeye çalışılan 
bir ülke vardı. Akif İnan ağabeyin ifadesiyle edebiyatla düşmüştük ve yine 
edebiyatla ayağa kalkacaktık. Bu yüzden şiiri, sanatı sadece sanat boyutuyla 
sınırlı bir faaliyet olarak göremezdik. Dolayısıyla böyle bir inanç hassasiyetinin 
şiirini yazmaya çalıştık. Şiir ve medeniyet ilişkisi bağlamında duyarlığımızın 
oluşmasında Akif İnan ağabeyin Edebiyat ve Medeniyet Üzerine kitabının 
bizi çok etkilediğini söylemeliyim. Şiir söyleme tarzı olarak ise en çok Sezai 
Karakoç ve Erdem Beyazıt üzerimde etkili oldular. Yine kendi şiir tarihimde 
beni besleyen ve adlarını saygıyla anmam gereken başka isimler de var. En 
başta Yunus Emre, Eşerefoğlu Rumi, divan şiirinden Şeyh Galip, şiir tarzıyla 
olmasa bile hassasiyet ve fikriyat itibariyle Mehmet Akif, Yahya Kemal, son 
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dönemden ise Asaf Halet Çelebi, Ziya Osman Saba, Behçet Necatigil şiir 
dünyamda bana hocalık, örneklik etmiş isimlerdir. Tabi sayı bunlarla sınırlı 
değil ama ilk planda anmam gereken isimler bunlardır.

İfşa kitabınızdan sonra 90’lı yıllarda en çok şiir kitabı yayınladığınızı 
görüyoruz. 2000’li yıllarda şiirden daha çok nesre kaydığınızı görüyoruz. 
Şiirden nesre geçişinizi neye bağlıyorsunuz? Bunda bireysel veya toplumsal 
bir etkilenme söz konusu mudur? 

Doğrudur. İfşa 1985’te yayımlanmıştı. Onu 1991’de Güle Yağmur’a ve 
Bahar’a Selam, 1995’te Serenat ve Dünya’nın Tenhasında, 1997’de Güneş ve 
Ayna takip etti. 2OOO’li yıllarda ise 2002’de Gül ve Hançer, 2006’da Aşk 
ve Niyaz, 2011’de Bir Irmak Düşü, 2012’de Ateş Denizi ve 2012’de Dilim 
Ol Söyle kitapları çıktı. Dolayısıyla 90’lı yıllarla 2000’li yıllarda durum şiir 
anlamında aşağı yukarı aynı seyri takip etti. Tek fark 2000’li yıllarda şiirin 
yanında nesrin ağırlık kazanmasıydı. Bu yüzden 2000’li yıllarda şiirden nesre 
geçişten değil şiirle nesri birlikte sürdürmekten söz etmek daha doğru olacaktır. 
Bu yönelişte  ilk sebep olarak meslek hayatımın son yıllarının üniversitede 
geçmesinin etkili olduğunu söyleyebilirim. Fakat daha önemli bir sebep ise 
hem lise hem de üniversitede geçen yıllarımda gençlerin tarihimizdeki büyük 
şahsiyetlerle ilgili bilgisizliğini yakından gözlemem oldu. Sezai Karakoç’ın 
Sütun kitabında yer alan “Nesillere Örnek Seçmek” yazısı beni biyografiye 
yöneltti. Yunus Emre zaten ilk kitabımdı. Bunu Mehmet Akif, Nasredin Hoca 
ve Battal Gazi kitapları takip etti. Yine edebiyat merkezli çok sayıda deneme 
yazdım. Bunlar da 2000’li yıllarda kitaplaşma imkanı buldu.  

Şiirinizi herhangi bir anlayışı dâhil ediyor musunuz? Örneğin Büyük 
Doğu, Diriliş, Mavera damarından beslenmiş bir şair olarak kendisi bağlı 
hissettiğiniz bir şiir ekolü var mıdır?

Bu adlarını saydığınız dergiler temel özellikleri itibariyle zaten birbirlerinin 
devamı olan dergilerdir. Bu yüzden hepsi bizim yetişmemizde birer mektep 
özelliği taşımaktadırlar. Ama şiir ve yazılarım bunlar içinde sadece Mavera’da 
yayımlandığı için bu dergiye daha çok aidiyet duygusu içerisinde olduğumu 
söylemeliyim. Nitekim Ahmet Kabaklı da, başka kaynaklarda bu tür 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Kabaklı Hoca, bu ekole “Yeni İslamcı 
şairler” gibi bir adlandırma yapmakla birlikte bu adlandırmanın doğru bir 
ifade olduğunu düşünmüyorum. Evet, şükür ki müslümanız ve bu kimlikte bir 
yazar-şair olarak yazmaya, yaşamaya gayret ediyoruz. Ne var ki İslamcılık 
bir ideolojidir. İslam ise bir iman ve inanç manzumesidir. Bu yüzden benim 
ve benim kuşağımın inanç temelli sanat yapan kişiler olarak adlandırılmamız 
daha doğru olacaktır. Üstelik Necip Fazıl’dan Sezai Karakoç’a, Erdem 
Beyazıt’tan M. Akif İnan’a kadar yani bizim önümüzde bizi besleyen kuşak 
da bu kelimeyi hiç tercih etmedi. Yerlilik ve milliliğin bizi daha iyi ifade 
edeceğini düşünüyorum.
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11 Yazarlar Birliğinin Kazakistan’nın Türkistan şehrinde yapmış olduğu 
‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nde Mağcan Cumabayulı 
ödülünü aldınız. Bu konuda neler söylersiniz?

Bu ödül, bildiğiniz gibi bir şairin bir şiirine yahut kitabına verilen bir ödül 
değil. Şairin şiir geçmişi, şiir tutumu, sanat hayatındaki istikrarı, devamlılığı 
gibi hususlar dikkate alınarak veriliyor. 1975’ten beri şiir yazan/yayımlayan 
biri olarak bu kırk iki yıllık emeğin takdir görmesi elbette beni sevindirmiştir. 
Ama o şölende bulunan her şair arkadaşımız böyle bir ödüle layıktı elbette. 
Ben o ödülü hem Türkiye için hem de şair arkadaşlarım adına almış olarak 
görüyorum kendimi. Neticede bir kişiye verilecekti ve bahsettiğim hususlardan 
dolayı değerlendirme kurulu bizi layık gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bu ödülü almadan önce Mağcan Cumabayulı hakkında bir bilginiz var 
mıydı? Onun şiiriyle kendi şiiriniz arasında bir değerlendirme yapar mısınız?

Mağcan Cumabayulı adını ve bazı şiirlerini elbette biliyordum. Hayatı ve 
mücadelesi hakkında da bilgi sahibiydim. O, Stalin rejimine karşı mücadele 
eden ve bu uğurda şehit edilen bir vatanseverdi. Yine bizim İstiklal savaşı 
yıllarında bize destek anlamında yazdığı “Uzakta ağır azap çeken kardeşim/
Solmuş laleler gibi kuruyan kardeşim/Etrafını sarmış düşman ortasında/
Göl gibi gözyaşı döken kardeşim” dörtlüğüyle başlayan “Alıstaki Bavrıma” 
(Uzaktaki Kardeşime) adlı şiiri ile Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin simgesi 
haline gelmiş bir isimdi. Temel duyarlıklar itibariyle onu bizdeki Mehmet 
Akif, Mehmet Emin Yurdakul gibi şairlerle mukayese etmek daha doğru olur. 
Onunla öz ve temel değerler itibariyle “(vatan, hürriyet, millet sevgisi vb.) 
anlamda elbette aynı iklimdeyiz ama bunları ifade tarzımız arasında bir ortak 
nokta olduğunu söyleyemem. Benim şiirim epik olmaktan ziyade lirik bir 
şiirdir. Onun şiirinde yer alan temalar bende soyutlamalar şeklinde yer alır.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir yapmış olduğu ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’ hakkında neler söylersiniz?

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni, sizin de yakinen bildiğiniz gibi  
1992’de Türkiye’de Bursa ve Konya’da başlayan ve daha sonra Kazakistan, 
Türkmenistan, Kıbrıs, Makedonya, Kosova, Tataristan, Kırgızistan gibi 
Türk yurtlarında devam eden sonuncusu ise 2018 Aralık ayında ikinci kez 
Kazakistan’da düzenlenen, temel amacı, farklı coğrafyalarda yaşayan ve 
Türkçe yazan şairleri bir araya getirmek, birbirleriyle tanışıp bilişmelerini 
sağlamak olan önemli bir etkinliktir. Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım” 
çağrısının bir karşılığıdır. Yine onun “Cümle şair dost bağçesinin bülbülü” 
anlayışının tezahürüdür. Bu ilke ve amaçlarla bugüne kadar hem başarılı olmuş 
hem de benzer projelere örneklik teşkil eden bir projedir.
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11Uzun yıllar Türkiye Yazarlar Birliği içinde bulunmuş, hatta bir dönem 
temsilciliğini yapmış biri olarak Türkiye Yazarlar Birliğinin kültür 
hayatımızdaki yeri hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

Türkiye Yazarlar Birliği, 2018’de 40. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak bir yapı 
olarak her şeyden önce bir gelenek oluşturmuş bir dermektir. Bizim gibi yerli 
ve milli hassasiyete sahip yazar ve şairler, birliğin kuruluş yıllarında adeta yok 
hükmündeydik. Yazarlar birliği ile varlık alanına çıktık. Bu yüzden derneğin 
hepimizi bir çatı altına toplaması ve bu birlikteliğin bugüne kadar devam 
ettirilmesi önemli görülmelidir. Yazarlar Birliği bugüne kadar yaptığı bilgi 
şölenlerinden panellere, kongrelerden kitap ve dergi yayıncığına kadar pek çok 
alanda önemli işlere imza attı ve atmaya da devam ediyor. Bunda kuruluşun 
önde gelen ismi D. Mehmet Doğan ismini ve derneği bugüne kadar sağlıklı bir 
şekilde getiren başkanlarını, yönetim kurulu üyelerini ve diğer mensuplarını 
takdir ve şükranla anmak gerekir. Fakat ülkemizin, dilimizin, kültürümüzün 
içinde bulunduğu hal bizleri dernek olarak daha etkin çabalara, çalışmalara 
zorlamaktadır. Bu yüzden hemen her dernek yapısında görülebilecek kimi 
sorunları büyütmeden bizi bekleyen işlere yoğunlaşmamız gerekmektedir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Sözün sonu gelmez elbette. Ama sınırlamak gerekiyor. Bu anlamda son olarak 
şunları söyleyebilirim. Yaşadığımız kimi sorunlar var. Bunlar bizi zayıflatıyor 
ve etkisiz kılıyor. En başta dilim varmıyor ama şiir tutumlarımızın bizleri ayrı 
ayrı gruplara dönüştürmesi. Bu tutum bir bakıma doğal ve anlaşılır bir şeydir, 
her şairin kendine göre bir tarzı, tutumu elbette vardır ve olmalıdır. Lakin bu 
bölünme hem kendi tarzımızda yazamayanları ötekileştirme ve değersizleştirme 
hem de insani ilişkileri bile olumsuz etkileme boyuna ulaşıyor. Mesela üç gün 
boyunca bir etkinlikte birlikte olduğunuz bir şair arkadaş yazdığı tarz ve dergi 
ayrı olduğu için bırakın tanışıp konuşmayı sizden bir selamı bile esirgiyor. 
Edep yani tavır, tarz, davranış bizi edebiyatçı olarak bağlayan hususlardır. Bu 
yüzden böyle şahsi tutumları, farklılıkları ayrılık sebebi olarak görmeyi doğru 
bulmuyorum. Bir diğer husus beslenme kaynaklarımızla ilgili. Elbette şair 
olarak doğu, batı ayırmadan istifade edeceğimiz her isme, kitaba ulaşmalıyız. 
Ama konumlanacağımız yer kendi ilkimizi olmalı. Bu konuda da sıkıntılar 
olduğunu düşünüyorum. Sanat kuramı için Heiddeger’den istifade ettiğimiz 
kadar mesela bir Yunus Emre’den, Şeyh Galip’ten, Karacaoğlan’dan da istifade 
etmeliyiz. Yine bizi bağlayan/bağlaması gereken temel kaynaklarla ilgili 
de sorunlarımız var. Öyle şiirler okuyoruz ki temel akide ölçülerimizle hiç 
bağdaşmıyor. Bu yüzden kimlik ve duruşumuz ne ve nasıl olarak tanımlarsak 
tanımlayalım söylediğimiz türkü bu toprağın türküsü olmaz/olamaz. 
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11 Röp. Mehmet Kurtoğlu

 

Atantay Akbarov :

 “ŞİİR BENİM HAYATIM, MÜZİK İSE İÇ DÜNYAMIN YANSIMASI”

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Kazakistan’nın Türkistan şehrinde yapmış olduğu 
‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nde Bâkî ödülü alan Kırgızistanlı Şair 
Atanntay Akbarov ile yaptığımız söyleşi.

1960 yılında Kırgızistan’ın Çatkal ilçesine bağlı Canı-Bazar köyünde dünyaya 
geldi. 1983’te Oş Devlet Pedegöji Üniversitesin’den mezun oldu. 1984-2000 
yıllar arası çesitli gazetelerde muharrir ve yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 
2001’den bu yana kadar Kırgız Milli Meclisin’de tercümanlık yapmaktadır. 
Bazı şiirleri kendisi tarafından bestelenmiştir ve şaire söhret kazandırmıştır. 
Ulusal Moldo Niyaz ve Alıkul Osmonov edebiyat ödüllerine, Uluslarası 
Celaladdin Rumi ödülün kazanmıştır. Kırgız Milli Yazarlar Birliği Üyesidir.

Yayınlanmış eserleri

1. Argımak (At), Şiir, 1990.

2. Kudaydın ırı (Allah’ın Şiiri), Şiir, 1999. 

3. Tirüü Meken (Diri Vatan), Şiir, 2008.
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11Şiir yanında edebiyatın diğer alanlarında eserleriniz bulunmaktadır. Uzun 
yıllar kültür hayatının içinde olan biri olarak kendinizi bu sanat dalları 
içinde kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Bu dünyaya tekrar gelemem ben, gelsem de hemen şair olamam” denildiği gibi 
şairlik bana baba kanı, anne sütünden gelmiştir. Servet, yönetim vb.  bunun 
gibi farklı  günlük yanıltıcılar ve insani engelleri geriye bırakıp, günümüzdeki 
şiiri öne çıkarmayı hedefleyerek bütün hayatım boyunca çabaladığımın benim 
için en doğru bir yol olduğuna hiç şüphem yok. Ve zamanında kağanlık kuran 
ve dünya gelişmesine kendinin doğru etkisini sağlayan, ancak birçok yüzyıl 
boyu kendi devletliğini kaybederek sonunda  Rus sömürgeliği, onun yarım 
kolonisi olarak yaşam sürdüren Kırgızların tarihi ve şu anki küreselleşme 
devrinde halk arasında yer alan sorunları, küreselleşmeye yenilmemek için 
Türk halkları arasındaki kardeşlik bağların çok önemli olduğunu anlayıp, o 
akrabalık bağı daha da arttırarak değerini eksitmeden bir sonraki nesillere 
vermek atalarımızın bize bıraktığı büyük görevdir. Ben ise anılan o önemli ve 
çok karmaşık konuları ilk tarihi romanlarımda ve dram ile sinemada yansıtmayı 
amaçlamaktayım.

 Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır mısınız?

Çocukluğumdan beri köyde kafiyeli söyleme yeteneği var biri olarak kendim 
kabül ettiğim dünya ile hayatı uyak tutarak yazıyordum. Yazdığım o şiirler 
üniversitedeki duvar gazeteleri ve basınlarda, almanaklarda yayımlanmıştı. 
Ancak profesyonel şiire birinci sınıfta yazdığım “Argımak” adlı şiirle başladım 
diyebilirim. İlk başta okuyucular beni aşk şiirlerini güzel yazan Mecnun şair 
olarak gördüler. Sonra ise şiirlerinde farklı mecaz anlamlar, düşünceler katan, 
psikoloji ve dramatizm alanında büyük deneyimlere sahip olan profesyonel bir 
şair olarak kabul ettiler. Benim şiirlerimi destekleyen birçok makale, yazılar 
yayımlandı. Fakat kırgız nazımının babaları - halk şairi, halk kahramanları 
sayılan Süyünbay Eraliyev, Sooronbay Cusuyev gibi şairlerin duasını almama 
benim felsefeye sulanan “Kudayga cazgan kattar” adlı şiir kitabım ve “Kuday 
ırı” adlı şiirim sebep oldu.

O büyük insanların böylece överek beni dünya şiirinin zirvesine doğru yol 
alan hem karmaşık, hem de riskli bir yola yönelttiklerini kendilerini bile fark 
etmediler. Büyük yazar Cengiz Aytmatov’un sadece kırgız edebiyatı değil 
bütün Sovyet edebiyatı, dünya edebiyatının zirvesinde yer alması bir sonraki 
nesillere tek gurur duymak duygusunu değil, büyük sorumluluk yüklediğini 
kimse gizleyemez.

Her şairin kendine has anlayışı vardır. Bu bağlamda şiirinizi ve poetikanızı 
öğrenebilir miyiz?

Üslup – (yunanca: yazı çubuğu) sanatçının anlatımındaki bütün ideolojik-
temalık yapısından (görüş, konu, görüntü, öykü, dil) açık görünen güzel birikim, 
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11 yöntemlerin somut gözükümü veya onu başkalarından farklı gösteren dünya 
görüşü, bakış acısı, dili, yazı kuralları, tarzı ve düşünce katma yöntemidir. 
Ona sanatçının özelliği veya özerkliliği de diyebiliriz. Kendi üslubu olmayan 
sanatçı edebi dünyada çok kalamaz ve yazar için en önemlisi-kendi üslubunu 
bulmaktır.

Benim üslubum – insan doğası ve iç dünyasının çok karmaşık sırlarını 
ince anlamakla, ne kadar zor olmasına rağmen onu kimsede olmayan güzel 
boyalarla çok basit bir yönde çözümlemek, aynı anda hangi konuda olursa 
olsun felsefi acıdan düşünerek güzel keşifleri bulmayı görev olarak gördüğümü 
söyleyebilirim. Sanatçı olarak beni başkalarından farklı gösteren üslubumu 
geliştirmekle beraber kendi kendimi de tekrarlamam için çalışırım.

Şanat’ın ise iki anlamı vardır. İlk yandan bakarsak, bu sanatsal yaratıcılıkla 
ilgili bilim dalı, diğer anlamı ise bu: bir şair, akım ve devre ait olan sanatsal 
yöntemlerin toplamıdır. Benim sanatımı kısaca anlatırsak, açık ve sanatsal 
yaratıcılık diyebiliriz.

Hangi dergilerde yazdınız? Bağlı olduğunuz bir sanat/ şiir ekolü var mıdır?

Eğer eserlerim başka dillere aktarılmamış olsa, Kırgızistan’daki edebi 
sanatların yayımlandığı gazete-dergilere yayımlarım. Ancak, son zamanlarda 
çoğul eserlerim ve önceki eserlerimin yeni versiyonları “Facebook” sosyal 
ağında da yayımlanmaktadır.

Kazakistan’da yapılan şiir şölenin kapanışında o güzelim sesinizden parçalar 
dinledik. Bildiğimiz kadarıyla müzik ile de ilgileniyorsunuz. Şiir ile müzik 
ilişkisi bağlamında neler söylersiniz? 

“Şiir benim hayatım, müzik ise iç dünyamın yansıması” diye bir zamanlar 
söylediğim gibi yirmiden fazla bestelerim var. Zamanında müzik okulu ve 
Filoloji bölümünü kazanarak, Filolojiyi tercih etmiştim. Ünlü şarkıcılar başta 
olmak üzere genç şarkıcılara kadar şiirlerimi sordukları için bestelerimi de 
beğenenlerin çok olduğunu öğrendim.

Başta Türkiye olmak üzere dünya edebiyatından takip ettiğiniz ve 
etkilendiğiniz şairler var mıdır? En çok sevdiğiniz şair kimdir?

Ben hem beyaz, hem de serbest şiir yazmış olmama rağmen milli boyutta şiir 
yazan şair olarak gelişmemin sebebi, gençliğimden itibaren sadece büyük 
“Manas” destanından başlayıp Cengiz Aytmatov’un eserlerini kadar okudum. 
Demek ki “Manas” ile Cengiz Aytmatov-benim temel öğretmenlerimdir. Türk 
edebiyatında ise Celaleddin Rumi’den çok etkilenmiştim. Nazım Hikmet’i ise 
okuldan itibaren iyi tanımaktayız. Şimdi ise geçende bana ödülü verilmiş olan 
Bâkı’nın bazı eserlerini aktarmaktayım.

Evet, bizim nesil ilkokuldan başlayıp sadece Rus edebiyatını değil bütün 
dünya edebiyatı büyüklerini, Avrupa, Amerika edebiyatını da Rusça ile 
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11tanıdık. Doğu edebiyatı, sanat dünyası ile daha sonraları tanışmamıza karşın o 
bizim dünya görüşümüze doğal bir yakınlığı ile hem yakın hem de iyi gelmiş 
gibi. En sevdiğim ve eserleri dünyaca manevi değer olarak bilinen yazarlar çok 
var. O yüzden onların hepsini saymama gerek yoktur. Belki fırsat olursa daha 
sonrakisinde konuşalım bunlar hakkında.

Ülkenizde yayınlanan dergiler arasında ekol olmuş, bir edebiyatçı şair 
kuşağı yetirtirmiş dergiler var mıdır? Bu dergiler içinde yer aldığınız oldu 
mu? Daha açık ifadeyle bir şair olarak kendinizi bağlı hissettiğiniz bir şiir 
ekolü var mıdır?

Nüshası önceki gibi çok olmasa da “Canı Ala-Too” dergisinde sanat eserlerinin 
yayımlanması iyi bir görünümdür. Ben ise Kırgızistan Milli Yazarlar Birliği 
üyesiyim.

Yazarlar Birliğinin Kazakistan’nın Türkistan şehrinde yapmış olduğu 
‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nde Bâkî ödülünü aldınız. Bu konuda 
neler söylersiniz?

Türk şairi Bakı (Mahmud Adbulbaakı) ile ilgili önceden biraz bilgim vardı. 
Şimdi ise o şair adında verilen ödülü aldıktan sonra onun bazı eserlerini 
aktarmaya başladım.

Bu ödülü almadan önce Hüseyin Baykara  hakkında bir bilginiz var mıydı? 
Onun şiiriyle kendi şiiriniz arasında bir değerlendirme yapar mısınız?

Doğu bilgeliği ile sadeliği boyuna sinmiş Bakıyı kısa ve açıklığa yönelmesiyle 
öğretmenim olarak düşünüyorum.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir yapmış olduğu ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’ hakkında neler söylersiniz?

Daha önce de belirttiğim gibi Türk halklarının dili, canı, dini de birdir. O 
yüzden biz o genel özeliklerimiz, akrabalığımızı koruyarak edebi iletişim, 
ilişkilerle nesillerimizi doğru bir yola yönelterek küreselleşme sorununu birlik 
yoluyla çözebiliriz. Bu en doğru bir yoldur. Onu zamanında hissederek doğru 
bir adım atan Türkiye Yazarlar Birliği ve onun yöneticilerine teşekkürlerimi 
sunuyorum.

“Dünyadan önce kalem yaratılmıştır” bunu hemşehrimiz büyük Cusup 
Balasağın boşuna dememiştir. Bu düşünceyi devam ederek avar yazarı Rasul 
Gamzatov: “Günümüzde insanoğlu en uzaktaki yıldızlara bile ulaşabiliyor. 
Fakat benim için ondan daha yüksek yıldızlar var. O – insanların iç dünyasıdır” 
der. “İnsan, kitap olmazsa yüzünü kaybeder” der büyük yazarımız Cengiz 
Aytmatov. Gerçekten de eğer insanın ruhu parçalanırsa o insan olmaktan 
kalır ve hayvana dönüşür. O yüzden “Eğer edebiyat olmazsa o zaman ahlakın 
olmamasından dünyada suç işleyenler çoğalır ve suç çokluğundan alem 
dönerdi” demiş Amerikalı ünlü yazar, Oscar ödülü kazananı ve günümüzde 
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11 en çok okunan, bir çok dile aktarılan eserlerin sahibi Sidni Şeldon. Demek ki 
insanın iyi taraflarını geliştirerek, ruhunu temizleyip, ilerletmek ve bir sonraki 
nesillere vermede edebiyatın yerini hiç bir şey değiştiremez.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bundan 3500-1500 yıl önceki mumyaların DNAsı ve genini araştırma yoluyla 
eski Mısır Firavunları da soy acısından çoğu Afrikalı değil, Türkler olduğu 
alman araştırmacıları tarafından kanıtlandı. Türkler ve Türk halklarının dünya 
gelişimine sağladığı katkısı çok büyüktür. Onun içinde Osmanlı Devletinin 
Avrupa’yı yönettiği 6.yözyıldaki tarih ne kadar da mertebelidir. Şimdi ise 
onun gibi imparatorluk kurma zamanı geçti. Ünlü yazarımız Cengiz Aytmatov 
günümüzde manevi imparatorluğun zamanı geldiğini tanımlamış oldu. Bizim 
Türk halklarının yazarı olarak bu duyguyu hissetmemiz ve ona doğru hedef 
koymamız sadece zamanın değil geleceğin de büyük görevidir.
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11Röp. Mehmet Kurtoğlu

Ramis Aymet:

 “BENİM ŞİİR EKOLÜM EKSPRESYONİZMDİR”

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Kazakistan’nın Türkistan şehrinde yapmış 
olduğu ‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nde Süleyman BAYKARA ödülü 
alan Tataristanlı şair-yazar  Ramis Aymet ile Mehmet Kurtoğlu konuştu.

Kıyam oğlu Remis Aymetov (Remis Aymet) şair, tercüman, senaryo yazarıdır. 4 
Ekim 1968 tarihinde Tataristan Çüpreli ilçesi Munçeli köyünde doğmuş. Kazan  
Devlet Üniversitesi Tatar Filolojisi Fakültesinden mezun olduktan sonra Tatar 
Edebiyatı bölümünde doktorluk öğrenimini yaptı. Cumhuriyetin ‘Maarif’ ve 
‘Şehri Kazan’ gazetelerinde çalışıyor. Şerif Kamal ve Abdulla Tukay Edebiyat 
Müzeleri Müdür görevini yürütüyor. 2013 yılından beri Tataristan Cumhuriyeti 
Yazarlar Birliği Başkanıyın birinci Yardımcısı. Şiirleri ‘Kardeş kalemler’, 
‘Kazan Utları’, ‘İdel’, ‘Kazan’, ‘Oktyabr’ (‘Ekim’), ‘Naş sovremennik’ 
(‘Bizim zamandaş’ ),‘Forum’, ‘Tercüman’ (Çita şehri), ‘Russkoye Eho’ (‘Rus 
Yankı’) (Samara şehri) dergilerinde, ‘Vatanım Tataristan’, ‘Medeni Cuma’, 
‘Literaturnaya Gazeta’ (‘Edebi Gazete’), ‘Tatar Dünyası’ vs. gazetelerinde 
yayımlanıyor. Tataristan’da yeni şiir usulünü başlatanlardan birisi. Eserleri; 
Tatar şiirsel biçimin geleneklerinden vazgeçmeden kendine öz yeni tonlanma 
ve imgeleri bir araya getiriyor aynı zamanda. Tataristan Yazarlar Birliği üyesi. 
Birkaç şiir kitabı yazarı.2017 yılında Ankarayın BENGÜ matbaasında  türk 



186
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

11 dilinde Remis Aymetin ‘Tuzaktaki özgürlük’  atındaki kitabı basıldı. Yeni 
«Maarif-Vakıt» matbaasında Orhan Veli’nin «Sizin için» atındaki siirler kitabı 
Remis Aymet çevirisiyle Tatarca yayınlandı.  Edebiyat alanından verilen 
Hadi Taktaş, Musa Celil Ödüllerü sahibi. 2018 yılında XII Uluslar arası Şiir 
şöleninde Hüsein Baykara atındaki Büyük ödül kazandı.

Şiir yanında edebiyatın diğer alanlarında eserleriniz bulunmaktadır. Uzun 
yıllar yazın hayatının içinde olan biri olarak kendinizi bu sanat dalları içinde 
kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Ben bütün edebı dallardan en çok  şiiri  severim. En  çok  o konuda  çalışırım.   
Gazeteci olarak da yedi yıl çalıştım; önce Mağrifat gazetesinde, sonra  da 
Şehri Kazan  edebiyat ve sanat sektöründe müdür olarak çalıştım. Yazarlar ile 
konuşurdum,  görüşmeler yapardım. Gazete ve dergilerde severek çalıştım.

Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır mısınız?

Ben şiir yazmayı üçüncü sınıfta başladım. İlk önce şiirlerimi kimseye 
göstermezdim. Ilk kez şiirim Yalkın dergisinde basıldı.

Ben dördüncü sınıfta  okuduğum  zaman Tatar dili ve edebiyatı  öğretmenimiz  
Fevziye abla derse o dergi ile girdi ve şiirimi okumaya başladı. Utancımdan 
yanaklarım kıpkırmızı oldu. 

O zamandan  itibaren  şiirden ayrılmadım. Yalkın dergisinin Çatkı adındaki 
yarışmalarda hep kazanırdım.

Yeş leninçı, Sabantuy adlı  gazetelere okuldan haberler ve köşe yazıları  
gönderirdim.

Her şairin kendine has anlayışı vardır. Bu bağlamda şiirinizi ve poetikanızı 
öğrenebilir miyiz?

Her şair kendine gore bir alem,  bir  dünyadır. Dünya büyük ve ebedi bir şeydir.

Hangi dergilerde yazdınız? bağlı olduğunuz bir sanat/ şiir ekolü var mıdır?

Şiirlerimi en çok İdil ve Kazan Utları dergilerine, Medeni Comğa ve Vatanım 
Tatarstan gazatelerine gönderirdim. Türkçeye çevrilen şiirlerim Kardeş 
Kalemler dergide basıldı.

Rus diline çevirilmiş şiirlerim Kazan, Argamak, Oktyabr, Naş Sovremennik, 
Russkoye Eho, Forum dergilerinde ve Tatarskiy Mir gazetesinde basıldı.

Tatar milli   poetikasında ben  iki  ekolü görmekteyim  -  geleneksel şiir şekline 
dayanan Tukay ekolü ve hisler derinliği, estetik, kısa  (laconic) şekli ile  meşhur 
Derdimend ekolü.
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11Ben,  iki ekolün sentezi olan şiiri  yazarım. Hem Tukay geleneklerinden,  hem  
Derdimend  karamsarlığından  vazgeçmeden eserlerimi yazıyorum.  

Kazakistan’da yapılan şiir şölenin kapanışında o güzelim sesinizden parçalar 
dinledik. Bildiğimiz kadarıyla müzik ile de ilgileniyorsunuz. Şiir ile müzik 
ilişkisi bağlamında neler söylersiniz? 

Benim felsefe dolu şiirlerim için romanslar ve oda müzik eserleri icat edildi. 
Şarkıcılar,  onları  sahnede söylerler. Bazen ben kendim de şarkı söylerim. 
Birçok Tatar şairi müzik canlısı idi. Gabdulla Tukay ‘Ben medresede okuduğum 
zaman bana ‘Şarkıcı’ derlerdi’diye yazar.

Tatar yazarı  Nabira Giymatdinova bana der ki,  ‘Senin  her şiirin  müzik,  şarkı  
ister’. Arzu ederim ki, hem benim şiirlerim, hem Rkail Zaydulla, Rifat Selah,  
Ruzal Muhammetşin’in   yazdıkları şiirler de şarkılara dönüşsün. 

Başta Türkiye olmak üzere dünya edebiyatından takip ettiğiniz ve 
etkilendiğiniz şairler var mıdır? En çok sevdiğiniz şair kimdir?

İlk önce bana en çok etki Rus şairlerinden geldi -  Anna Ahmatova, Zinaida 
Gippus, Sergey Yesenin. Bana kendime  ‘Tatar Yesenini’  diyenler de  vardır.

Fransız şairlerini de okumayı severdim – Artür Rembo, Pol Verlen, Şili ve 
Espanya şairleri  -  Gabriel Mistral, Rafael Albert  v.s. Aynı zamanda Tatar 
ruhundan ayrılmadan şiir yazmaya çalışırdım.

Bir şairin, diyelim, metaforlarını severim, başka şairin şekli, kafiyesini 
beğenirim.

Türk şairlerinden Yunus Emre’yi severim, son zamanda Orhan Veli’yi çok 
okuyor, tercume ediyorum.

Ayrat Galimzyanov bana Orhan Veli’nin kitabını hediye ettikten sonra benim 
tercume kitabım basıldı-Sizin için’(Orhan Veli’nin çevirdiğim şiirleri).

Ülkenizde yayınlanan dergiler arasında ekol olmuş, bir edebiyatçı şair 
kuşağı yetirtirmiş dergiler var mıdır? Bu dergiler içinde yer aldığınız oldu 
mu? Daha açık ifadeyle bir şair olarak kendinizi bağlı hissettiğiniz bir şiir 
ekolü var mıdır?

Benim için Kazan Utaları dergisi çok ehemiyetlidir. Bu dergi, birkaç nesil 
şairleri yetiştirmiştir. Benim şiirlerim Kazan Utaları dergisinde 25 senedir 
basılır. Eleştirmenlere (tenkid uzmanlarına) göre, benim şiir ekolüm 
ekspresyonizmdir. Şiirlerimde ben hem yükselirim, hem düşerim.
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11 Yazarlar Birliğinin Kazakistan’nın Türkistan şehrinde yapmış olduğu 
‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nde Süleyman Baykara ödülünü 
aldınız. Bu konuda neler söylersiniz?

Evet, bana Uluslararası Şiir Şöleni’nde Hüseyin Baykara ödülü verildi. Tabii, 
ben çok minnetdarım. Şairin eserlerini daha çok okumaya çalışırım.

Bu ödülü almadan önce Hüseyin Baykara hakkında bir bilginiz var mıydı? 
Onun şiiriyle kendi şiiriniz arasında bir değerlendirme yapar mısınız?

Buna kadar şair  hakkında bildiklerim çok değildi. O, hem Timur imparatorluğu 
hükümdarı, hem Özbek edebiyatı klasiği. Benim de rütbem, derecem var – 
Tataristan Yazarlar Birliği Reisi Yardımcısıyım (Ramis Bey tebessüm etti). O 
bir edebi dernek kurmuş, o derneğe Navoi ve Cami de katılırlarmış. Şimdi 
ben onun eserlerini daha iyi öğreneceğim. Onun şiirlerinde muhabbet, sevgi, 
karşılıksız sevgi ve dert, azap var. Bu konuda kendi şiirlerimle ortaklık 
hissediyorum.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir yapmış olduğu ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’ hakkında neler söylersiniz?

‘Türkçe’nin Uluslararası 11.  Şiir Şöleni’  Kazan’da yapıldıktan sonra onun 
anlamı daha büyük olduğunu anladım. O bizim Cumhuriyetimiz için çok 
büyük bir olay oldu, çünkü çok memleketten yüzden fazla şair geldi. Epeyce 
şiir duyduk. Gelen misafir şairlerimiz de Tataristan ile tanıştılar. Tataristan’ı 
sevdiler.  Bizim kökenlerimiz aynı. Bütün Türk boyları ile akrabayız.  Eskiden 
Tukay zamanında da Tatar Türkleri Arap, Fars ve bütün Türk lehçelerinde 
yazan şairleri orijinalde okurdu. Sovyet zamanında biz uzaklaştık. Şimdi tekrar 
bir araya toplanmaya başladık. Gelecek zamanda da eserlerimizi tercume 
edeceğiz, inşallah.

Türkiye Yazarlar Birliğinin kültür hayatımızdaki yeri hakkında görüşlerinizi 
alabilir miyiz?

Bence, Türkiye Yazarlar Birliği daha çok yeni projeler yapmakla meşgul. 
T.C. Kültür Bakanlığı projelerinizi desteklediği için çok sevinirim. Biz 25 
memleketten gelip toplandık. Masrafları da T.C. Kültür Bakanlığı  karşıladı. 
Minnetimi bildirmek isterim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Türkiye’de Tuzaktaki Özgürlük adındaki kitabım yayımlandı. Gelecekte 
bir kitabım da Azerbaycan’da yayımlanacak. İşte şimdi onun hazırlıkları ile 
meşgülüz. Tercumeler yardımıyla bir birimize daha çok yaklaşacağımıza ve 
yaratıcılığımızın daha çok yükseleceğine inanıyorum. 
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11BASINDA ŞİİR ŞÖLENİ

“TÜRKÇENİN ŞÖLENLERİ”NİN ÇEYREK ASRI...

D. Mehmet Doğan

*

Ümitle çıkılan, heyecanla yürünen ve sabırla katedilen bir yolculuğun 
25. yılındayız: Tam çeyrek asır! Osman Gazi’nin, Süleyman Çelebi’nin 
Bursasından Hoca Ahmed Yesevî’nin şehrine ulaştık. Yesevî, “Yesi”li demek. 
Yesi’nin “yassı”dan geldiği sanılıyor. Yassı Kale zamanla Yesi’ye dönüşmüş. 

Ya Türkistan? 

Türkistan’ın Orta Asya’da küçük bir kasaba veya istasyon olduğunu 
Türkiye’de bilen pek yoktur. Türkistan ulu bir ülkedir aslında ve bizim 
zihnimizde böyle kalmaya devam ediyor. Çin’in batısından, Uygur ülkesinden 
başlar, Hazar denizine kadar sürer. 

En azından yirminci yüzyıla kadar böyleydi. Türkistan’ın doğusu var, batısı 
var, kuzeyi var güneyi var...

Sovyet döneminde, Türkistan pantürkizm korkusuyla bir kasabaya ve 
istasyona irca edildi. Ahmed Yesevî’nin yaşadığı, kabrinin bulunduğu kasaba 
Türkistan olarak adlandırıldı ve coğrafî olarak da Türkistan kelimesi siyaseten 
yasaklandı. 

Türkistan yolundayız...Türkçenin 12. Şiir Şöleni’ni orada icra edeceğiz...

Bizim yolculuğumuz Ankara’dan başlıyor. Çeşitli ülkelerden Türkistan’daki 
şiir şölenine katılmak için hareket halinde olan şairler var. İstanbul’dan özel 
bir kuruluşun uçağı ile Çimkent’e uçacağız ve oradan otobüsle 2-2.5 saatlik 
mesafede olan Türkistan’a geçeceğiz. Anlayacağınız, Türkistan’da havaalanı 
yok...Bin dokuz yüz doksanlı yılların başında, ilk gittiğimizde, doğru dürüst 
konaklayacak yer de yoktu. Şimdi iyi kötü var. Bu yüzden Çimkent’te 
konaklayıp Türkistan’a her gün gidip gelerek faaliyet yapmak zorunda 
kalmayacağız...

Orada Ahmed Yesevî üniversitesi var. Kazakistan’la Türkiye’nin ortak 
yüksek öğretim kurumu bu küçük kasabayı hayli geliştirmiş. Nüfus 150 bini 
bulmuş. Ahmed Yesevî’nin külliyesinin uzun süren restorasyonu tamamlanmış. 
Hatta Türkiye Yesevî külliyesine yakın iki minareli bir cami yaptırmış...
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11 Faaliyet Üniversite’nin salonlarında ve onların destekleri ile yapılacak. 
İaşe ibate sıkıntısı böylece aşılacak... Bu şartlar olmasa Türkistan’da böyle 
geniş katılımlı bir faaliyet yapılamaz. Ancak büyük bir merkezde bu tarz bir 
faaliyet düzenlenir, bir gün Türkistan’a gidilip gelinir. 

25 yıl önce Bursa ve Konya’da başlayan Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, 
11 ülkeyi dolaştı, 12.si, ikincisinin yapıldığı Kazakistan’da gerçekleştiriliyor. 
Türkistan’da, türkçenin en önemli metinlerinden birinin, Divan-ı Hikmet’in 
ortaya çıktığı şehirde, Hoca Ahmed Yesevî’nin huzurunda türkçe yazan 
şairleri buluşturmak fikri bizi hep heyecanlandırmıştır. Daha önce birkaç kere 
Türkistan’da şölen yapılması sözkosu olmuş, fakat gerçekleştirilememiştir. 

İki yılda bir düzenlenen Türkçenin Şöleni, zamanında yapılamama 
tehlikesiyle karşı karşıya iken, Kültür Bakanlığımızın değerli müsteşarı Ömer 
Arısoy’un yakın ilgisi ve sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş Bey’in desteği 
ile kuvveden fiile çıkabilmiştir. Projemiz, Eylül sonunda gerçekleştirilecek 
şekilde hazırlanmış ve Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa 
Yıldız Hoca’nın desteği sağlanmıştı. Gerçekleştirilebilme süreçleri, faaliyetin 
Aralık sonunda yapılmasını mümkün kılmıştır. Yesevî Üniversitesi Rektör 
vekili Mehmet Kutalmış ve Yardımcısı Mustafa Eren hocalar, Türk Dünyası 
Kültür Başkenti olması hasebiyle Türkistan’de yapılan çok sayıda faaliyetten 
sonra Türkçenin Şöleni’ni kapanış etkinliği olarak kabul edip gerekli ilgiyi 
göstermişlerdir. 

Türk dünyasına yönelik epeyce faaliyet yapılıyor. Bunların büyük 
çoğunluğu maalesef sağlam bir muhtevadan ve kaliteden yoksun. Hamasetle, 
kuru dâva ile varılacak yer yok. Aslolan muhtevayı esas almak ve güçlü 
zeminler oluşturmak. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin geçen zaman 
içinde böyle bir zemin ortaya çıkardığından şüphe yok. 12 şölende geçmiş 
büyük 36 şair ve yazarımız adına büyük ödüller verildi. Bu çeşitli ülkelerden 
otuz altı yaşayan şairimizin ödüllendirilmesi demek. 

Şölenlerimize katılan şair ve yazarların sayısı 1.000’i geçti...Birçok 
şair ve yazarımız, yurt dışına ilk seyahatlerini Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şölenleri dolayısıyla yaptı. On bir şölene katılan şairlerin şiirleri 10 kitap 
halinde yayınlandı. Ayrıca ilk on şölenden seçmelerTürkçenin Şölenleri adıyla 
kitaplaştırıldı. 

Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri rastgele bir faaliyet değil, güçlü bir 
dil ve edebiyat arkaplanına yaslanıyor. 

“Türk Dili Yılı” geldi geçiyor, “bu yıla yakışan en güzel faaliyet 
Türkistan’da yapılan Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’dir” desek asla 
mübalağa etmiş olmayız. 
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11PİR-İ TÜRKİSTAN AHMET YESEVİ’NİN HUZURUNDA

Mehmet KURTOĞLU

Farklı şehirler görmek, farklı düşüncelerle, farklı insanlarla dahası farklı 
kültürlerle tanışmak demektir. Ne zaman yurtdışı seyahatine çıksam, beni 
müthiş bir heyecan sarar. Homeros’un,  Odeysseia’nın girişinde “ne çok 
şehirler görmüş ne çok düşünce tanımıştı” diye yazdığı gerçekle yüzleşmenin 
mutluluğunu içindeydim. Orta Asya ülkelerinden bazılarını görmüş, kültürleri 
hakkında az çok bir bilgi sahibi olmuş, fakat yine de bir şehrin başka bir 
şehre benzemediği, mutlaka aralarında bir nüansın olduğunu düşünerek 
heyecanlanıyordum. Çünkü benim için her yenilik bir heyecan, her heyecan 
mutluluktur.

Ankara’dan İstanbul’a, oradan da Türkistan’a kalkacak olan uçağımız hava 
koşulları yüzünden sekiz saat rötar yapınca İstanbul havalimanında beklemek 
zorunda kaldık. Gerçekte minyatür bir şehri andıran havaalanında beklemek, 
vakit geçirmek zor olmasa da alış veriş merkezlerine karşı antipati besleyen 
biri için bu bekleme sıkıcıydı.  Her ne kadar “Godot’u Beklerken” oyunundaki 
belirsizlik olmasa da, her bekleyiş bende bir tedirginlik, bir korku, bir sıkıntı 
yaratır. Havaalanında işte böylesine sıkıntılı bir ortamda beklerken, Tel-Aviv 
uçağının kalkacağı sırada, güvenlik görevlileri oturduğumuz koridordan 
kalkmamızı söylediler. Sebep Tel-Aviv yani Yahudilerin yolcular uçağa biniş 
güzergâhı… Böyle bir yola başvurmalarının sebebi, son günlerdeki Kudüs’ün 
Amerika tarafından İsrail’in başkenti ilan edilmesi ve İslam dünyasındaki 
tepkiler…  Oturduğum yerden kalkarken Siyonistlere bir küfür savuruyorum. 
Güvenlik görevlisi bayan beni uyarıyor. Ben de bırakın da hiç olmazsa küfür 
etme özgürlüğümüz olsun diyorum… 

 Başka bir bankta uyuyorum. Sabaha doğru uçağımız kalkıyor. Beş 
saatlik bir yolculuktan sonra yine Türkistan’a inemiyoruz. Kaptan bu defa 
Türkistan’daki hava koşullarından dolayı uçağımızın Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’e ineceğini söylüyor.  Yaklaşık bir saat bir rötar derken, üç saate çıkıyor 
rötarımız. Bişkek havalimanına giremediğimiz uçun üç saatimizi uçağın içinde 
geçiriyoruz. İnsanlar sıkıntıdan patlayacak gibi. Hayatımda bu denli uzun ve 
zor bir yolculuk yapmamıştım. Üç saat sonra uçağımız Çimkale’ye iniyor. 
Oradan karayoluyla üç saatlik bir yolculuk yapıp Türkistan’a varıyoruz. 
Toplam on sekiz saatlik bir gecikmeden sonra gece saat 10.00’da otelimize 
yerleşiyoruz. 

Sabah kahvaltısından sonra Ahmet Yesevî Üniversitesi’nin konferans 
salonunda Şiir şöleni yapılıyor. Türkiye’den ve diğer Türk ülkelerinden birçok 
şair gelmiş şölene.  Programın ilk bölümünde açılış konuşmaları yapılıyor. 
Mehmet Doğan, çok güzel bir konuşma yapıyor, şiir şöleninde şiir ve şairlerin 
günümüzdeki rolüne değiniyor. Şiiri övüyor ama şairlerin günümüzdeki şiir 



192
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

11 anlayışlarını eleştiriyor. Doğan haklı olarak şiirin geçmiş yüzyıllardaki gibi 
işlevini yerine getirmediğini düşünüyor. Ama her şeye rağmen yine de şiirin 
okunmasını, dinlenilmesini, konuşulmasını, hele hele her iki yılda bir Türki 
ülkelerde şölen şeklinde yapılmasını oldukça önemsiyor. Tabi yarım asra varan 
bu şölenlerin mimarı Mehmet Doğan’ın söyledikleri bir özeleştiri. Bu konuda 
genç şairlere yol açıyor…

Prof. Dr. Bilal Kemikli ise Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî hakkında az 
ama öz bilgiler verdi. Kemikli Ahmet Yesevî’yi az ama öz bir şekilde vurucu 
cümlelerle anlatıyor: “Onun bir yol açıcı ve Türk toprağını yoğuran bir derviş 
olduğunu” söyledi. Yesevî’ye göre insan toprağı işleyen bahçıvandır, insanın 
cevherini ortaya çıkaran kimyagerdir, bilgedir, müderristir, fakihtir. Söz 
mülkünün sultanı. Hayatı hakkında pek bir bilgi yok. Yesevî’nin hayatı bir 
menkıbeden yola çıkarak anlatılıyor. Onu tanımak için ona ortam oluşturanlara 
bakmak gerekir. Yesevî hikmet söylemiştir. Hikmet hükümden meydana 
gelmiştir. Hüküm yani karar hikmet demektir. Hikmet ise sınırlama demektir.  
Çok sözle anlatılması gerekeni öz bir şekilde söylemektir. Yesevî’nin şiirleri 
bu yüzden tesirlidir. Onun öncül bilgilerini hadis oluşturur. Kur’an ve hadisten 
yola çıkarak ilmini oluşturmuş, hikmetli sözler söylemiştir.  Yesevî, “insan 
kendi kitabını okuyarak hakikati keşfeder” der. Türk dilini, Türkçeyi hakikat 
dili haline getirmiştir. Türkçe söylemiştir. O dönemde yaşayanlar Arapça, 
Farsça yazarken, o Türkçe söylemiştir.  Şehirli dildir, bu dil Mevlana’da 
devam eder. Niyazi Mısri, Aziz Mahmut Hudai bu dili kullanmıştır. Tasavvuf 
edebiyatında iki büyük vardır; biri Subaşı Yesevî, diğeri Yunus Emre’dir…” 

Konuşmalarından ardından şiir faslı başlıyor. Türkiye’den Musa Kazım 
Arıcan, İ.Ulvi Yavuz, Ali Ural, Mehmet Aycı, Hayriye Ünal, Osman Özbahçe, 
Hıdır Toraman, Şakir Kurtulmuş, Mustafa Özçelik, Hakan Şarkdemir, İbrahim 
Eryiğit, Adem Karanfilik, M.Enes Kala, Hasan Akçay ve Yazarlar Birliğinin 
şubelerinden şair ve yazar arkadaşlar ve Türki devletlerden gelen şairler… 
Türki devletlerden gelen şiir okumayı çok seviyorlar. Öylesine içten okuyorlar, 
bizimkilerin şiir okuyuşları onların yanında sönük kalıyor. Şiir en iyi biz 
yazıyoruz ama en iyi okuyorlar. Şiiri müthiş önemsiyor. Okudukları şiirler 
hamasi şiirler ve bizim geçen yüzyılın başında yazılan milli edebiyat dönemi 
şiirlerini andırıyor. Vatan, millet, Sakarya şiirleri… Balkanlardan gelenlerin 
şiirleri onlardan dahi ileri. Türki devletlerden gelen şairler şiirlerini teatral 
bir şekilde okuyorlar. Müthiş vurgular yapıyorlar. Şiirlerini anlamıyoruz 
ama ses tonlarının yükselip alçalmasından, vurgularından şiirlerinin hamaset 
boyutu fazlasıyla anlaşılıyor.  Şiiri operaya, halk oyunları baleye benziyor. Bu 
da onların Rus kültürünün etkisinde kaldığını gösteriyor. Son günün akşamı 
Üniversite öğrencilerinin sergilemiş oldukları halk oyunu çok güzeldi. Gerek 
kıyafet, gerek dansları bağlamında müthiş bir estetik göze çarpıyordu. Aslında 
halk oyunları kabadır ama burada bir incelik söz konusu. Bunun nedeni 
baleden etkilenmiş olmaları. 2005 yılında katıldığım Kırım Şiir şöleninde, 
Kırım halk oyunları ekibi de aynı şekilde güzel bir oyun sergilemişti. Hepimiz 
bale seyrediyoruz sanmıştık…
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11Türkmenistan şölenimiz dört günlük program olarak tasarlanmış, ancak 
uçağımız rötar yapması yüzünden bir günümüz yolunda geçmişti. Bu yüzden 
şöleni bir buçuk güne sıkıştırıp, şehri gezmek için zaman kazanmıştık. İkinci 
günün sabahında Ahmet Yesevî’nin Türbesini ziyarete gittik. Hava oldukça sisli 
ve soğuktu. Türbenin bulunduğu alana girdiğimizde türbe sisten görünmüyordu.  
Etrafa bomboştu.  Türbenin hemen karşısında bir tarihi hamam, Yesevî’nin 
kaldığı ev bulunuyordu. Türbenin bulunduğu alana eski olmayan fakat tarihi 
şehir kapılarını andıran bir kapıdan girdik. Anlatıldığına göre Türkisten şehri, 
eski adıyla Yesi şehri buradaymış. Şehir daha sonra bugünkü yerine taşınmış.  
Şehrin tarihi mekânları burada yer alıyor. Uzun bir yürüyüş yolundan sonra 
türbeyi giriyoruz. Türbe 1397 yılında yapılmış. Oldukça yüksek, kubbesi 
turkuaz renkte. Şehrin hemen her yerinden görünüyor. Anlatıldığına göre bu 
türbeye hürmeten Kazaklar yüksek bina yapmıyor. Şehirdeki bütün yapılar 
türbeden alçakta. Kazakların Ahmet Yesevî’nin makamına gösterdikleri saygıyı, 
Vahabiler Hicaz’da Kâbe’ye ve Efendimizin makamına göstermiyorlar. Burada 
Türklerin inançlarındaki samimiyeti, kuvvetli imanlarını ve bozulmammış 
inançlarını görüyoruz. Birçok şehir gezdim, bir çok ülke gördüm ama İslam 
coğrafyasında bu türbeden daha yüksek bir türbe görmedim.  Eni kırk beş 
metre, otuz beş odalı ve iki katlı. Birinci katında on dört, ikinci katında yirmi 
oda bulunuyor. Türbe Emir Timur’un emriyle yapılmış. Tabi buradaki Türkler 
bizim Timur’a baktığımız gibi bakmıyor. Şahsen türbenin büyüklüğüyle 
Timur’un büyüklüğü arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum.  Biz 
Timur’u daha çok Ankara Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt’ı yenmesi ve onu 
esir alması dolayısıyla tanıyoruz. Oysa Timur’un savaşçılığı ve komutanlığı 
dışında ilme ve âlimlere büyük bir hürmeti ve desteği var. Örneğin Mısır 
seferinde İbn-i Haldun’u çadırında günlerce ağırlamış ve onunla fikir alış 
verişinde bulunmuştur. Yaptırdığı bu türbe de onun hem dindar yönünü hem 
de büyüklüğünü gösteriyor.  Tarihi yapan kahramanlar, daha çok arkalarında 
bıraktıkları eserlerle ölümsüzleşirler. Carlyle’in “Kahramanlar” kitabında 
belirttiği gibi ‘dünya tarihi büyük adamların biyografisi’nden ibarettir. Ve 
ben burada iki büyük kahraman görüyorum. Birincisi türbenin içinde yatan 
Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî Hazretleri, diğeri bu makamı yapan ve ilme ve 
âlimlere önem veren Timur! 

Türbenin avlusunda çok büyük bir kazan sergileniyor. Kazan Timur’un 
emriyle yapılmış. “Toy Kazanı” olarak isimlendiriliyor. Büyük ihtimalle 
Kazakistan ile bu kazan arasında da bir ilişki olmalı. Belki de şehir, Timur’un 
14. Asırda bir Azeri ustaya yaptırmış olduğu;  iki ton ağırlığında, iki metre 
yüksekliğinde, üç ton su alan ve demir, bakır, kurşun, tunç ve altın karışımından 
oluşan bu kazandan ismini alıyor. Kazanın üzerinde ayetler, hadisler bulunuyor. 
Ayrıca “Mülk Allah’ındır” ayeti kerimesi yer alıyor. 1936 yılında Petersburg’a 
götürülen kazan, 1936 yılında Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından 
sonra tekrar buraya getiriliyor. Bu devası türbe on yılda inşa edilmiş. İki 
kubbeden oluşuyor. Tarihi kapıları, içinde kullanılan eşyalar, Timur’un sancağı 
sergileniyor.  Ahmet Yesevî’nin vefatı sırasında bu türbede iki oda varmış. 
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11 Daha sonra türbe büyütülmüş. Bu odalardan biri onun çilehanesi.  Kubbesi 
otuz dokuz metre, türbenin duvar kalınlığı ise dört beş metreyi buluyor.

 Ahmet Yesevî’nin otuz üç biden fazla talebesi olduğu söyleniyor. Büyük 
ihtimalle eski Türkmenistan şehri yani Yesi şehri burası olmalı. Hamamı, 
medresesi ile büyük bir yerleşim yeri. Burası şehrin hem makamı hem merkezi. 
Ahmet Yesevî yalnızca şehrin değil, Anadolu dâhil bütün Türk coğrafyasının 
ruh mimarı. Onunla ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde birçok yerde bilgi 
veriyor.  Örneğin onun Hacı Bektaş Veli ile olan ilişkisini anlatırken, “Hoca 
Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş-ı Veli’yi irşat edip Anadolu’ya Selçuklulara 
gönderdiğinde, buraya Orhan Gâzi zamanında ulaştı. Orhan Bey’in yanında 
gazalara katılıp Yeniçeri askerini tertip eyledi. Bundan sonra Hoca Ahmed 
Yesevî, Hacı Bektaş-ı Veli’ye imdad için Muhammed Buhari’yi 700 âdemle 
birlikte görevlendirdi. “Var imdi, Hacı Bektaş seni Dobruca’da dalâlet içinde 
ölen Sarı Saltuk’a göndersin. Sen onun suretine gir ve Lehistan-ı dobruca’yı 
ıslah et” dedi”  diye yazıyor. Onun ruhaniyetinin geniş bir coğrafyada dolaştığını 
görürüz. Evliya’nın yazdığına göre; İran’da Gilan yakınlarında Avşar Baba 
ziyaretinde bulunan türbede, büyük atamız Türk-i Türkân Hoca Ahmed 
Yesevî’nin halifeleri yaşarmış ve Yesevî tarikatı Acem’de makbul olduğundan 
yüz adet Yesevî mensubu bu türbede ibadetle meşgul olurmuş…  Yine bir 
başka yerde;  “Silistre civarındaki Akyazılı Asitanesini yaptıran Akyazılı, 
büyük ceddimiz olan Hoca Ahmet Yesevî halifelerindendir. … Son Selçuklu 
sultanının ölmesi üzerine Ertuğrul Gâzi onun yerini almış ve bunun kurduğu 
devletin uzun ömürlü olması için Yesi şehrinde Türk-i Türkân Hoca Ahmed 
yetmiş adet ulu evliya ile dua edip Hacı Bektaş-ı Veli’yi yedi yüz müridi ile 
yardım için Anadolu’ya göndermiştir. Bursa’nın fethi haberini alamadan vefat 
eden Osman Bey’in yerine Orhan Gâzi geçmiş ve Hacı Bektaş-ı Veli burada 
Yeniçeri ocağını kurup “Âl-i Osman oğulları üzerine nâzır olalar” diye dua 
etmiştir. Seyahatnamesinde birçok yerde Ahmet Yesevî’ye yer veren Evliya 
Çelebi, adeta onun ruhaniyetinin izini sürmüştür. Onun Eskişehir, Bursa, 
Tokat ve Malatya’daki izlerini anlatırken; “Ceddimiz Türk-i Türkân Hoca 
Ahmed Yesevî’den izin alan Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’ya gelip Eskişehir 
yakınındaki bu Seyyid Battal Gâzi dergâhına yerleşip ikâmet etmiş ve Orhan 
Gâzi Bursa fethinden önce Hacı Bektaş-ı Veli’yi burada ziyaret etmiştir. Bu 
dergâhı ve 1000 hane yerleştirerek bu şehri Orhan Gâzi imar etmiştir. … O 
sene Sultan Hacı Bektaş Veli büyük ceddimiz olan Türk-i Türkân Hoca Ahmed 
Yesevî izniyle Horasan’dan Anadolu’ya gelip Osmanoğulları’nın kurucusu 
Ertuğrul’a ve Osmancığa imdat etmeye geldiğinde bu Tokat kalesine gelmiştir. 
…  Bu Malatya kalesini yaptıran Danişmedli Mehemmed dahi üç bin adamıyla 
birlikte Maveaünnehir’de Mahan diyarından Ahmed Yesevî hazretlerinden izin 
alarak Osmanlı ecdadı Süleyman Şah ile Rum’a kadem basmış idi. Süleyman 
Şah’ın Fırat’ta boğulup Caber Kalesi’nde boğulduğunu duyan Türkmenler 
Maveraünnehir’deki Mahan’dan kalkıp bu diyarlara geldiler” diye yazar.
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11Türbeye doğru giderken, yerler don tutuğundan iki defa sırt üstü yere 
düşüyorum. En önde olduğumdan dolayı arkadaşlar görüyor. Bir varki 
herhangi bir şey olmuyor. Türbenin önüne geldiğimizde Mehmet doğan Abi, 
yanıma yaklaşıp namaz kılmadığımı ima ederek  “ya secde etmezsen burada 
sana secde ettirirler” diyor. Ben de “Doğru söylüyorsun abi, secde ettirdiler 
ama yüzüstü değil sırt üstü!” diye cevap veriyorum. 

Türbe ziyaretinden sonra hamam kalıntılarını geziyoruz. Ardından cumayı 
kılmak ve öğleden sonra ki programa katılmak için Konferans salonuna 
gidiyoruz… Öğleden sonraki programdan sonra gece arkadaşlarla araba tutup 
şehri dolaşıyoruz. Şehir oldukça geniş bir alana yayılmış. Evler tek katlı ve 
çatılı. Hemen hemen bütün evler avlulu. Fakat oldukça bakımsız… Otobüsle 
evlerin yanından geçerken avludan içerisi görünüyor. Ama nedense evlerde 
yaşayan insanlara rastlamıyorum. Tıpkı sokakta olduğu gibi evlerde de 
insanlar yaşamıyor gibi. Gezip gördüğüm şehirler içinde nüfus yoğunluğu en 
az olan şehir burası. Bana hayalet şehir gibi geliyor. Özellikle soğuk, sis ve 
bomboş sokaklar. Burada dikkatimi çeken bir başka nokta, heykellere önem 
vermeleri. Öyelki hemen hemen her yerde heykeller karşımıza çıkıyor. At 
heykeli, deve heykeli, insan heykeli. Heykel kültürü büyük ihtimalle Ruslardan 
kalma. Zaten şehrin mimarisi ve kültüründe Rusların izini görmemek mümkün 
değil. Kaldığımız otelin hemen yanında at üzerinde yarışan tunçtan heykeller 
dikkatimi çekiyor.  Buradaki heykeller bizim ülkedeki heykeller gibi donuk 
ve sert ve asık suratlı değil, hareketli ve sevecen. Çünkü tek bir at heykeli 
yapmamışlar yarış yapan sekiz on adamın at üstünde koşarken ki heykelini 
yapmışlar. Dolayısıyla heykellerde bir canlılık, hareketlilik var. Deve kervanı 
heykelinin başında duran adam elini kaşlarının üstüne koymuş ufka bakıyor. 
Canlı bir film sahnesi gibi… 

Son gün çarşılarını dolaşıyoruz. Çarşıları oldukça bakımsız. Daha çok 
Alman arabaları göze çarpıyor.  Çarşılarında kadınlar daha çok satış yapıyor.  
1970’li yıllardaki Türkiye gibi… Üç günlük yorucu bir yolculuk ve programdan 
sonra türkiye’ye dönüyoruz. Tekrar Çimkent’e giderken herkesin kafasında 
uçağımız rötar yapmadan kalkar mı acaba sorusu beliyoruz.  İki saatlik bir 
yolculuktan sonra havaalanına geliyoruz. Hava koşulları çok iyi. Uçağımız 
zamanında kalkıyor. Herkesin yüzünde dolu dolu geçen şölenden kalan gizli 
bir sevinç ve mutluluk…
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11
TÜRKİSTAN GEZİSİNDEN KALAN

Şakir KURTULMUŞ

Türkistan, Hoca Ahmet Yesevî’nin memleketi deyince.. 

Türkistan’a gitmek üzere havaalanına gider gitmez İstanbul dışından gelen 
arkadaşlarla buluştuk. Mustafa Özçelik, Fahri Tuna ve Balkanlardan gelen 
birkaç arkadaşımızla işlemlerimizin yapılacağı bankonun önünde beklemeye 
başladık. Bu arada Ankara’dan gelen ekibin havaalanında olduklarını 
öğrenince onları karşılayıp kontuara gelişlerinde hem yanlarında olalım hem 
hasret giderelim istedik. Bankonun önüne geldiğimizde İstanbul ve Ankara 
dışından  gelen arkadaşlarla buluştuk. TYB Genel Merkez ve Ankara şube 
dışında İstanbul’dan, Erzurum, Maraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Adıyaman, 
İzmir ve Sakarya şubelerinden gelen arkadaşlarla ilk sohbetimizi kontuar 
önünde işlemlerimizi yapmak üzere beklerken yapıyoruz. İşlemlerimizi 
yapıp pasaport kontrolünden geçtikten sonra  salonlarda oturup ikili üçlü 
gruplar halinde sohbetler gitgide koyulaşıyor. Bu arada uçağımızın 5 saat 
rötarlı olduğunu 22 de kalkması gerekirken rötar nedeniyle 3te kalkacağını 
öğreniyoruz. Rötarlı uçak yolcularına ilgili şirket tarafından  verilen yemek 
için başka bir salona geçtiğimizde rötarın 2 saat daha uzadığını ve uçağın 5te 
kalkacağını öğreniyoruz. Yemek için geldiğimiz salonda sohbetleri uzatarak 
vakit geçiriyoruz. Bu arada alandaki kalabalığın giderek azaldığını bizim 
uçak gibi rötarlı olanların kaldığını görüyoruz. Yorgunluk ağır basıyor ve her 
birimiz boş alanlarda birer saat de olsa kıvrılıp uyumaya çalışıyoruz. Uçağın 
hazır olduğu yolcu alacağı bilgisini aldığımızda her birimiz etrafımızda uyuyan 
arkadaşlarımıza seslenerek yolcu salonuna geçtik. Uçağın rötarı konusunda 
beklerken çok değişik yorumlar yapıldı. Çimkent havaalanındaki sis nedeniyle 
uçağımıza kalkış izni verilmediğini öğrenmiştik, bu sis tamamen göğü kaplar 
uçakların inişine izin vermezse uçuşumuz iptal bile olabilirdi. Beklemek 
zordu evet ama en kötü ihtimal uçuşun iptal edilme ihtimaliydi. Otobüslere 
bindiğimizde en çok uçuşun iptal edilmediğine geç de olsa yapılabilecek 
olmasına sevindik. Gece boyunca çektiğimiz sıkıntının hafifletici bir tek yönü 
vardı. Gideceğimiz ülke Hoca Ahmet Yesevî’nin doğduğu, yaşadığı, okuduğu, 
ilim öğrettiği, talebe yetiştirdiği, aşk ve irfan sohbetleriyle Hakk yolunun 
yolcuları ile sık sık bir araya geldiği, ülke dışında da on binlerce müridinin 
bulunduğu manevi şahsiyetle birlikte anılan Türkistan’dı..Anadolu’dan 
baktığımızda Türkistan deyince Hoca Ahmet Yesevî, Ahmet Yesevî deyince 
Türkistan akla geliyordu.. 

Türkistan ile aramızda 3 saatlik bir fark var. Zaman aralığını, buradaki 
saat farklarını görmek bu ülkelere uçuş sırasında daha net görülebiliyor. Bir 
gece yarısı İstanbul’da başladığımız yolculuğumuz  neredeyse  24 saate yakın 
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11sürdü ve ertesi günü gece otellerimize yerleştiğimizde yine gece yarısıydı. 
Azerbaycan üzerinde uçarken havanın aydınlandığını, oralarda gündüzün 
başladığını gördük. Uçuş süreci tamamlanıp Türkistan  üzerinde havaalanına 
inişe geçtiğimizi duyduğumuzda sevindik. Fakat bu sevincimiz fazla uzun 
sürmedi kaptan hava muhalefeti nedeniyle Çimkent havaalanı kapalı olduğu 
için iniş yapamayacağımızı, Bişkek havaalanına yönlendirildiğimizi ve 
oraya ineceğimizi söylediğinde uzun sürecek yolculuğun haberini almış 
gibiydik. Bişkek havaalanına inince uçaktan inmeden 2 saat kadar bekledik ve 
Cimkent’te sisin dağılması üzerine yeniden yakıt alıp havalandık. 45 dakikalık 
bir uçuştan sonra  nihayet Çimkent havaalanına iniş yapıyoruz ve küçücük, 
neredeyse Anadolunun  küçük kasabalarındaki bir otogar kadar olan uluslar 
arası havaalanından işlemlerimizi yaptırıp otobüsle 2 saatlik bir yolculuktan 
sonra Yesi kentine ulaşıyor, otelimize yerleşiyoruz.

Sabah erken kalkıp kahvaltıdan sonra etkinliğin yapılacağı Üniversiteye 
geliyoruz. Ahmet Yesevî Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen   ve 3 
gün planlanan etkinlik bizim yolculuğumuzun uzun sürmesi nedeniyle ilk gün 
yapılamadığı için iki günde tamamlanıyor. Etkinliğe Türkiye, Kazakistan ve 
Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden 100’e yakın şair ve yazar katıldı. Açılışta 
Kazakistan Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Galim Caylıbay, Türkiye 
Yazarlar Birliği Genel Başkanı  Prof.Dr.  Musa Kazım Arıcan, Ahmet Yesevî 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış,  Kültür Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül ve Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet 
Doğan konuşma yaptı.

TYB Genel Başkanı Prof.Musa Kazım Arıcan  ‘Bismillah deyip beyan 
ederek hikmet söyleyip/Talep edenlere inci, cevher saçtım ben işte’  sözleriyle 
başladığı konuşmasında Pir Ahmet Hoca Yesevî’nin huzurunda olmanın 
önemine değinerek, Yahya Kemal’in  ‘şu Ahmet Yesevî kim, bir araştırın 
göreceksiniz, bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız’  dediğini aktardı. 
İlk şiir şöleninin Bursa’da başladığını ve bugüne kadar 11 değişik ülkede 
gerçekleştiğini, bu özelliği ile de dünyayı dolaşan bir edebi etkinlik olduğunu 
söyledi.

Ahmet Yesevî Üniversitesi Üniversitesi  Rektör Vekili Prof.Dr. Mehmet 
Kutalmış , Türkistan’ın  pek çok şairin  bir araya geldiği bir şiir şölenine ev 
sahipliği yaptığını, Hoca Ahmet Yesevî Hazretlerinin doğup büyüdüğü, ders 
verdiği, şiirler yazdığı, sohbet halkalarında ilim, aşk ve irfan dersleri verdiği, 
daha sonra medfun olduğu  bu ülkenin , tarih boyunca dünyanın önde gelen 
ticaret, bilim, sanat ve edebiyat merkezlerinin başında geldiğini kaydederek 
sözlerini şöyle sürdürdü. ‘’Türkistan 800’lü yıllardan 1500’lü yıllara kadar bu 
coğrafya, tarihi İpek Yolu’nun önde gelen güzergahlarından biriydi. Bölgedeki 
arkeolojik kazı çalışmalarında  bulunan materyalleri incelediğimiz zaman, Çin, 
Selçuklu, Gazneli, Batı Avrupa, Floransa’dan gelen ve değişik coğrafyalardan, 
yani  o dönemdeki bütün ticaret merkezlerinin nişaneleri olan altın ve gümüş 
paraları görmekteyiz. 800’lü yıllarda da 100’lü yıllarda da  özellikle Hoca 
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11 Ahmet Yesevî Hazretlerinin yaşadığı dönemde bu coğrafya ticari yönden, ilim, 
ahlak, şiir, sanat, edebiyat, ebru, porselen, çini, yani insanı ilgilendiren bütün 
sesli ve yazılı ürünlerin buluşma noktası, üretim merkeziydi. Selçukluların 
eğitim gördüğü, dünyanın dört bir yanına yayıldığı merkez burasıydı.’

Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül de bu şölenlerin önemine 
değinerek, Türk Dünyası şair ve edebiyatçılarını  Türkistan’da bir araya getiren 
etkinliğin, Türk kültürünün zenginliğini ve köklü medeniyetinin ihtişamını, 
edebi anlamda en güzel bir şekilde hatırlattığını söyledi.

Açılış programında son konuşmayı yapan Türkçenin Uluslar arası Şiir 
Şöleni Daimi Heyeti Başkanı  D.Mehmet Doğan Türkçenin 12.şöleninde 
Türkistan’da olmalarının anlamlı olduğunu kaydederek,  Hoca Ahmet 
Yesevî’nin hayatı, eserleri , Anadolu ve Balkanlardaki erenleri anlattı.

Hoca Ahmet Yesevî’nin  Divan-ı Hikmet adlı eserinin yıllarca insanlığa 
yön veren bir ışık olarak günümüze kadar ulaştığını ifade eden TYB şeref 
başkanı D. Mehmet Doğan konuşmasına şöyle devam etti. ‘1992’de Bursa’dan 
ve Konya’dan başlayan yolculuğumuz Almatı, Aşgabad, Girne, Strazburg, 
Üsküp, Bakü, Akmescid, Pirizyen, Bişkek ve Kazan duraklarından sonra  
Türkistan’a ulaştı. Bugün Türkistan şiirimizin başkentidir.. Hoca Ahmet Yesevî 
zor zamanımızda  zihnimize döndü, biz de O’na döndük, o yüzden buradayız, 
selam olsun şairlerimize..’

‘Bin yıllık edebiyatımız Yusuf Has Hacib’in çapanından mı, Ahmed 
Yesevî’nin hırkasından mı çıktı’ sorusuna  ‘Her ikisi de güçlü bir temel için 
gerekli olan nitelikleri taşıyor. Biz hem Yusuf Has Hacib’in hem de Yesevî’nin 
torunlarıyız’ şeklinde cevap verem Mehmet Doğan Hoca Ahmed Yesevî’nin 
vefatının üzerinden 850 yıl geçmesine rağmen hala bu topraklarda yaşayan 
bir zat gibi görüldüğünü, anıldığını ifade ederek şunları söyledi: ‘Sağken sözü 
geçenler, buyruklarına uyulanlar, otoritelerini şöyle veya böyle kabul ettirenler 
çoktur, bunların ölümle hayatları son bulur, tesirleri yok olur. Bunlar adeta hiç 
yaşamamış gibidirler. Bazıları ise öldükleri halde yaşamaya devam ederler. 
Sözleri geçer, tesirleri sürer, hükümleri yürür. Hayırla yad edilirler. Örnek ve 
önder olarak tanınırlar.’

Yunus Emre ile Ahmet Yesevî’nin ortak yönlerinin olduğunu dile getiren 
Mehmet Doğan, edebiyat yönünden, Ahmet Yesevî’yi bir erken Yunus Emre 
olarak görebileceğimizi söyler. Türkistan şehri yakınındaki Sayram’da 
11.yüzyılın sonunda doğan, 12.yüzyılın ikinci yarısında Türkistan’da hayata 
veda eden Piri Türkistan, hikmet diye nitelendirilen şiirleri için şöyle der:

Ya ilahım hamdin birle hikmet ayttım (Ey Allahım, hamdin ile hikmet 
söyledim)
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11Yunus Emre’yi, Yesevî mektebinin bir asır sonra Anadolu’da ortaya çıkan 
bir talebesi olarak görebileceğimizi ifade eden Mehmet Doğan iki büyük zatın  
eserlerinde bu yakınlığı çok net olarak görmenin mümkün olduğunu şu örnekle 
anlattı.

Işkın kıldı Şeyda mini cümle alem bildi mini

Kaygum sinsin tüni küni menge sin ok kireksin

Ahmet Yesevî

..

Işkın aldı benden beni bana seni gerek seni

Ben yanaram düni güni bana seni gerek seni..

                                                    Yunus Emre

Bu ve başka örneklere bakıldığında  Ahmet Yesevî ile Yunus Emre’nin aynı 
kişiler olduğu söylenebilir.

Hoca Ahmet Yesevî kimdir? 

Hoca Ahmet Yesevî sadece yaşadığı yöre Türkistan’da değil, Türkiye’de, 
Balkanlarda da çok etkili bir mürşid olarak bilinmektedir. O’nun efsanevi 
kişiliği ile ilgili pek çok rivayet, menkıbe vardır. Bunlar arasında en çok dikkat 
çeken Fuat Köprülü’nün 20. asrın başında yayınlanan  ‘Türk Edebiyatında ilk 
Mutasavvıflar’ isimli kitabında yer alan menkıbedir.

‘’Hz. Peygamberin gazalarından birinde, Ashab-ı Kiram her nasılsa 
aç kalarak onun huzuruna geldiler, biraz yiyecek istirham ettiler. Hz. 
Peygamber’in duası üzerine Cibril-i Emin, Cennetten bir tabak hurma getirdi, 
fakat o hurmalardan bir danesi yere düştü. Hz. Cibril dedi ki; Bu hurma sizin 
ümmetinizden Ahmet Yesevî adlı birinin kısmetidir.’ Her emanetin sahibine 
verilmesi tabii olduğu için, Hz.Peygamber, ashabına içlerinden birinin bu 
vazifeyi üzerine almasını teklif etti. Ashabdan hiç biri cevap vermedi, yalnız 
Baba Arslan inayet-i resaletepenahi ile bu vazifeyi üzerine alabileceğini 
söyledi. 

Bunun üzerine  Hz. Peygamber, o hurma danesini eliyle Arslan Babanın 
ağzına attı ve mubarek tükürüklerinden de ihsan etti. Hemen hurma üzerinde 
bir perde zahir oldu ve Hz. Peygamber, Arslan babaya Sultan Ahmet Yesevî’yi 
nasıl bulacağını tarif ve talim ederek, onun terbiyesi ile meşgul olmasını  
emretti..Nihayet 400 yüzyıl sonra Türkistan’a geldi, adeti üzere her tarafa 
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11 haberler yolladı ve nihayet onu Yesi’de mektebe giderken buldu. Arslan Baba 
çocuğa selam verdi, çocuk selamı iade ettikten sonra ‘ey baba emanetiniz hani’ 
siye sordu. Arslan Baba bu beklemediği  sualden şaşırdı. ‘Ey veli, sen bunu 
nereden biliyorsun?’ dedi. Çocuk  ‘Allah bana bildirdi’ cevabını verdi, sonra 
adını sordu. Ahmed olduğunu anladı ve emaneti sahibine teslim etti.’

Bu menkıbeden geriye kalan dikkatle incelendiğinde, Peygamber 
Efendimizin emaneti ‘tevhid inancı’ ve onun ‘tebliği’ olduğu ve bu inancın 
yüzyıllarca bozulmadan korunduğu ve bu emaneti üstlenmeye liyakati olan 
Hoca Ahmet Yesevî’nin bu görevi bu topraklarda devam ettirdiği gerçeği ile 
baş başa kalırız.

Türkistan topraklarında tevhid inancını gönüllere taşımak için talebeler 
yetiştirdi. Binlerce talebe hem Türkistan’da hem civar ülkelerde pek çok 
şehirde Hoca Ahmet Yesevî’nin yolunda bu tebliğlere devam ettiler. Hoca 
Ahmet Yesevî  mektebinde yetişmiş binlerce derviş Anadolu’ya da gitti, aşk ve 
irfanla yoğurulmuş yeni müridlerin yetişmesi için çalıştılar.

Hoca Ahmet Yesevî’nin türbesinde…

Bugün geldiğimiz Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevî’nin türbesinin bulunduğu 
külliyeyi gezerken gönül coğrafyamızın değişik iklimlerinde gezindiğini 
gördük. Orta Asya’nın en iyi yapılarından olan taç yapılı, tuğlalarla örülü 
türbe ziyaretçi akınına uğruyor. Türbenin bulunduğu bölümde restorasyon 
çalışmaları sürüyor. Fotoğraf çekmek yasak. Rehberimiz tarihi bilgiler veriyor. 
Binaların bakımlarının yapıldığını, değerli eserlerin yüzyıllarca korunduğunu 
ve bugün ziyarete sunulabildiğini anlatıyor. Türbenin olduğu salonda büyük 
bir sancak duruyor.Etraftaki odalarda mezarlar, yazılı metinler ve Hocanın 
kabri bulunuyor..Türbeden çıkınca alt tarafta develerin bulunduğu mekanda 
hamam, mutfak ve çilekeşhane bulunuyor.. Dünyanın dört bir yanından gelen 
ziyaretçiler önce burada ağırlanıyor, hamamda banyo yapıyorlar, mutfakta 
karınları doyuruluyor ve sonra Hoca Ahmet Yesevî’nin huzuruna alınıyorlar..
Bu binanın orta salonundan aşağıdaki çilekeşhaneye bir merdivenle iniliyor ve 

Hoca burada zikir, tefekkür ve dua ile vakit geçiriyor. Bu kısım ziyaretçilere 
kapalı olduğu için giremiyor sadece, demir parmaklıkla kapalı olan bölümden 
aşağıyı görebiliyoruz.. 

Hoca Ahmet Yesevî ailesini geçindirmek için kaşık ve kepçe işi yapar. 
Kaşık ve kepçe yontarak geçimini temin ederken, tekkede de insanı yontarak 
güzelleştirir. Bugünkü şeyh ve hocaların yaşamları ile kıyasladığımızda ne 
kadar sade bir yaşantı içinde olduğu görülecektir.

Hoca Ahmet Yesevî’nin gönüller yapan eseri  Divan-ı Hikmet, Türk dilinde 
yazılmış önemli bir eser olarak günümüze kadar gelmiştir. Gönüller inşa eden, 
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11aşk ve irfana giden yolda binlerce talebe ile dünyanın dört bir yanında ilahi 
aşkın izini sürmüştür.

Yesi Şehri;sakin küçük şehir..

Programın bir bölümünde kısa bir turla tanımaya çalıştık Yesi Şehrini. Küçül 
bir Anadolu kasabası kadar şehir. Resmi binalar en fazla 4 kat yükseklikte. 
Şehirde halkın oturduğu evler genellikle bahçeli ve tek katlı. Geniş topraklara 
sahip Türkistan’da tek katlı evlerin imar için uygunluğu düşünüldüğünde 
şehrin neden dikey olarak değil yatay olarak yayıldığı daha iyi anlaşılacaktır. 
Geniş toprak ve aeazşler var Türkistan’da. Şehre gelirken ve dönüşte yol 
boyunca izleme imkanımız oldu geniş arazileri. Şehir merkezinde en önemli 
mekan pazar yeri. Dar bir alanda kurulu olan pazar yerinde bizim semt 
pazarlarımız gibi her türlü sebze ve meyvenin satılabildiği gibi, ekmek, et, 
balık gibi yiyecek maddelerinin de tezgahlarda yer aldığını görmek mümkün. 
Tezgahların başında ise genellikle bayanlar duruyor.

Cuma namazı için şehir merkezindeki camiye gittiğimizde imam efendi 
vaaz veriyordu. Namaz vaktine kadar vaaz dinledik. Cami cemaatinde genç 
nüfus çoğunlukta. Minberde hoca efendi Cuma hutbesini okurken  elinde 
bütük bir asayı tutuyor. Tarikat ehli gençlerin başlarındaki sarık ve sakalları 
ile Hoca Ahmet Yesevî hazretlerinin mektebinde yetişmiş dervişler olduklarını 
anlıyorsunuz..

Şiir fasılları..

Türkçenin 12. Uluslar arası Şiir Şöleninde , Mağcan Jumabayev, Bâkî, Hüseyin 
Baykara, Abay Kumanbayev, Kaldarbek Naymanbay, Tomanbay Moldagali, 
Mehmet Akif ve Yunus Emre başlıklı fasıllarda Türkistan’a gelen şairler 
tarafından şiirler okundu. Kazakistan’ın ünlü şairir Mağcan Cumabayulı, Bâkî 
ve Hüseyin baykara adına düzenlenen ödüller de sahiplerine verildi. Buna göre 
Mağcan Cumabayulı ödülünü Mustafa Özçelik (Türkiye), Hüseyin Baykara 
ödülünü Atantay Akbarov (Kırgızıstan), Bâkî ödülünü ise Ramis Aymet 
(Tataristan) aldı.

Dönüş yolunda TYB’nin şiir şölenleri ile ne kadar anlamlı, faydalı bir 
etkinlik yaptığını daha iyi anlıyorsunuz. Üç günlük Türkistan gezisinden geriye  
Yesi’de yaşadığımız soğuk iklim, şiirin sıcaklığı ve dostlarımızla geçirdiğimiz 
güzel vakitler  kaldı..
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11 PÎR-İ TÜRKİSTAN’IN ŞEHRİNDE TÜRK ŞİİRİYLE BULUŞMAK

Bilal KEMİKLİ

Yola Çıkmak

Yola çıkmak, hayat defterinde yeni bir sayfa açmaktır. Yol insanı yeniler. 
Yenilenmek, yeni yerler ve insanlar tanımaktan ziyade bir bilinmezlik 
âleminde seyrana çıkmanızla alakalıdır.  Evet, yol bir bilinmezlik âlemidir. 
Her ne kadar varacağınız menzili bilseniz, onun için biletler alsanız, kalacak 
yerinizi ve yapacağınız işleri planlayıp bir program oluştursanız da bir 
bilinmez…  Bilinmezlik, neyle ve kiminle karşılaşacağınızla alakalı olmanın 
yanında bizatihi yolun mantığında saklıdır. Yol, içinde meşakkatleri, muhtemel 
mâniaları, kaza ve arızaları içinde barındırır. O sebepten, yol açıklığı için niyaz 
eder, kazasız ve belasız menzile varmayı dileriz. Bütün bu niyaz ve dilemeler, 
yolun bilinmezlikleri içinde esasen yolcunun gerçek sahibine yönelmesini 
temin eder. Yenilenmek, bu yönelme bilincinin sunduğu bir hediyedir. 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 12.sini koordine ettiği Türkçe’nin Uluslararası 
Şiir Şöleni için Pîr-i Türkistan’ın şehrine gideceğiz… Hazırlıklarımız bunun 
için. Şiirler okuyacak şairler. Bendenizin de görevi, programın açılışında 
Ahmed Yesevî’den günümüze tasavvufî şiir geleneğimize dair bir konferans 
sunmak. Ahmed Yesevî, hikmet geleneğini inşa ederek Türkçemizi hakikat dili 
haline getiren bir bilgedir. Onun dilimize ve edebiyatımıza etkilerini, Türkçenin 
farklı lehçeleriyle şiirler okumak için cem olan şairlerin dikkatine yeniden 
sunmuş olacağım. Bu bakımdan tarafımıza tevdi edilen vazifeyi önemsiyoruz.  
Yol niyazına bir de hayrı söyleme ve hakkıyla Pîr-i Türkistan’dan söz etme 
niyazını ekliyoruz. Elbette ulu dağları bihakkın tarif ve tavsif edemeyiz; bunun 
farkındayız. Lakin eldeki bilgiler etrafında doğru olanı en iyi bir şekilde sunma 
telaşında olmak da güzeldir. Bu telaş dikkati teksif etmeye vesile oluyor; 
hazırlıklarımı tamamlıyorum…  Daha evvel Ahmet Yesevî Üniversitesi’nde 
ders vermek için iki defa gittiğim bu şehre, bu sefer şair dostların refakatiyle 
yeniden gideceğim. Şiirin kalbine, şair refikler ve yeni şiirlerle varacak, hep 
birlikte hafızamızı tazeleyip yenileneceğiz.

Yolcu, yol hazırlığı yapar. Bu hazırlığı, sadece çantanızı hazırlamaktan, 
pasaport ve bileti almaktan ibaret görmemeli…  Hazırlığın bir başka veçhesi, 
aklı ve fikri hazırlamaktır. Bunun için ön okumalar yaparak, gidilecek şehrin 
değerlerini tanıma çabası içinde olmak gerekir. Daha evvel gittiğim bu şehre 
ve farklı şehirlerini gördüğüm bu ülkeye dair ön hazırlıklarım, orada tuttuğum 
notlarım var. Onları gözden geçiriyor, yenileniyorum. Yenilenmek, yola 
çıkmadan başlıyor. Konuşma metnimi hazırlıyorum. Notlarımı alıyorum. Her 
seferinde yola çıkarken hazırladığım yol defterini de hazırlıyorum.  Merhum 
Süheyl Ünver’den mülhem gittiğim her şehrin bir defterini tertip ediyorum. 
Bu sene Türkistan’a şiir penceresinden bakacak, üçüncü defteri oradan yola 



203

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

11çıkarak telif edeceğim. Ama her zaman ki yaptığım gibi, yol azığımı da 
almalıyım. Yol azığı, bedeni gıda veya çantaya attığım aklı besleyen bir kitap 
değil. Modern zamanlarda çıkılan yol, bedenen besleneceğin mekânları sana 
sunar; onun için dağarcığına ekmek ve peynir koymana gerek kalmaz. Hatta 
yeni tatları keşfetmen, sofra sohbetinden yararlanman için gıdaya ilişkin bir 
hazırlık yapmamak evladır. Çantama da kolay okunacak bir kitap koyuyorum…

Ama bu hazırlıklar yetmiyor. Asıl almam gereken yol azığını almam 
lazım. Gönlümü, dimağımı besleyen bir azık… Bu azık, yol ufku veren bir 
“güzel” söz oluyor. Bazen bir beyit, bazen bir mısra! Ne zaman bir uzun yola 
çıksam, mutlaka bu meyanda azığımı da alırım; aklımı ve fikrimi bu azıkla 
tezyin ederim. Genellikle Mevlân3a’dan veya Yunus Emre’den tefe’ül yaparak 
yol defterimin ilk sayfasına kaydettiğim bu azık, çıkılan yolu daha derinlikli 
anlamlandırmama vesile olur. Bu sefer de Mesnevî’ye müracaat ediyorum; 
Mevlana şunu söylüyor: 

“Hırsızlara, uğursuzlara müsamaha etmek, mazlumları kırıp geçirmektir.”

Bu cümle, başlangıçta çıkılan yolla pek alakalı gelmiyor. Fakat derinden 
düşününce, yolda hırsızlar ve uğursuzlarla karşılaşma ihtimali aklıma geliyor. 
Onlara müsamahanın mazluma zülüm olduğunu not ediyorum. Bu anlama, 
yolun ve yolcunun yegâne sahibine yönelmeme “iyi ve Salihlerle” karşılaşmak 
için niyaz etmeme vesile oluyor. Bir salih insanın, Asya’nın steplerini 
hikmetleriyle tenvir eden bir bilgenin şehrine gitmek için yola düşeceğimizi 
hatırımda tutarak şunu not ediyorum:  Rabbim, bizi iyilerle yoldaş, salihlerle 
sırdaş eyle!

Bu sefer Yunus’a değil, bizzat Yesevî’ye müracaat ediyorum. Dîvân-ı 
Hikmeti açıp şu beyti okuyorum:

“Kim onun yolunda olsa Hak onun gönlündedir

Her nereye gitse o yâri ile kanatlanır”

Bu beyit müstesna bir hediye olarak düşüyor önüme. Nereye ve ne için 
yola çıkarsan çık, niyetin daima Hak için olmalı… Onun rızasıyla yola çıkmak 
insanı kanatlandırır, uçurur. Hakkın unutulduğu yol, her ne kadar menzile de 
çıksa, akıbette insanı hüsrana uğratır. Yola besmeleyle, iyi dilekler ve niyetlerle 
çıkmalı. Azığım iyi dilekler ve niyetler oluyor; öyle çıkıyorum fakirhaneden.

Beklemek: Yol Sabırla Aşılır

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda buluştuk dostlarla. Otobüsten iner 
inmez Eskişehir’den “şair kontenjanından” programa katılan iki güzel 
insanla, Mustafa Özçelik ve Şenol Korkut ile karşılaştım.  Mustafa Özçelik, 
sabırla çalışıyor, yazıyor, konuşuyor. Yıllar öncesinden âşinayız… Şenol ise, 
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11 Ankara’dan asistanlık dönemimden bir hatıra. O vakit, yazmaya istidadı olan 
okuma meraklısı bir öğrenciydi. Alakadar olur, teşvik ederdim. Bunu orada 
daha karşılaşır karşılaşmaz kendisi hatırlattı; Duran Boz’un hazırladığı Yazma 
Hikâyeleri’nde bu alakadan söz etmiş. Kitabı görmedim; ama şiir için yola 
çıkarken daha havaalanının kapısında ilk ödülümü aldım, vefalı şairden. İçeriye 
girdiğimizde, Mustafa Özçelik marifetiyle Şakir Kurtulmuş ile karşılaşacak, 
böylece halkayı genişletecektik.

Halka genişledikçe genişledi: Mehmet Doğan, Kazım Arıcan, Ahmet 
Murat, Ali Ural, Fatih Gökdağ, İbrahim Ulvi Yavuz, Osman Özbahçe ve daha 
niceleri… Elli kişi. Elli kalem erbâbı, söze hükmeden şair. Sonradan fark ettim 
bu ellinin içinde Kazan’dan, Kırım’dan, Bulgaristan’dan, Karadağ’dan ve 
Yunanistan’dan katılanlar da var. Türkçe’nin şiiri için yola çıkılıyorsa, kültür 
coğrafyamız cem olacak demektir. Fakat bendeniz ekibin çoğunu tanımıyorum; 
zamanla halleşip, dertleşeceğiz. Şair değilim; her ne kadar bazı saal kaynaklarda 
“şair-yazar” sıfatıyla anılsam da şair değilim. Bunun farkındayım. Lakin 
benim işim şiir üzerine konuşmak, şiiri anlamak ve anlatmaktır. Belki işim 
sebebiyle “büyük” şairleri tanımasaydım, “ben de şairim arkadaş” derdim. 
Şimdi biliyorum ki, şairlik bir söz mimarlığıdır; ben o söz mimarının dile 
getirdiği manayı tasvir etme çabasındayım… Bu sebepten yolculuk eserleri 
üzerinde konuştuğum insanları daha yakından tanımama vesile olacak. 

Bursa’dan Mustafa Bâkî ve Hıdır Toraman da katılacaktı. Ben tabiatım 
itibariyle aceleciyim, İstanbul’a bileti erken almışım. Havaalanına erken gider, 
işlerimi bitirdikten sonra bir mekânda oturur kahvemi içer, yazımı yazarım.  
Yola çıkmak, düşünce kuşlarıyla buluşmaktır. Yazı orada doğar… Mustafa 
Bâkî, dün uğradığında bileti aldığımı söylemiştim… Şimdi gözüm onları 
arıyor. Daha doğrusu Hıdır Toraman’ı da tanımıyorum. Aynı şehirde yaşasak 
da ilk defa bu yolculukta tanışacağız. Mustafa Bâkî ise, doktora öğrencim; 
her zaman beraberiz. Çantalarımızı teslim ederken onlar da geldiler, ekibe 
yetiştiler.

İşlemlerimizi yaptık, muhabbet ede ede gümrüğü geçip kapıya vardık. 
Akşam 10:20’de kalkacaktı uçağımız… İlk haber geldi: Çimkent’te sis olması 
hasebiyle uçağımız gece 03:00’e ertelenmiş. Yalnız olduğunuzda can sıkıcı bir 
“mesele” olan bu gecikme, yanında konuşacağın dostların olunca pek bir anlam 
ifade etmiyor. Tehir süreci, benim için Ahmet Murat ile sıkı bir sohbet vesilesi 
oldu. Saat 24:00 civarında Atlas Hava Yolları bekleyen yolcularına yemek 
ikram etti; yemeğimiz yedik, kenarda bir köşede kahvemizi yudumlayarak 
sohbete devam ettik. Lakin saat 02:00 gibi, uçağımızın ikinci bir tehir haberini 
aldığımızda uyku melekleri beden mülkünü esir etmişti. Geceleri terminalde 
gördüğüm yolcu ve evsizlerin bekleme koltuklarına kıvrılıp yatması gibi, 
tenha bir köşeye çekilip, el çantamızı yastık, paltomuzu yorgan yapıp uykunun 
o saf kollarına teslim olduk. Uyku, diyorum;
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11Uyku bir yorgan gibi,

Sarıp sarmalar seni.

Merhametli bir annedir uyku,

Seni okşayıp sağıltan.

Şairlerle yola çıkmak, sözü ahenkle buluşturma vesilesi oluyor… Saatimi 
kurup, uyuyorum.  Bir buçuk saat kadar uyumuşum; kalktım, elimi yüzümü 
yıkadım. Bu arada kapı numaramız değişmiş, yeni kapımıza geçtik ve uzun 
yolculuğa çıkmak üzere uçağa bindik. Kâh uyku, kâh ikram derken bir beş saat 
geçmiş. Kaptan pilotumuzun anonsuyla uyandım: Çimkent’te yoğun sis olması 
sebebiyle en yakın havaalanına, Bişkek’e inmek üzereyiz…

İşte o vakit hatırlıyorum yol duamı: Rabbim, bizi iyilerle yoldaş, salihlerle 
sırdaş eyle… Böyle niyaz etmiştim. Yoldaş olmak sırdaş olmak kolay mı? 
Birlikte çile çekilmeden, beklemeden, sabretmeden, konuşup halleşmeden 
yoldaş olunur mu? Hele hele sırdaş olunur mu? Demek ki, niyazımıza uygun 
bir yolculuk serencamı yaşıyoruz, dedim. Hem sonra Türkçeyi hakikat dili 
haline getiren Pîr-i Türkistân bu şuarayı hemencecik huzura kabul eder mi? 
Az da olsa çile çekmemizi, sabretmemizi istiyor…  “Sabırla koruk helva, dut 
yaprağı atlas olur” demiş atalar, bir tecrübenin dile gelmesi. Bekleyeceğiz. 
Sabredeceğiz. 

Bişkek’e iniyoruz. Uçağın kapılarını açıyor kaptanımız; tarikat-ı duhâniye 
mensupları ivedilikle inip tütünlerini uyandırıyorlar. Sanki bir ayindeler. 
Soğuk Bişkek havasına karışıyor dumanlar. Birkaç saat uçağın içinde 
bekliyoruz: Ya uçak kalkacak yahut da Bişkek’ten Türkistan’a kara yoluyla 
varacağız. Eğer karayolu tercih edilecekse, yedi-sekiz saat otobüs yolculuğu 
yapmış olacağız… Hayırlar olsun. Evet, herkes bir şeyler söylüyor; ama “Pîr-i 
Ankara” diye takıldığım D. Mehmet Doğan ve senelerce özel kalem sıfatıyla 
Sağlık Bakanlığında hizmet etmiş İbrahim Ulvi Bey mütevekkil… Ben ise 
şükür halindeyim. Neden şükretmeyeyim? Hamdolsun sıcak bir ortamdayız, 
dostlarımızla beraberiz ve içecek suyumuz da var. “Madem”, diyorum, “Pîr’in 
huzurunda tasavvuf şiirimizi konuşacaksın, bu şiir çile ve sabır şiiridir; 
yaşadıklarına şükretmesini bil… Bil ki, sözün kelama tebdil etsin. Yaşayarak 
inanarak söyle!” Oracıkta derin bir düşünceye dalıyorum. Yaşadığımız her an, 
eğer fark edebilsek bizim için bir mürebbidir. Gaybî’yi hatırlıyorum; “aşkla 
hayata bakan için her zerre bir şeyler öğretir” diyor. Susuyorum, susuyorum…

Derken uçağımız kalkıyor Çimkent’e varıyoruz. Bizi orada Yesevî 
Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ve ekibi karşılıyorlar. 
Çimkent’ten Türkistan’a giderken, gün içinde yapılması gereken programlar 
yapılmadığı için çarşı gezisi için ayrılan zamanı da programa dâhil ediyoruz. 
Bu arada kırk dakika konuşmayı planlarken, bunu da yirmi dakikaya 
indiriyoruz. Sabah varacağımız şehre, akşamın dokuzunda ulaşıyoruz. Yemek 
ve çay molasından sonra odalarımıza geçiyoruz.
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11 Pîr’in Şehrinde

Türkistan’a bu üçüncü gelişim. Daha evvel Yesevî Üniversitesi’nde bir proje 
çerçevesinde geldim, öğrencilerimizle buluştum. Derslere girdim, konuşmalar 
yaptım. Âşina olduğum bir şehir. Şehre dair birkaç yazı da yazmıştım. O 
yazılardan birini, Pirin Huzuru’nda başlıklı olanını burada yeniden hatırlatmak 
isterim. Şunları yazmıştım:

“Pir-i Türkistan’ın huzurundayız... Pek çok kaynakta Hoca Ahmet Yesevî, 
Pir-i Türkistan olarak anılmaktadır. Ancak şunun bilinmesi lazım, Türkistan, 
sadece şimdiki Kazakistan’ın Türkistan şehri değildir. 

Evet, Türkistan şehri, eski Yesi’nin üzerinde inşa edilmiştir. Pirimiz, Yesi’de 
hizmetlerini yapmış, sözünü ve sohbetini burada demlemiş, hikmetlerini 
burada söylemiş ve yine burada sırlanmıştır. Bu yüzden, en dar anlamıyla Pir-i 
Türkistan’dır o. Lakin Türkistan, tarih boyunca geniş bir coğrafyayı ifade eder: 
Kazakistan’dan Özbekistan’a kadar, geniş bir coğrafya...

Sözü mana ile demleyen kâmillerin, büyük sanat ve fikir adamlarının belirli 
belirli bir coğrafyaya sığmadığı aşikârdır. Şehir ve bölge genişliyor, büyüyor, 
büyüyor... Asya’dan Avrupa’ya değin, sözünün gittiği her yere ulaşıyor. Şurası 
kesin: Sözün ve mananın coğrafyası, tesir halkasıyla alakalıdır; nerede okunur 
ise, oralıdır şair!

Ahmet Yesevî, şairden de öte... Büyük bir mana eri. Merhum Topçu’nun 
ifadesiyle gerçek anlamda bir “büyük ruh!” Bir veli. Büyük bir  yol kurucusu... 
Dolayısıyla onun coğrafyası da, niteliğine paralel olarak, zengin, geniş ve 
çeşitlidir. Bu itibarla, Pir-i Türkistan tabirinde Anadolu’yu ve Rumeliyi de 
içine alan bir manaya sahiptir. O, hepimizin piridir. 

Hepimizin piridir... Yahya Kemal’in dediği gibi, “milliyetimizi borçlu 
olduğumuz kişidir!” Dilimizi işleyen, atalarımızın İslamin maddi ve manevi 
zenginliğiyle buluşturan pir. Yunus’umuzun öncüsü, Hacı Bektaş’ımızın 
kaynağı. Evet, o hepimizin. 

Pir-i Türkistan derken, Müslüman Türk coğrafyasının bütün sınırlarını 
yoluyor, oradan Rumeli’ye geçiyorum. Bosna’da Hacı Meyliç’in dergahında, 
Nakşî zikrinde, Kalkandelen›de Harâbâti Dergahı’nda Bektâşî divanında 
ondan eser var. O, bizim pirimiz! Hepimizin piri. 

Dilimizde, dini kültür ve düşüncemizde ve kültürel mirasımızda ondan izler 
görmek mümkündür. Farsça’nın önünde Türkçe hikmetleriyle muhkem bir 
bina inşa etti... Yunus, o binanın etrafındaki bahçeyi çevirerek, binayı müstakil 
ve muhkem hale getirdi. Şiir diliyle, Hanefî-Maturîdî çizgide zengin bir dini 
düşünce geliştirdi. Hikmetler, bu düşüncenin kayda alınan yönünü ifade eder. 
Ama sadırlara işlenen, Bektaşi ve Nakşî geleneği içinde anlatıla gelenleri 
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11düşünür isek... Evet, düşünürsek, büyük bir sistem kurucusunun huzurunda 
olduğumuzu görürüz.

Sözü fazla uzatmaya gerek yok... Pir-i Türkistan’ın huzurundayız. O, bize 
hikmetleriyle olduğu gibi, maddi mirası olan türbesiyle, toprağıyla ve havasıyla 
da konuşuyor, yön ve yol veriyor. Mesele o yöne dönmek ve o yola girmekte... 
Buyurun, Yesi’den gönül ve akıl hanelerimize akan o arkın akıntısına teslim 
olup hikmetlerden bir dize okuyalım: “Tekebbür azazlığa neler kıldı...”  Diyor 
ki: Büyüklenme şeytana neler eyledi! Hikmetin devamını okumuyorum; 
manayı sen tamamlarsın... Kibir neler etti, neler!

Pirin huzurunda, kibir tuzağını ve tevazu zenginliğini tefekkür ediyor, 
derin bir düşünceye dalıyorum...”

Sabahın erken saatlerinde uyandığımda, aklımda o ilk ziyarette yazdığım 
bu yazının sevkiyle, heyecanla kaldığım odanın perdelerini açıyorum. 
Perdeleri açıyorum; zira o ilk ziyarette bana tahsis edilen odada her uyanışımda 
doğrudan cama gider, perdeleri açar, uzaktan Emir Timur’un yaptırdığı türbeyi 
(kesene) temaşa ederdim. Bu sefer camı açtığımda, penceremin avluya 
baktığını gördüm. Mahzunlaştım. Dost yüzünü setrediyor… Hazırlıklarımızı 
yapıp programın olduğu Yesevî Üniversitesi’ne doğru yola çıkarken fark 
ediyorum: Türkistan, bizim o eski Sivas soğuklarını, o “ulu kış”ları bağrında 
saklıyor. Ata dedem Lokman Baba bu diyarda demlenip Rumeline giderken, 
acaba hikmetlerin yanında soğukları da mı götürdü? Şimdi “Sivas’ta eski 
kışlar galmadı gardaş” diyenler, sadece o eski karın kışın kalmadığı zehabına 
kapılıyorlar. Oysa Sivas’ta Lokman Baba’dan, Kara Şems’den, Pir Sultan’dan, 
Ruhsâtî’den, İhramcızâde’den ve Veysel’den de bir iz kalmadı… Bu irfan 
dairesinin son mümessili Sefil Selîmî’ydi; onu da bir zemheri de soba dumanıyla 
âlem-i cemâle yolladık. Sözün, sohbetin mayalandığı şehir garip kaldı. Şimdi 
Türkistan’ın soğuğu, kara kışı kalsın; kalsın da belki o uzun gecelerde, bir gün 
hikmetler okunur, yeniden şiir kilimleri dokunur.

  
 
Şiirde Buluşmak

Bir gün geç başlayan programın normal akışında gitmesi için ekip var gücüyle 
çalışıyor. Salona vardığımızda her şey hazırdı. Rektör yardımcısı Mustafa 
Eren’in ifadesine göre, Türkistan Türk Dünyası Kültür Başkenti olması 
hasebiyle bu sene çok farklı programlara ev sahipliği yapmışlar. Uzmanlaşmış 
ekip. “Bu yılın sonuncu programı olacak” derken Mustafa Eren, zor ve sıkıntılı 
bir süreci hayırlı bir şekilde tamamlamanın sevincini yaşıyordu. Artık sıra 
Şeyh Şâbân-ı Velî Hazretleri’nin şehrine Kastamonu’ya gelmiş; orada bir güzel 
mevsim geçsin, Türkçe buluşturan dil olsun, aşkla ve muhabbetle buluşalım 
niyazıyla salona giriyoruz. 
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11 Kültür Bakanımızı temsilen Müsteşar Yardımcısı sevgili hemşehrimiz 
Nihat Gül gelmiş; onu dinliyoruz… Sonra programın düzenleme kurulu 
adına TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan ve diğer protokol konuşuyor. 
Bilhassa Mehmet Doğan’ın “Türkistan şiirimizin başkentidir.” cümlesini itina 
ile kaydediyorum. Evet, öyledir.  Magcan Cuma Bayev’in şu dzeleri geliyor 
hatırıma:

“Türkistan iki dünya eşiğidir

Türkistan her Türkün beşiğidir”

Türkistan, şiirimizi başkenti… Bana göre de rûhânî başkentimiz. Oradan 
kalkıp geldi, ata dedem Lokman Baba gibi Türkistan uluları; onlar yoğurdu 
Rumeli’nin hamurunu, oradan bir Anadolu çıkardı. Bu sebepten bu topraklara 
borçluyuz. İşte şurada yanı başımızda Türkçeyi hakikat dili kılan büyük ruh… 
Biraz ötede, iki saatlik mesafede Arslan Baba ve Medînetü’l-Fâzıla’nın yazarı 
“muallim-i sânî” FarâbÎ’nin doğup büyüdüğü şehir. Oğuzun şehri, Otrar. Şöyle 
yukarıya çıkalım, hemen Yusuf Has Hâcib çıkar karşımıza, elinde Kutadgu 
Bilig ile karşılar bizi. Edip Ahmet Yüknekî, Mâturîdî, Serahsî, Nesefî… Biraz 
kuzey doğuya doğru gidelim; Belhe uğrayalım, Mevlânâ’nın doğduğu şehre; 
orada Zamahşerî’nin derslerine iştirak edip, belagat okuyalım. Yok ders değil 
maksadımız derseniz, Şakîk-i Belhî’nin veya İbrahim Ethem’in meclisine 
katılıp zevkyâb olalım. Ama mutlaka Buhara’ya uğrayıp, Rumeli’yi tenvir 
eden Abdullâh-ı İlâhî’yi örnek alıp Şâh-ı Nakşîbendî Hazretlerinin huzurunda 
halvete girelim. 

Mehmet Doğan konuşurken, şiirden, dilden ve kültür coğrafyasından söz 
ederken ben oturduğum o koltukta Fergana Vâdisi’inde, Türkistan’da eski 
zamanların izinde seyrana çıkıyordum. Spiker adımı anons edince gittiğim o 
kadim zamandan ana geldim; sıra bana gelmişti.  Daha önce iki defa konferans 
verdiğim şu kürsüye çıkarken, Türkçe, Kırgızca, Kazakça, Özbekçe gibi farklı 
kollardan gelen büyük bir dil ailesinin şairlerine hitap etmenin heyecanını 
yaşıyordum. Oysa senelerdir ders veren, konuşan ve konuşmaktan zevk alan 
birisi olarak şu anda ilk defa kürsüye çıkan genç asistan gibiydim. Bu hem 
hitap edeceğim kitleyle, hem de sunacağım konuyla alakalı bir durumdu. Evet, 
tarafıma kısa bir süre dâhilinde Pîr-i Türkistan’dan başlayıp günümüze değin 
devam edegelen tasavvuf şiirimize ilişkin değerlendirmeler yapma görevi tevdi 
edilmişti. Ne var ki, bu konu değil bir saat, haftaları alan bir konuydu. Üstelik 
kırk dakikalık süremin yirmi beş dakikaya indirilmesi de ayrı bir handikaptı. 
Besmeleyle varıp kürsüye, söze başladım. 

Orada neler konuştum? Esasen “müfid ve muhtasar” (faydalı, kısa ve öz) 
bir konuşa yapmak için evvelce çalışmış metnimi yazmıştım. Ama hayır; 
oradan okumadım. Huzurda satırları ve sayfaları değil, gönül kitabını açıp 
oradan okumak icabeder. Öyle yapabildim mi? Nerede… Anlatabildiğim kadar 
anlattım. Gazeteci dostumuzun kaydına göre, şunları demişim:
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11“Yesevî’nin Türkçe’yi hakikat dili haline getirdi… Farsça, Arapça biliyor; 
ama Türkçe söylüyor. Yesevî dervişleri, Horasan erenleri bu manayı, hikmetleri 
Andolu’ya taşıdı.

 Yesevî’nin kaleme aldığı Divan-ı Hikmet, İslam dininin temel esaslarını 
neşreden bir divandır. Bazı şiirlerinde samimiyetten uzak âlimler ile sahte 
sufileri tenkit eder. Şiirlerinde daha çok, Allah ve Peygamber sevgisini işler.”

Şimdi notlarıma bakıyorum, daha pek çok konuya temas etmişim… Ama 
esas mesele bellidir: Nasıl ki Pirimiz şiiri hikmetle buluşturdu, şimdi bizim de 
böyle bir görevimiz olmalı. Çünkü hikmet, hüküm kelimesiyle aynı kökten… 
Etimolojik olarak hikmet, “sınırlama veya önleme” anlamına gelen h-k-m 
kelimesinden.  Hikmet, bizi cehaletten, kötülükten ve zulümden koruyan şey/
bilgi demektir. Hüküm de aynı anlama gelir… Bizi yanlıştan koruyan! Hayatımı 
nasıl idame ettireyim? Yapacağım işi niçin yapmalıyım? Neden bu konu 
beni ilgilendiriyor? Gibi temel sorular, bizi hükme götürür. Hikmet, hükmün 
sınırını belirler. Dolayısıyla, Ahmed Yesevî, şiir yazmadı, hikmet söyledi… 
İnsanlara sınırlarını öğretti. Hayatı daha huzurlu yaşamanın yollarını gösterdi. 
Şimdi, şair bu görevi ne kadar yerine getiriyor? Şaire yüklenen anlamı yeniden 
eski yerine koymanın, hikmetle buluşmanın zamanı gelmedi mi? Evet, mesele 
buydu. 

Buna kısaca temas etmeye çalıştım. Dertlerimi aktardım… Akan kanın 
durması, milletçe düştüğümüz yerden kalkmamız biraz da buna bağlıydı. 
Birkaç cümleyle de olsa bu meseleyi dile getirmenin mutluluğuyla huzurdan 
ayrıldım.

Şuaraya Kulak Vermek

Konuşmalarda sonra şiir fasıllarına başlandı. Mağcan Jumabayev, Bâki, 
Hüseyin Baykara, Abay Kunanbayev, Kaldarbek Naymanbay, Tomanbay 
Moldagali, Mahmet Âkif ve Yunus Emre fasılları olmak üzere, 8 fasılda, 
Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Tataristan, KKTC, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Gagavuzyeri 
(Moldova), Romanya, Altay, Kırım, Batı Trakya (Yunanistan), Başkurdistan, 
Tacikistan ve Doğu Türkistan’dan şairler şiirlerini okudular. Bir çoğunu 
anlayamadık; onlar da belki bizim şiirlerimizi anlayamadılar… Bu anlamama 
ailenin büyümesi, farklı coğrafyalara göç etmesi, yeni kültür muhitleri içinde 
dilin ve zihniyetin evirilmesiyle alakalı. Ama aynı coğrafyada kalıp da birbirini 
anlamayan aile fertleri de var. Bunlar özel konuşmalarında aralarında Rusça 
anlaşıyorlar. Rusça bir buluşma dili olmuş… İşte bu buluşma birçoğumuzu 
rahatsız ediyor. 

Ne zaman Asya’ya gelsem, sözünü ettiğim rahatsızlığı derinden hissederim. 
Filoloji uzmanları elbette bu konu üzerinde farklı fikirler dile getireceklerdir. 
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11 Lakin sömürülen ülkelerde dile siyasetin hükmettiği aşikâr. Bu sadece 
Asya’da değil, Afrıka’da da böyledir; müstemleke memleketlerde zihniyetleri 
egemenliğinin altına almak ve onları çaresiz kılmak isteyen emperyalist güçler 
dile müdahil olmuşlar. Bunu daha çiçeği burnunda bir mastır öğrencisiyken 
bir müddet yaşadığım Amman’da tespit etmiştim. Zengin ve köklü bir dile 
sahip olan Ammanlı arkadaşlarım ilk fırsatta İngilizce’ye dönüyorlardı. Sizi 
yabancı olarak gördüklerinde, Arapça bileceğinizi tasavvur etmeden İngilizce 
kelama başlarlardı. Hatta çoğunun İngilizcesi anadillerinden daha iyiydi. Keza 
doksanlı yılların başında Şam da öyleydi. Garson sizi Fransızca ağırlamak ister, 
o dili bilmediğinizi görünce de konuşmayı Arapça’ya döndürürdü. Onlara, 
“Osmanlı asırlardır bu topraklara hâkimdi, neden Türkçe bilmiyorsunuz da 
birkaç yıl içinde İngilizce veya Fransızcanın esiri oldunuz?” diye sorduğum 
zamanlar oldu. Bir cevap alamayınca, bakın Osmanlı “emperyalist bir politika 
gütmedi” diye kendim cevabımı verirdim. Asya’da ise başka bir hal var. 
Çünkü orada üç asrı mütecaviz bir dönemde şiddetli baskılar altında, savaş 
ve sürgünler arasında sıkışmış kendi coğrafyasına yabancı bir edilgen akılla 
muhatap oluyorsunuz. Bu hakikatin farkına varınca da muhatabınıza şefkat ve 
tesâmühle yaklaşıyor, onu anlamaya çalışıyorsunuz. 

Bu şölende anlama konusunda az da olsa şanslıydık. Şiir şöleninin 
sunumunu Kırgızistanlı Şair Altınbek İsmail, şairleri hoş bir üslup ile Kırgızca 
ve Kazacakça takdim ettiği gibi, takdimini kısaca Türkçe de söyledi. Daha sonra 
şiirini okuyan, konuşan her bir şairin şiirinin ana temasına ve konuşmasına 
anlayacağımız bir lisan ile atıfta bulundu. Şölenin renkli simalarından biriydi 
Altınbek İsmail, her fasılda şairleri takdim ederken âşık tarzında şiirler, maniler 
ve tuyuğlar okudu. Bizleri mest etti…

Fasıllar ikinci günde devam etti. Vakit yetmediği için atölye çalışmaları 
yapılamadı; ama şiirle dolu dolu bir gün daha geçirdik. İkinci gün birkaç 
saatliğine gruptan ayrıldık, Musa Kazım, Enes Kal’a ve Mustafa Bâki ile 
Sayram’a Arslan Baba’ya vardık. Vakit çok dardı, kar kış hâkimdi; o sebepten 
Otrar’a uğrayıp Oğuz Aranın diyarına yerinde selam veremedik. 

Dönüş Vakti Gelende

En son iki sene önce gelmiştim Türkistan’a… Bizim yaptırdığımız Yesevî Camii 
o sene açılmıştı. Hilmi Şenalp’ın eseri olan bu âbide, evvelce de söylediğim 
gibi, kara kum çölleriyle bilinen Asya steplerine uygun tasarlanmamış. 
Harika bir proje; amenna, ama devasa camlar toz fırtınalarıyla kirleniyor, 
temizlenmesi için de külfetli organizasyonlar istiyor. Ama Anadolu’nun 
vefasını görüyorsunuz bu mabette. Cuma namazı için geldiğimiz camide, bu 
güzel eseri yaptırana ve yapanlara dua ediyoruz; ne güzel…

Cami lebâleb dolu. Bilhassa gençler… Gençler, cami bülbülü olmuş. 
Her vakitte olmasa da cumalara geliyor olmaları anlamlı. Evvelki gelişimde 
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11Almatı’da cuma kılmıştım; gene gençler doluydu. Mihmandarımız olan Nevzat 
Şimşek, “gençler arasında cumaya gitme modası başladı… Cumaya gelmek, 
büyümek alameti.” demişti. Ne hoş moda; bu taklitten tahkike evirilir inşallah.

Cuma öncesi Türbeyi ziyaret etmiştik. İki yenilik gördüm: İlki türbeyi müze 
hüviyetine dönüştürmüşler, biletle giriyorsunuz… İkincisi içeride restorasyon 
var.  Gerek girişin biletli olması, gerekse havanın soğukluğu ziyaretçi sayısını 
olumsuz etkilemiş. Bizim gruptan başka bir kaç ziyaretçi var. Oysa burada 
çocuklar oynar, gelin kızlar fotoğraf çektirir, nişanlılar yüzüklerini takarlardı. 
İlk gelişimizde burada, pirin huzurunda bilmediğim, tanımadığım iki kazak 
gencin nişan yüzüklerini takmıştım. Bana aksakal muamelesi yapmışlardı. 
Şimdi acaba onlar nerededir? Bunu bilemem; ama şaşı açık, Türkistan demek 
Pîr’in huzuru demektir.

Çile hane de kapatılmış. Sadece içeride dergâhın, zikir ve sohbet halkasının 
kadim halini tasvir eden duvarları süsleyen tablolarla mekânı anlamaya 
ve anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamlandırmayla iktifa etmek 
durumundayız; zira zamanımız yok…  Daha ödül töreni olacak. 

Bu sene üç büyük ödül var: Kazakistan’ın ünlü şairi Mağcan 
Cumabayulı, Osmanlı şiirinin Sultanü’ş-Şuarası Bâkî ve Sultan Hüseyin 
Baykara adına düzenlenen büyük ödüller sahiplerine verildi. Titiz bir çalışma 
sonrası, Mağcan Cumabayulı ödülünü Türkiye’den Mustafa Özçelik, Hüseyin 
Baykara ödülünü Kırgızıstan’dan Atantay Akbarov ve Mahmut Abdülbâki 
(Bâki) ödülünü ise Tataristan’dan Ramis Aymet almaya hak kazandı. Kapanış 
töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

Vakit de mahlûktur. Sayılı zaman tez biter… Davetler, sohbetler derken 
Gece saat 02:00’de yola koyulacak, Çimkent’e gideceğiz. Oradan da 
İstanbul’a… Gecenin o vaktinde uyanıp, hazırlanarak salona geçtim. A bir de 
ne göreyim, Mehmet Kutalmış ve Mustafa Eren hocalar bizi uğurlamak için 
zahmet edip gelmişler. Âh be güzel hocalarım, hani akşam vedalaşmıştık, niçin 
zahmet ettiniz? Hem böyle diyor, hem de kıvanç duyuyorum vefalı dostları 
görmekten. O anda fark ediyorum, Türkistan’da Türk öğrencilerin temsilcisi 
yiğit delikanlı da üşenmemiş o ayazda kalkıp gelmiş. Burası ana yudumuz; 
ama haliyle bir tarafımız gurbet… Gurbette buluşmalar da vedalaşmalar da 
insanda derin bir burukluk bırakır. Kucaklaşarak veda ediyoruz. Kalbimizin bir 
parçasını burada bırakarak Türkistan’a veda ediyoruz. 

Yol boyunca hasbihal ediyor, halleşiyoruz…  Ali Ural ile merhum Dr. 
Emin Acar’ı anıyor, Çimkent’e değin Türkistan ulularının niyazlarını bir bir 
sıralıyoruz. Veda ediyoruz, Yesi’ye, Sayram’a, bu sefer gidemediğimiz Siri 
Derya’ya. Bu arada projenin başkahramanları Bekir Soysal ve Mahmut Bıyık 
başta olmak üzere diğer ahbâb ve yârânı hayırla anıyor, yolcu duası kabul olur 
fehvasınca niyaz ediyoruz: Hak, kendi hakikatiyle barışık münevverlerimizin 
sayısını ziyade eylesin… 





11

ŞÖLENDEN 
GÖRÜNTÜLER
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Cumahun Şaripov (Kırgızistan), TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan’a hediye takdim ediyor. Arkadakiler: Atantay 

Akbarov, Bekir Soysal)

Şölenin icra edildiği salonda toplu fotoğraf çekimi
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Şölenin icra edildiği salondan görünüş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül
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Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren, Mustafa Özçelik 

Ahmet Murat, İbrahim Ulvi Yavuz
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Atantay Akbarov (Kırgızistan), Şölen Daimi Heyet Başkanı 
D. Mehmet Doğan’a hediye takdim ediyor.

Atantay Akbarov, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili
 Prof. Dr. Mehmet Kutalmış.
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Şölenin icra edildiği Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 
dışarıdan görünüşü

Ahmet Yesevî Türbesini ziyaret
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Ahmet Yesevî Türbesi ziyaretinden Adem Karafilik, A. Fatih Gökdağ, Şakir 
Kurtulmuş, Mustafa Özçelik, Hasan Akçay, İsmail Göktürk, Salih Yılmaz.

Yurtdışından katılan bir grup şair Ahmet Yesevî türbesinde
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Şairler Ahmet Yesevî Türbesinin önünde.

Çapan tevcih töreni. Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, D. Mehmet Doğan, 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan.


