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TÜRKÇENİN 8. ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLEN PROGRAM 

29 Ekim 2009 Perşembe
09.30               TYB Önünden otobüsle Esenboğa Havalimanı’na hareket
11.00         Ankara’dan İstanbul’a hareket
14.20         İstanbul’dan Bakü’ye  hareket 
19.00         Bakü’ye varış ve otele yerleşme  
30 Ekim 2009  Cuma;
09. 00              Şehitler Hiyabanı’nı ziyanet 
10.00-10.30     Kayıt kabül
10.30               Açılış
Yer :                Azerbaycan Dövlet Rus Dram Teatrı
Protokol ve Selamlama konuşmaları
İbrahim Ulvi Yavuz Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı
Anar Rızayev Azerbaycan Yazıcılar Birliyi Sadrı
D.Mehmet Doğan Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı
Mustafa Kabakçı TBMM Konya Milletvekili
Prof.Dr.Ahmet Saniç/Kafkas Üniversitesi Rektörü
Melahat Hasanova/Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili
Gültekin Hacıyova/Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili
Açılış Konferansı
Azerbaycan Türkiye Edebi Alakaları/ Prof. Dr. A. Yavuz Akpınar
12.00-13.30    Yemek Arası
13.30-15.00    1.Şiir Faslı: Bahtiyar Vahapzade Faslı
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Salonu
2. Şiir Faslı: Nizami Faslı
3. Şiir Faslı: Hüseyin Cavid Faslı
31.Ekim 2009 Cumartesi;
09. 00 Kafkas Üniversitesine hareket
10.00 Prof. Dr. Ömer Okumuş’un selâmlama konuşması 
10.15-12.00    4. Şiir Faslı: Ahmet Haşim Faslı  
12.00-13.00     Öğle yemeği
13.00-14.00    5.Şiir Faslı: Fuzulî Faslı
14.30-14.45     İkram
6.Şiir Faslı Şehriyar Faslı
14.45-16.30     Berat dağıtımı ve ödül merasimi
Nizami Büyük Ödülü
Ahmet Haşim Büyük Ödülü
Ahmed Cevdet Büyük Ödülü
Atölye Çalışmaları
16.30-17.30    Şiirin teknoloji ile imtihanı 
Lirik şiirin meseleleri
21. Yüzyılda hece şiiri 
Şiirde millet bağı (şiirde evrensellik ve millilik)
20.00-21.00     Akşam Yemeği 
01 Kasım 2009 Pazar;
08.00-09.00     Kahvaltı                           
Şehir  gezisi ve serbest zaman
Bakü’den İstanbul’a hareket
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Çok değerli Konya Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu 
Başkanı, Sayın Azerbaycan Milletvekilleri, Kafkas Üniversitesinin çok değerli 
Rektörü, öğretim üyeleri ve öğrencileri, çok muhterem Azerbaycan Yazıcılar 
Birliği Başkanı ve mensupları, dünyanın çeşitli ülkelerinden  davetimize icabet 
eden şairlerimiz, çok muhterem Azerbaycanlı kardeşlerim..

1992 yılında Bursa ve Konya’da başlayan Kazakistan’ın Almatı, 
Türkmenistan’ın Aşgabat, Kıbrıs’ın Girne, Fransa’nın Starasboug, Ukrayna’nın 
Akmescit, Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenlediğimiz “Türkçenin Ulus-
lararası Şiir Şöleni” nin 8. ncisini yapmak üzere buradayız. Hepinize hoş gel-
diniz diyorum.

Sözlerime başlarken size başta Türkiye Yazarlar Birliği mensupları olmak 
üzere Türkiye’deki kardeşlerinizden gönül dolusu muhabbet ve selamlar sun-
mak istiyorum

Türkçenin uluslararası şiir şöleni bu alanda anlamlı ve kalıcı izler bırakan 
tek organizasyondur. 

Muhterem misafirler, çok değerli sanat severler!

İbrahim Ulvi Yavuz
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı

Bahtiyar Vahapzade ‘ye İthaf Edilen Şölen
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Türkiye Yazarlar Birliği, otuz bir yıl önce kuruldu. Kurulduğu günden 
beri gerek ulusal ve gerekse uluslar arası faaliyetlerle resmi ve gayri resmi 
kurum ve kurumlara öncülük etti. Hep ilkleri gerçekleştirdi.

Türkçenin uluslararası şiir şöleni bunlardan birisidir.

Bu şiir şöleninin öncekilerden farkı, şiirin öz diyarında yapılmasıdır.

Çünkü Azerbaycan Türk şiirinin öz vatanıdır,

Bu şiir şöleni  vefat  eden Vahapzade’ ye ithaf edilmiştir.

Vahapzade şiirimizin son halkası değildir. Bu halka devam edecektir.

Türk edebiyatı ve şiir ne kadar önemli ise onu Azerbaycan’ da takip eden 
Hüseyin Cavid o kadar önemlidir.

Şiir şöleni olur da fuzuli unutulur mu?  Şehriyardan söz etmemek müm-
kün mü?

Bu şölende ak saçlı şairlerle istikbal vaat eden yeni nesil şairler üç gün 
boyunca şiirlerini sunacaklar ve Bakü’ yü şiir gülleriyle süsleyeceklerdir.

Türkçenin 8. Uluslararası şiir şölenini Bakü’ de gerçekleştirmekten dolayı 
derin bir zevk ve haz duymaktayım.

Bu organizasyonun gerçekleşmesine destek veren başta Azerbaycan Yazı-
cılar Birliğine teşekkürlerimi sunuyorum

Ayrıca bilim adamları yetiştiren Kafkas Üniversitesi’nin çok değerli rek-
törüne ve mensuplarına işbirliği ve desteklerinden dolayı en kalbi teşekkürle-
rimi sunuyorum

Yoğun  çalışma içinde işini terk ederek buraya gelen Azeri dost ve kardeş-
lerimize de kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Şölenin hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.
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Sayın Yazarlar! Aziz Dostlarım!

Azerbaycan’ın büyük şairi Samet Vurgun adını taşıyan bu salonda Azer-
baycan Yazarlar Birliği adına sizi selamlamaktan gurur duyuyorum.

Ülkeler arasında serhatları, sınırları devletler koyar, şairler ise yıkıp kaldı-
rırlar. Azerbaycan ile Türkiye arasında söz sınırı yoktur. Bizde böyle bir ifade 
var. “Komşuya güvenen mumsuz kalır. Komşuya güvenen şamsız kalır”. Ama 
Türkiye ile Azerbaycan komşu değil kardeştirler. Kardeş, kardeşe her zaman 
güvenebilir. Azerbaycan Türkiye’ye güvendiği gibi, Türkiye de Azerbaycan’a 
güvenebilir. 

Bu tarihî kardeşliğimiz, bu geleneksel değerlerimiz, medeniyetimi-
zin, dilimizin, maneviyatımızın, varlığımızın birliği bizlere pahalıya mal 
oldu. Bunun bedeli bizlere ağır oldu.  Mart 1918’de  Bolşevik Taşnak iktida-
rı  Azerbaycan’da soykırım yaptılar. Bakü’ de Gence’ de, Nahçivan’ da, Şama-
hı’ da, Karabağ’ da, Kuba’ da  ve Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde katliam-
lar yaptılar. Azerbaycan’ halkını, soykırımdan ve işgalden kurtarmak için Nuri 

Anar Rıza
Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı

Azerbaycan ile Türkiye Arasında Sınır Yok
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Paşa komutasında Kafkas Türk –İslâm ordusu Azerbaycan’a geldi. Bakü’yü 
fethetti.   Türk İslâm Ordusu Azerbaycan halkını Ermeni ve Rus mezalimin-
den kurtardı. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Türkiye’deki Kurtuluş 
Savaşı’na Azerbaycan çok büyük destek verdi. Kurtuluş Savaş’ında Azerbay-
canlı birçok insan savaştı. Benim akrabalarım Eyüp Bey, Samet bey, Refet Bey 
Kurtuluş Savaş’ına katıldı ve paşa rütbesine kadar yükseldi. Türkiye ve Azer-
baycanlı şehitler Çanakkale Şehitliği’nde beraber uyuyorlar.

1930’lı yıllarda, Türkiye’ye sevgi,  saygı besleyenler ve Türkiye’de  akra-
baları olanlar Stalin tarafından ya kurşuna dizildi  veya sürgüne gönderildi. 

Azerbaycan’ın ve Türk Dünyasının büyük şairi Hüseyin Cavit sürgün 
edildi.  Azerbaycan Türk dostluğu mükemmeldir. Bu gün bu dostluğu hiçbir 
kuvvet boza bilmez.

Şiir şölenleri çok güzel bir şey. İnsanlar şiir vasıtası ile birbirlerinin ha-
yatını tanıma fırsatı buluyor. Ama, ben isterdim ki, bu şiir şölenleri ile insanlar 
başka sonuçlar da alsınlar. Ben Türkiye’de  daha çok Azerbaycan edebiya-
tının tanıtılmasını istiyorum. Çok şükür ki son günlerde, edebiyat sahasında 
gelişmeler kaydedilmiştir. Türkiye’nin bir çok  yazar ve şairlerinin yazıları 
Azerbaycan’da yayınlanmıştır.  Azerbaycan Yazarlar Birliği ‘Çınar’ isimli bir 
dergi ile yakında yayın hayatına girecek. Bu dergi yalnız Türkiye’nin ve Türk 
dünyasının şairlerini, yazarlarını Azerbaycan ulusuna tanıtacaktır.

Ben bir daha sizleri selamlıyorum. Bu şölenin başarılı geçmesini arzulu-
yorum. Benim dostum, Türkiye’nin büyük şairi Yavuz Bülent Bakiler’ in bir 
sözünde ”Azerbaycan Büyük Şahdamarıdır. Bende derim ki, Türkiye benim 
kalbimin şahdamarıdır.
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“Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı 
Söz ola ağulu aşı balıla yağ ide bir söz”

Keleci bilen kişinin yüzini ağ ide bir söz 
Sözi bişirip diyenin işini sağ ide bir söz
Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı balıla yağ ide bir söz
Kelecilerin bişürgil yaramazını şeşürgil
Sözünü usıla düşürgil dimegil çağ ide bir söz
Gel ahî iy şehriyarı sözümüzi dinle bari
Hezar gevher ü dinarı kara toprağ ide bir söz
Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini sekiz uçmağ ide bir söz
Yüri yüri yolunıla gafil olma bilünile
Key sakın key dilünile canına dâğ ide bir söz
Yunus imdi söz yatından söyle sözü gayetinden 
Key sakın o şeh katından seni ırağ ide bir söz

D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

Söz Ola Kese Savaşı, Söz Ola Bitire Başı
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Sözün değerinin iyi takdir edildiği bir yerde, bunca söz ustasının cem 
olduğu bir mecliste ne kendimin, ne bugünün sözünü söylemek istedim. 

Yedi asır öncesinden, batıda ortaya çıkan zengin şiir varlığımızın büyük 
atası Yunus Emre’nin şiiri ile başladım.

İstedim ki bu şölende şairlerden önce ilk şiiri ben okuyayım, o da büyük 
Yunus’dan olsun. 

Bu şöleni aziz hatırasına adadığımız Azerbaycan’ın büyük şairi Bahtiyar 
Vahabzade, Yunus Kervanı şiirinde, 

Yeddi yüz ildir ki, Yunis kârvanı

Muhabbet yükile yol gelir hele

diyor. 

Bugün burada, dünyanın muhtelif merkezlerinden gelip 1992’de yola 
çıkmış, Bursa, Konya, Almatı, Aşgabad, Girne, Strazburg, Akmescid ve son 
olarak Yahya Kemal’in şehri Üsküp’te konaklamış bir muhabbet kervanı var. 

Bu kervan denklerinde, binlerce yıllık dil ve şiir yükümüzü taşıyor. 

İpekten yumuşak, demirden sert, kılıçtan keskin, altından değerli bu yük. 
Hava kadar ihtiyaç, su kadar vazgeçilmez, toprak kadar gerekli bir miras bizim 
için. 

Türk dilli halkların şiiri olmasa, böylesine zengin bir edebiyatı, kültürü, 
sanatı olmazdı.

Yedi iklim dört bucaktan şairler, şiir dostları; Azerbaycan’ın değerli ida-
recileri, ilim adamları, Türkiye’nin muhterem sefiri ve vazifelileri; selâmlar, 
hörmetler, muhabetler hepinize.

Bizim için Azerbaycan’da, onun başşehri Bakü’de bulunmak, Türkçenin 
8. Uluslar arası Şiir Şölenini geçirmek büyük bir mutluluk. 

Bakü bu sene İslâm kültür payitahtı imiş. 

Türkçenin uluslararası Şiir Şöleni münasebetiyle şiirimizin de payitahtı 
olmuştur. 

Bu güzel şehirde farklı lehçelerde, şivelerde, ağızlarda şiirler okuyacağız, 
şiir ve edebiyat üzerine konuşacağız. 

Gittikçe küçülen dünyada, ülkelerin birbirine yaklaştığı bir kürede, bizi 
ayıran sınırları aşıp gelen edebiyat ve ilim ehli bir Türk globalizmini, kürecili-
ğini düşünmeden edemeyecek. 
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Bugün burada, Kırgızistan’dan Almanya’ya, Hollanda’ya kadar çeşitli ül-
kelerden gelmiş şairler var. 

Bu şairler biliyor ki biz büyük bir bütünün parçasıyız. Bizi dünya birlikte 
tanıyor. 

Coğrafi farklar, tarihi farklar, dil ve lehçe ayrılıklarına rağmen bu bütün-
lük inkâr edilemez bir hakikat olarak önümüzde duruyor. 

17 sene önce gerçekleştirdiğimiz ilk şiir şölenimizde, 1992’de, Bursa’da 
şiir okuyan Özbekistanlı şair Rauf Parfi’nin sesi hâlâ kulaklarımızda. 

Geçen yıllarda kaybettiğimiz büyük şairimiz,  “Azerbaycan sen yalnız 
imessin” diyordu. 

Azerbaycan yalnız değildir. Hiç bir ülkemiz, halkımız yalnız değildir. 
Bunu köklü kültür mirasımız söylüyor, şiirimiz söylüyor, edebiyatımız söy-
lüyor. 

O büyük ve zengin mirasın varisi olarak burada bulunan dünyanın dört 
bucağından gelmiş şairlerimiz söylüyor. 

Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam

Nesimi böyle diyor. 

Azerbaycan şiiri bugünkü Azerbaycan’a sığmaz. Hatta Aras’ın ötesindeki 
Azerbaycan da ona yetmez. 

Halepteki Nesimî, Sivastaki Kadı Burhaneddin, Erzurum’daki Darir, 
Mısır’daki Hasanoğlu, Bağdatdaki Fuzulî olmasa Azerbaycan şiiri olur mu? 
Gelelim yakın zamanlara. 

İstiklâlin kaybından sonra Türkiye’de yaşayan Azerbaycan şairleri, Re-
sulzade, Mehemmed Sadık Aran, Elmas Yıldırım, Mirza Bala ve diğerleri…

Türk dillerinin, lehçelerinin şiiri, edebiyatı asırlara, coğrafyalara ve siyasi 
sınırlara sığmaz. 

Bugünle yetinmeyelim, günlük siyasete kapılmayalım, dünü iyi bilelim, 
yarını gözetelim. Geniş ufuklara bakalım. 

Herkesin beraber olmak için müşterekler aradığı, bulamayınca icad ettiği 
bir dünyada, farklılıklar, zıtlıklar bulmak için vakit harcamayalım. 

Orhun’da taşlar dilimizi konuşmasaydı, Bilge Kağan “Türk budunu ertin 
ökün!” (düşün, titre, pişman ol) demeseydi, Kutadgubilik bize mutluluk telkin 
etmeseydi, Mahmud doğduğu Kaşgar’dan binlerce kilometre ötede, büyük bir 
medeniyet merkezinde, Bağdat’da Divanu lügatit-Türk’ü yazmasaydı…
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Dedem Korkud soy soylamasa, boy boylamasa idi…

Yesevî’nin, Nevaî’nin, Fuzulî’nin, Bakî’nin, Mahtumkulu’nun, Abay’ın, 
Tukay’ın dili olur muydu? 

Manas binlerce onbinlerce mısra ile insanlık maceramızı anlatabilir miy-
di, İsmail Gaspıralı “dilde, fikirde, işde birlik” der miydi? 

Cengiz Aytmatov “Bir asırlık bir gün”ü yazabilir miydi? 

Nesîmi, “Hem sedefim hem inciyim” diyor. 

Azerbaycan’ın yaşayan şairi Rüstem Behrudi’nin Üsküp’te, büyük şairi-
miz Yahya Kemal’in şehrinde, iki yıl önce Türkçenin 7. Uluslararası şiir şöle-
ninde okuduğu şiirden şu mısralar hatırımda kaldı:

O hansı milletdir talihi sırdı

Yüz adla bölündü, yene de birdi

Meni huzuruna bu dert getirdi,

Selâm dar ağacı, aleykesselam

Hem azeriyim, hem türkmenim, özbeğim, kazağım, tatarım, kırgızım… 
velhasıl Türküm…

Bu toprakların şairi Ramiz Rövşen, gerçekten talihsizdi, geçmiş iki şöle-
nimize davet edildiği halde katılması mümkün olmadı. 

Şimdi burada şu mısraları da ihtiva eden şiirini okur mu bilmem?

Ya bir geniş yolu tut get

Ya düş ensiz çığırına

Yine Nesimi dili ile söylüyorum:

Çünkü yardan ayrı düştüm bu cihanı neylerem

Yüzbin cefa kılsan bana, ben senden yüz döndürmezem

Biz Azerbaycan’ın istiklâli için gerekirse, canımızı, kanımızı veririz. Bu 
lâftan öte bir söz. Çünkü sınanmış.

1918’de, Yani 1. Dünya Harbi’nin talihinin bizim için tamamen tersi-
ne döndüğü o felaketli zamanda, Mondros mütarekesinin hemen öncesinde, 
Azerbaycan’da kardeşlerimizin Ermeni ve bolşevik zulmü altında soykırıma 
maruz kaldığı zamanda, Irak cephesinden çekilen askerler nüve teşkil etmek 
üzere Kafkas İslâm Ordusu teşkil edilmiş ve bu Türk yurdunun istihlası için 
bütün Osmanlı coğrafyasından ve bilhassa bugünkü Türkiye’nin bütün vilayet-
lerinden şehidler verilmiştir. 
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Bir nevi Osmanlı Devleti’nin sonu demek olan Mondros mütarekesi 
Bakü’nün kurtuluşundan yaklaşık bir ay sonra imzalanırken, yeni bir devletin 
başlangıcı bu topraklarda yapılmıştır. 

Azerbaycanın istiklali için can verenler arasında benim vilayetim olan 
Ankara’nın çocukları da ön sıralarda gelmektedir. 

Ben Ankaralıyım, daha da yakınlaştırayım, şahsileştireyim, Kalecikliyim. 
Davut oğlu Mustafa, 1312/1897 doğumlu. 

Benim öz toprağımdan, doğduğum, Ankara’nın ilçesi Kalecik’ten gelip 
Azerbaycan’ın istiklâli için savaşmış ve 21 yaşında bu topraklar için canını 
vermiş. 

Davut oğlu Mustafa Kalecik’ten Azerbaycan’a bu ülkenin istiklâli için 
geldi. 

O Mustafa ile bu Mehmet’in muhtemelen kökleri bir, yani akraba. 

Şimdi ben ondan 90 sene sonra, müstakil Azerbaycan’da ebedî bir istiklâl 
bayrağı olan şiirimizin şölenini yapmak için dünyanın dört bucağından gelen 
kardeş şairlerle birlikteyim. 

Bundan büyük mutluluk, bahtiyarlık olur mu? 

Büyük şairimiz Mehmed Âkif 1. Dünya harbinin Çanakkale cephesinde 
savaşan ve şehid olan askerler için destani edebiyatımızın en büyük şaheseri 
olan bir şiir yazdı. 

O şiiri bir milli marş gibi Türkiye’de herkes bilir. Emin olun ki, bu yüksek 
sesli şiir sadece Çanakkale’de çarpışan askerler için yazılmamıştır. 

Hiç şüphe yok ki, Bakü’nün istihlası için kanını döken askerler için de 
yazılmıştır:

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor

Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökden ecdad inerek o öpse o pak alnı değer. 

Kim bu ecdad? İlle büyük hükümdarlar, devlet adamları veya şanlı ku-
mandanlar mı? 
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Mesela Fuzuli atamız da o pak alınları öpmüş olmalıdır. 

Dilimizin bu coğrafyalarda var olabilmesini sağlayan askerlerin alnından 
kim öpmez? 

Kim Mehmed Âkif’le birlikte şu mısraları tekrarlamaz:

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın

Bakü’ nün istilası için, Azerbaycan’ın istiklâli için çarpışan ve şehit olan 
askerlere Allah’tan rahmet diliyorum. 

Sözlerimi bu rahmet niyazı ile bitiriyorum. 

Bizim bugün burada bir araya gelmemize vesile olan bütün geçmiş şair-
lerimize binlerce rahmet. 
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Siyaset üstadı Yasin Hatipoğlu Bey, Azerbaycanlı ve Türk dünyasının de-
ğerli misafirleri!

  Değerli Kardeşlerim!

  Türk Parlamentosu ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum.

  Biz elli yaşını aşmış insanlarız. gençliğimizde Konya sokaklarında “Çır-
pınırdı Karadeniz”i  söyleyerek büyüdük. 

“Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün bayrağına, 

Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına”

Şükürler olsun bugün Azerbaycan’dayız. Şükürler olsun Türk Dünyasının 
temsilcileri burada. Biz geçmişle hep gurur duyduk. Dünyanın, insanlığın yüz 
akı olduk. Ahmet Bey değerli Rektörümüz dedi ki, “Dünyayı yeniden görme 
ihtiyacı var” Dünya insanlığının çığlık attığı tablolar yapıyor. Ve dünya in-
sanlığına  bir ses getiriyor. Yeniden bu ses sayenizde ayağa kalkacak.Yeniden 
yürüyeceğiz. Buna inanın. Yeniden bir tarih  yazacağız.Yeniden ortak tarih ki-
tabımız, yeniden ortak sözlüklerimiz, yeniden ortak bir kültür dünyamız ortaya 
çıkacak. Ve bunda sadece Türk milleti değil dünya insanlığı da kazanacak. 

Mustafa Kabakçı
TBMM Konya Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı

Türkiye Azerbaycan’ın Yanında
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Buradayız, burada olacağız. Parlamentonun bir mensubu olarak bir şeyi Azer-
baycan kamuoyuna buradan beyan etmek istiyorum. Türkiye her dönemde 
Azerbaycan’nın yanında olmuştur. Ve olmaya devam edecektir.

Bulunduğumuz her faaliyet Azerbaycan’ı gözettiğimiz bir milyon kaçkı-
nın sıkıntısını yüreğimizde hissettiğimiz içindir. Ve o Türk Parlamentosu’nda 
bunu bir müddet sonra da gelip tekrarlayacağım.

Türk Parlamentosu’nda Azerbaycan Türkü’nün aleyhinde hiçbir şey geç-
medi. Hiçbir şey de geçmeyecektir. Bunu bütün parlamenterler ve Başbakan 
adına söyledim. Bunu Cumhurbaşkanı adına söyledim. Bunu Dışişleri Bakanı 
adına söyledim. Bunu Anadolu Türkleri adına, Bütün Türk milleti adına söylü-
yorum. Türkiye’de Azerbaycan aleyhinde Azerbaycan’ a zarar verecek bir şey 
geçmedi ve geçmeyecek.

Belki de 1918’den Nuri Paşa komutasındaki şehitlerimiz burada bulun-
duğu müddetçe, Çanakkale’de durduğu müddetçe, Bakü’nün çingenelerinin 
yazdığı mektup durduğu müddetçe Anadolu Türkü Azerbaycan’ın yanında 
durmaya devam edecektir. Onun için gönülleri ferah tutun. İmzalanan protokol 
ne olursa olsun o masada imza atılırken 18-19 senedir bir milyon insan yerin-
den yurdundan göçmüşken arkada sessizce durulan değil, dünyanın egemeni 
değil, şunu bilsinler ki, Türkiye eski Türkiye değil. Hiç bir baskı hiçbir dayat-
ma Azerbaycan Türk’ünün aleyhinde bir kararı o parlamentodan geçirilemez. 
Buna emin olun. Biz Allahın izni ile her dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimi-
zin yanında olduk, olmayla devam edeceğiz.

Hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Mustafa Kabakçı
TBMM Konya Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı



20
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

Prof. Dr. Ahmet Saniç 
Kafkas Üniversitesi Rektörü

Selamlama Konuşması
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Hürmetli cenaplar ve hanımlar!

Gerçekten gözyaşlarımı tutamadım. Tabiî sizler gibi söz sultanlarının ara-
sında söylenecek çok sözüm yok. Ben bir şey söyleyeyim. Biz aklımızla dü-
şünür, kalbimizle konuşuruz. O yüzden Türk dili seviyelidir. Bugün maalesef 
dünyanın kafası var, ama kalbi yok. O yüzden gerçekten bizim büyüklerimiz 
Nizami’den beri pek çok şairimiz o bilgileri o değerleri dünyaya taşımalıdır. 
Dünyaya kalp nakli yapılmalıdır. Bunları  da sizler yapacaksınız.

Çok teşekkür ederim.
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Sayın konuklar, Türk Dünyasından ve Türkiye’den gelen kıymetli ko-
nuklar, çok kıymetli İbrahim Ulvi Bey, çok kıymetli Anar Bey, çok kıymetli 
kardeşlerimiz ve milletvekili arkadaşım Mustafa Bey, değerli Prof. Ahmet Bey 
ve sayın misafirler. 

Bu gün bu şiir şöleninde çok konuşmak mümkün. Ama ben bugün fazla 
konuşmayacağım, burada önemli yazarlarımız ve şairlerimiz bulunuyor. En 
güzel sözleri şüphesiz onlar söyleyecek. Bildiğiniz gibi son günlerde tatsız 
olaylar yaşandı. Bu acı olaydan sonra böyle bir tedbirin yapılması yaraların 
üzerine merhem gibi geldi. Bugün her birimizin içinde biraz burukluk var. Çok 
kıymetli Anar Bey ve İbrahim Ulvi Bey çok güzel konuşmalar yaptılar. Ben de 
kendi görüşlerimi aktarmak istiyorum. 

Azerbaycan halkı ve Türk halkı tarih boyu çok zulümler gördü. Azer-
baycan halkının başına Türk olduğu için çok belalar geldi. Türkleri sevmeyen 
ülkeler tarafından Azerbaycan halkına zulümler yapıldı. Azerbaycan halkı ile 
Türk halkı kardeş halktır. Bizler birbirimizi iyi tanımalıyız. Birbirimize kötü 
günlerde iyi sarılmalıyız. 

Bildiğiniz gibi 70 yıl esaretten sonra Azerbaycan halkı bağımsızlığına 
kavuştu. Bağımsızlığa kavuştuktan sonra Ermeniler tarafından Azerbaycan’ın 
toprakları işgal edildi. Ermeniler ve Rus 366 Motorize Alayı tarafından 

Melahat Hasanova
Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili

Bakü’de Yatan Şehit Mehmetçiklerin Önünde Baş Eğmeliyiz
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Hocalı’da katliamlar yapıldı. 20 Ocak 1990’da Ruslar Bakü’de Azerbaycan 
halkına karşı katliamlar yaptı. Sovyetler Birliği döneminde büyük şairlerimi-
zin suçu Türklüğü yaşatmak ve çocuklarına Türk ismi koymaktı. Bunun içinde 
önemli şairlerimiz Hüseyin Cavit, Cafer Cabbarlı ve birçok şairimiz ya katle-
dildi yada sürgün edildi. Geçmişte iki büyük Türk hükümdarı Şah İsmail Ha-
tayi ve Yavuz Sultan Selim arasında savaş yapıldı. Bu savaşı biz kardeş savaşı 
olarak görüyoruz. 

Türk dünyasını sevmeyen insanlar her zaman bizim aramıza nifak soku-
yorlar. Ama bugün biz birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. Her konuda, ulus-
lararası arenada Türkiye ve Azerbaycan birbirlerinin haklarını savunmalılar.  
Biz Bakü’de şehit yatan Mehmetçiklerin ve tüm Mehmetçiklerin önünde baş 
eğmeliyiz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğini kimse bozamaz. Geçmişte, Türk 
Kurtuluş Savaşı’na Azerbaycan büyü destek verdi.Bir örnek vermek istiyo-
rum.Kurtuluş Savaşı’nda Azerbaycan Dilencileri Türkiye’ye  baş vurmuşlar. 
Bizim hiçbir mal varlığımız yok.Ama Cuma günü dilenip  topladığımız para-
ları sizlere kurtuluş savaşına katkı olarak göndermek istiyoruz.Son olaylar bize 
ders oldu. Azerbaycan Halkının Türk halkına muhabbetti kutsaldır. Son olarak 
Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve tüm konukları bir daha selamlıyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum.   

Hocalı’da katliamlar yapıldı. 20 Ocak 1990’da Ruslar Bakü’de Azerbay-
can halkına karşı katliamlar yaptı. Sovyetler Birliği döneminde büyük şairle-
rimizin suçu Türklüğü yaşatmak ve çocuklarına Türk ismi koymaktı. Bunun 
içinde önemli şairlerimiz Hüseyin Cavit, Cafer Cabbarlı ve birçok şairimiz ya 
katledildi yada sürgün edildi. 

Geçmişte iki büyük Türk hükümdarı Şah İsmail Hatayi ve Yavuz Sultan 
Selim arasında savaş yapıldı. Bu savaşı biz kardeş savaşı olarak görüyoruz. 
Türk dünyasını sevmeyen insanlar her zaman bizim aramıza nifak sokuyorlar. 
Ama bugün biz birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. Her konuda, uluslararası are-
nada Türkiye ve Azerbaycan birbirlerinin haklarını savunmalılar.  Biz Bakü’de 
şehit yatan Mehmetçiklerin ve tüm Mehmetçiklerin önünde baş eğmeliyiz. 
Türkiye Azerbaycan kardeşliğini kimse bozamaz. Geçmişte, Türk Kurtuluş 
Savaşı’na Azerbaycan büyü destek verdi.

Bir örnek vermek istiyorum.Kurtuluş Savaşı’nda Azerbaycan Dilencileri 
Türkiye’ye  baş vurmuşlar. Bizim hiçbir mal varlığımız yok.Ama Cuma günü 
dilenip  topladığımız paraları sizlere kurtuluş savaşına katkı olarak gönder-
mek istiyoruz.Son olaylar bize ders oldu. Azerbaycan Halkının Türk halkına 
muhabbetti kutsaldır. Son olarak Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve tüm 
konukları bir daha selamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.   

Melahat Hasanova
Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili
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Türkiye’den gelen aziz kardeşlerimiz! Vatanımıza ve vatanınıza hoş gel-
diniz!

Azerbaycan ve Türkiye dost ülkelerdir. Azerbaycan ve Türkiye kardeş-
tir. Türkiye ve Türk milleti bizim milletimizin bir parçasıdır. Onun için de 
Türkiye’yi vatanım olarak biliyorum.  Sizlerde öz vatanınıza hoş geldiniz.

Her bir insanın sıkıntıları olur. Benim kalbimin sıkıntısı Türk yurdunun 
sıkıntısıdır. Ben bu konularda çok duygulanırım. Bazı insanlar diyorlar ki Tür-
kiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde pragmatik olmalıyız. Ben her zaman 
bu düşünceyi savunan insanlara soruyorum ki, siz ananızı ve babanızı pragma-
tik bir sevgiyle mi seviyorsunuz? Siz kendi evladınıza pragmatik bir sevgiyle 
mi bağlısınız? Bu sevgi bizim kendimize has olan bir sevgi değil kanımızın 
içinden gelen bir sevgidir. Bize ait bir sevgidir. Biz eğer duygularla ve hislerle 
bu işlere yanaşsak hiçbir zaman Türkiye ve Azerbaycan milletinin sevgisini 
anlayamayız. Türk ve Azerbaycan milleti bir yüreğin iki parçasıdır. 1918 yılı 
Osmanlı İmparatorluğunun en uzun günleriydi. Bir tarafta İngilizler bir tarafta 
Yunanlılar Bir tarafta İtalyanlar bir tarafta Ruslar ve Ermeniler bu toprakları 
bölmeye anlaştılar. Bu istikamette de ciddi adımlar attılar. Bu çetin günlerde o 
ağır günlerde kendi toprağında darda olan Türk Mehmetçiği Azerbaycan’a ge-
lip Bakü’yü kurtardı. Eğer bir pragmatik bir yanaşma olsaydı Türk Mehmetçi-

Gültekin Hacıyeva
Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili

Türkiye Azerbaycan İlişkileri Pragmatik Olamaz
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ği bu adımı atmamalıydı. Türk İslam Kafkas ordusu o dönemler Azerbaycan’ı 
işgalden kurtardı. Bu adımı atarken de yalnız kalbinin sesine kulak astı ve 
kardeşim dardadır. Ben kardeşimi bu dardan kurtarmalıyım. Bugün biz ne ya-
parsak yapalım Azerbaycan’da şehit olan Mehmetçiğin hakkını ödeyemeyiz 
ve ömür boyu bu şehitler karşısında borçluyuz ve borçlu olarak kalacağız. Biz 
Mehmetçiklerin ideallerini yaşatmak için Karabağ’ı Ermeni işgallerinden azad 
etmeliyiz. Karabağ Ermenilerden kurtarılıncaya kadar Mehmetçik mezarlığın-
da rahat uyuyamaz. Türkiye ve Azerbaycan halkı  aynı bir millet ve aynı bir  
köktür.  Güney Azerbaycan’da Azerbaycan Türkleri dili ve değerleri için mü-
cadele veriyor. Dili bir dini bir ruhu bir olan bir millettir. Türkiye Azerbaycan 
kudretli iki devlettir. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenlerin oyununa gelme-
meliyiz. Türkiye Azerbaycan kardeşliği ilelebet yaşayacaktır. 

Anamın kolları quca bilmedi
Kabrini Bakü’nün yelleri qucar
Üzerinden yüz yıldır öz anan gibi 
Sana layla diyen külekler uçar.

Bu yalnız yarımın nakam aşkına
Başında devreden kuşlar ağlayır.
Üstünde açmamış solan gönçeler,
Mezarını salan taşlar ağlayır.

Ruhum başımızın üstünde hele
Vatan çöllerinde sergerdan gezir
Hala ana yurda kavuşabilmir
Hala ata yurttan nigaran gezir

Helallik hakkımız olmasa bile,
Bizi bu toprağa, çaya bağışla.
Başımdan sallanan yüce bayrağa,
Bizi o yıldıza, aya bağışla.

Hakkını helal et, belki bu zulmet
Karanlık yurdumun üstünden gide,
Bizi bağışla ki belki Allah da 
Bu suçlar içinde bizi affede.
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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki edebî ilişkilerin kötü, tabiî olarak en 
azından Oğuzların tarih sahnesine çıkışından, Dede Korkut’un teşekkülünden 
günümüze kadar devam eder. Elbette burada bütün bu tarihî dönemlerden söz 
etmeyeceğiz. Genceli Nizamî, Kadı Burhaneddin, Şah İsmail Hataî, Nesimî, 
Fuzulî ve diğer klasik şairlerin de bu ilişkilerdeki yerini, önemini belirtmeye 
lüzum görmüyoruz. Çünkü bunlar birçok kimse tarafından zaten bilinmekte-
dir.

Biz burada, daha çok XIX. asırda başlayan, her iki kardeş edebiyattaki 
yenileşme, modernleşme döneminde ortaya çıkan ilişkilerin ana çizgilerine te-
mas etmek istiyoruz.

Bu devirde, Rus istilasının ardından, ilişkiler bir süre kesilmiş gibi olsa 
da devam eder. Abbas Kulu Ağa’nın 1846’da Hacca giderken İstanbul’da I. 
Abdülmecit’le görüşmesi ve ona Arapça yazdığı astronomi ile alakalı “Esrar’ül-
Melekût” adlı eserini takdim etmesi, bu eserin tercüme edilerek bastırılması 
XIX. asırdaki ilişkilerin ilk akla gelenlerindendir.

Prof. Dr.Yavuz Akpınar
Ege Üniversitesi - İzmir

AZERBAYCAN- TÜRKİYE EDEBİ 
İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ

Açılış konferansı 

AZERBEYCAN TÜRKİYE EDEBİ ALAKALARI



27

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

Bu açıdan bakıldığında Mir Hamza Nigârî ile söze başlamak uygun 
olacaktır. Bu tarikat şeyhi, rint şair, Kırım Harbi sırasında birçok müridiyle 
Türkiye’ye gelmiş Ruslara karşı Türk ordusu saflarında savaşmış ve o sırada 
üç yıl (1857 civarı) ikamet ettiği Erzurum’da şiirleri halk arasında yayılmıştır. 
Kars, Erzurum, Sivas, Amasya, Tokat-Zile civarlarında şiirleri hâlen bilinmek-
te ve tarikatlarda okunmaktadır. Amasya’da bu şeyhin oğul ve torunları arasın-
da şiir söyleyenler vardır. Bunlar hakkında Azerbaycan Yurt Bilgisi dergisinde 
makaleler yazılmıştır. Türkçe Divanı, Türkiye’de yakın tarihlerde iki ayrı şahıs 
tarafından yayımlanmıştır.

Türkiye’de tanınması ve eserlerinin hâlen sevilerek okunması açısından 
burada zikredilmesi gereken bir Azerbaycan şairi daha vardır: Kumrî Derbendi 
(1819-1891). Azerbaycan, İran ve Irak Türkleri arasında çok meşhur olan bu 
şairinin Kenzü’l-mesahib adlı “14 Masum” hakkındaki mersiye kitabı, Anado-
lu Alevîleri arasında âdeta kutsal bir kitap gibi 1909’dan beri sevilerek okun-
maktadır ve şimdiye kadar onlarca baskısı yapılmıştır. Bu açıdan Türkiye’den 
en çok okunan Azerbaycan şairlerinden birinin Mirza Mehemmed Tağı Kumrî 
Derbendî olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki şiirleri Türkiye Türkçesine çok 
kötü aktarılmış, vezin, kafiye de ortadan kalkmıştır.

Edebî ve fikrî alakalar açısından şüphesiz en önemli şahsiyet Mirza Fetha-
li Ahundzade (1812-1878)’dir. 1850’de yazdığı komedilerle Türk dünyasında 
ilk tiyatro yazarı olarak karşımıza çıkan bu şahsiyet, aynı zamanda 1857’den 
itibaren Arap harflerini ıslah için projeler geliştirmiş, bunun için 1863’te 
İstanbul’a gelerek Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye mensuplarıyla ıslah konusunu 
tartışmış ve Temsilât adlı eserini (6 komedi, 1 hikâye) de cemiyete takdim 
etmiştir. Cemiyet, Temsilât’ın insanın ahlâkını terbiye etmede yararlı olduğu-
na ve Türkiye’de neşredilmesine karar vermiş, alfabe layihasını ise matbaa 
işlerindeki zorlukları ortadan kaldıracak özelliklere sahip olmadığı gerekçesiy-
le kabul etmemiştir. Ahundzade, daha sonra Türkiye’de değişik şahsiyetlerle 
mektuplaşmasını sürdürmüştür.

XIX. asrın sonlarında Azerbaycan edebiyatında yeni klasik şiirin temsil-
cisi olarak karşımıza Çıkan Seyyid Azim Şirvanî, tahsilini Türkiye’de Halep 
ve Şam’da tamamlamış, Hacca gitmiş ve Azerbaycan’a döndükten sonra usul-i 
cedit mekteplerin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. İçtimaî, siyasî, ahlakî sert 
tenkitleri ihtiva eden manzumeleriyle de yeni şiiri başlatanlar arasında yer al-
mıştır. Seyyid’in konumuz açısından şüphesiz en önemli eseri Tezkiresi’dir. 
Bu tezkirede Azerbaycan, İran şairleriyle birlikte Anadolu Türk şairlerini de 
ele alması, ondaki Türklük şuurunu gösterir. Aynıca Şiî-Sünnî mezhep ayrım-
larına ve İslam dinine girmiş hurafelere karşı çıkması, modern eğitime önem 
vermesi, Seyyid’in sadece Türkiye muhitinden değil, Cemaleddin Afganî’ye 
kadar uzanan ve o dönemde bütün İslam dünyasında etkili olan İslamcılık dü-
şüncesinden de ilham aldığına işaret eder.
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XIX asrın sonlarında Bakû’da çıkan Ekinçi (1875) gazetesi yoğun sansür 
baskısı sebebiyle daha çok Rusya Müslümanlarının problemlerine ilgi duyar. 
Yine de bu gazetenin Türkiye’de olup bitenlere dair haberleri, İstanbul’da Ab-
raham adlı bir temsilcisinin, muhabirinin bulunması dikkati çeker. 

Tiflis’te Ünsîzade kardeşlerin (Said ve Celal) çıkarttıkları Ziya (1879-1880 
ve Ziya-yı Kafkasiye 1880-1884) ve Keşkül (1883-1891) adlı süreli yayınları, 
Türkiye fikir ve edebiyat hayatından daha geniş ölçüde söz etme imkânı bulur. 
Özellikle o dönemde İstanbul’da çıkan Ahter gazetesi ile ilişkileri oldukça faz-
ladır. Nitekim bu gazeteyi çıkartan kardeşler edebî dili Osmanlıca’ya yani Tür-
kiye Türkçesi’ne yaklaştırmak istedikleri, İslamcı düşünceleri ve İslam birliği 
idealini yaymaya çalıştıkları gerekçesiyle Rus hükûmetinin yoğun baskısıyla 
karşılaştıkları için Türkiye’ye göç etmeğe mecbur olurlar. Yakın tarihlere kadar 
Said ve Celal Ünsîzade’nin Türkiye’deki hayatları hakkında çok az şey bilini-
yordu. Bunların hakkında bazı belgeler, Osmanlı Devlet Arşivi’nde bulunmak-
tadır. Aynıca Celal Ünsîzade’nin, Hüseyinzade Ali Bey’in arşivinde, Gence’de 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinden hemen sonra (Temmuz 1918) 
bu tarihî gelişmeyle ilgili olarak yazdığı ama, tamamlamaya imkân bulamadığı 
anlaşılan manzum bir eseri de vardır. Bu eser, Nuri Paşa, Ahmet Ağaoğlu ve 
Hüseyinzade Ali Bey’e ithaf edilmiştir. Celal Ünsizade’nin Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Matbuat Umum Müdürlüğü’nde çalıştığı da bilinmektedir.

1903’te Tiflis’te yayımladığı Şark-i Rus gazetesiyle bütün Rusya’da 
dikkati çeken Mehemmedağa Şahtahtlı’nın da Türkiye-Azerbaycan fikrî iliş-
kilerinde önemli yeri vardır. Gazeteci olarak bulunduğu İstanbul’da Türk 
gazetelerinde makaleler yazar, Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya adlı 
eserini “Mukaddes İslam Tarihi” adıyla Rusça’ya çevirir. Mehemmedağa aynı 
zamanda 1908’de Akçuraoğlu’nun öncülüğünde İstanbul’da kurulan Türk 
Derneği’nin de üyeleri arasında yer alır. 1911 yılında İstanbul matbuatında 
“Mehmet Bey” imzasıyla yazıları neşredilir. 

XIX. asrın sonlarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından son de-
recede önemli bir hadiseyle karşılaşırız: Azerbaycanlı Hüseyinzade Ali Bey, 
Petersburg’dan İstanbul’a gelerek Tıp Fakültesi’nde okumaya başlamış ve 
kısa zamanda derin bilgisi, muasır görgüsü ve kültürü ile İstanbul muhitini 
etkilemiştir. İleride İttihat ve Terakki’nin kurucuları arasında yer alacak olan 
şahsiyetlerle ilgisi, Tıp Fakültesi’nde başlamış ve daha sonraki yıllarda da 
devam etmiştir. O, Türkiye’de ve dünyada Türk milliyetçiliğinin bayraktar-
lığını yapan şahsiyetlerden biridir. Bugün Azerbaycan semalarında dalgala-
nan bayrak, onun “Türklük, İslam ve Medenileşme” prensiplerinden doğmuş 
renklerle temsil edilmektedir. Abdülhamit devri baskılarından kaçarak 1903’te 
Azerbaycan’a dönen Ali Bey, burada herkesin bildiği fikrî, edebî ve aynı za-
manda siyasî faaliyetlerine başlar. İdeal arkadaşı Ahmet Ağaoğlu ile ileride 
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de yolları birleşir; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunda kendi ölçülerinde 
etkili olurlar. Bu iki fikir adamı, Azerbaycan’da barınamayacaklarını anlayın-
ca birlikte Türkiye’ye gider ve orada ömürlerinin sonuna kadar Türklük için 
çalışırlar. 

Bu iki şahsiyetin Bakû’da birlikte çıkardıkları Hayat (1905) gazetesinin 
ve sonra Hüseyinzade’nin yayımladığı Füyûzât dergisinin açtığı çığır, bugün 
Azerbaycan edebiyatında “Hayat ve Füyûzât Mektebi” olarak adlandırılan 
edebî bir ekole dönüşür. Azerbaycan edebiyatında Ahundzade ile başlayan 
modern edebiyat, bu yayın organları ile yeni bir safhaya girer ki bu işte, Hü-
seyinzade Ali Bey’in engin fikir ve edebiyat bilgisinin, Avrupa ve Rus ede-
biyatını çok yakından tanımasının etkisi büyüktür. O aynı zamanda İsmail 
Gaspıralı’nın dünyada tek bir Türk kimliği oluşturma idealini de yürekten des-
tekler. “Türkler Kimdir ve Kimlerden İbarettir” makalesi, Yusuf Akçura’nın 
“Üç Tarz-ı Siyaset” makalesi kadar önemlidir ve Azerbaycan kadar Türkiye 
fikir ve edebiyat muhitini de derinden etkilemiştir. 

Biz Hüseyinzade Ali Bey’in şahsında Türkiye ve Azerbaycan fikrî-edebî 
ilişkilerinin büyük bir zirveye ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O özellikle 
Füyûzât’ta, başta Namık Kemal, A. Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem olmakla 
modern Türk edebiyatının Azerbaycan’da tanınmasında da çok büyük rol oy-
nar. Türkiye’ye dönüşünden sonra da fikir hayatımız üzerindeki etkileri çok iyi 
bilinmektedir.

1905’ten sonraki serbestlik döneminde Azerbaycan’da birçok Türkiyeli 
yazarının tiyatro eserlerinin sahnelenmesi, edebî ilişkilere yeni bir güç kazan-
dırır. Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, gibi dramlarla, geniş halk yığınları 
Namık Kemal’i tanır.

1905 Rus meşrutiyeti ve 1908 Osmanlı Meşrutiyeti’nden sonra Rusya 
ve Türkiye’de ortaya çıkan serbest fikir muhiti, edebî ilişkilerin daha da ge-
nişlemesine imkân yaratmıştır. Özellikle Molla Nasreddin mizah dergisinde 
Türkiye siyaset, fikir ve edebiyat hayatının bozuk yanları, eksiklikleri her za-
man dikkatle takip edilip eleştirilmiştir. Meşhur mizah şairi Sabir’in Türkiye 
hayatını yakından takip ederek yazdığı mizahî manzumeler, Namık Kemal’in 
şiirlerine nazireleri, Türkiye-Azerbaycan yakınlaşmasını da ifade ediyordu. 
Sabir, İran ve Türkiye Türklerini, kendi kardeşi olarak görüyor ve buralardaki 
her gelişmeyi yakından izliyordu. Onun ölümsüz şiirleri bugün de bizim ku-
surlarımızı, kötü yanlarımızı yansıtan bir ayna gibidir.

Meşrutiyet hareketlerinin diğer bir faydası, Rusya’nın çeşitli yerlerinden 
birçok gencin okumak için İstanbul’a gelmesi olmuştur. Azerbaycan’dan tahsil 
için gelenler arasında Ömer Faik Numanzade, Hüseyin Cavit, Abdulla Tevfik 
Sur, Karabek Karabekof, Mustafa Lütfi Şirvanî vs. gibi şahsiyetler, Türkiye 
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ile Azerbaycan arasındaki fikrî-edebî ilişkileri zirveye çıkardılar, diyebiliriz. 
Bunlar arasında özellikle Müslüman Türk ruhunu en iyi kavrayan ve eserle-
rinde anlatanın Hüseyin Cavit olduğu şüphesizdir. Onun Uçurum adlı manzum 
dramında İstanbul’da, Avrupa’nın etkisiyle kendi köklerinden kopup, milletine 
yabancılaşan, insanî ve ahlakî değerlerini kaybeden sözde aydınların dramı 
anlatılır. Hüseyin Cavit, I. Dünya Muharebesi’nde Arabistan cephesinden geri 
çekilen Türk askerlerinin karşılaştıkları olağan üstü olumsuz şartları yakından 
takip etmiş ve bu savaşı, İblis dramı için uygun bir mekân ve zaman olarak 
seçmiştir. Savaşın tahribatı, bütün insanî değerleri de yerle bir etmiştir. Böyle 
kötü şartlar içinde İblisleşen insanı, büyük bir ustalıkla anlatır. Cavid’in Harp 
ve Felaket şiirinde Doğu Anadolu’da Rus işgalindeki yerlerde aç çıplak, sert 
tabiat şartları yetmezmiş gibi bir de Ermenilerin acımasız saldırılarına, katli-
amlarına, yağmalarına maruz kalmış ahalinin dramını dile getirir. 

O dönemde Azerbaycan Cemiyet-i Hayriyesi’nin Türkiye’ye yardımları 
M. E. Resulzade tarafından 1918’de bastırılan Kardaş Kömeği adlı kitapta top-
lanmış bulunmaktadır. Burada Ömer Faik’in, H. Cavid’in, Ahmet Cevad’ın da 
şiir ve yazıları vardır. Bu dönemde Azerbaycan Türklerinin Doğu Anadolu’ya 
uzattıkları yardım eli, karşılıksız kalmamış 1918’de de Anadolu Türkleri 
Azerbaycan’a kardeş elini uzatarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasını 
sağlamıştır. 1914-1920 arasındaki dönem edebiyatta da, siyasî hayatta da derin 
izler bırakmış, bugün bizi kaynaştıran duyguların temeli o günlerde atılmıştır. 

Türkiye’de herkesin ezbere bildiği “Çırpınırdın Karadeniz” marşının güf-
te yazarı Ahmet Cevad’ın Koşma ve Dalga adlı kitaplarındaki şiirleri, özellikle 
Türkiye’nin I. Dünya Savaşı’ndan sonraki felaketini, Doğu Anadolu’nun peri-
şan hâlini, İngilizlerin İstanbul’u işgalini, ihtiyaç içindeki ahaliye Azerbaycan 
Cemiyet-i Hayriyesi’nin yardımlarını dile getirir. Gördüğü felaketler karşısında 
yüreğini sızlayan şair, derdini bütün Türk dünyasıyla paylaşmak ister. Bunun 
karşılığında Türk ordusunun kardeşlerinin imdadına koşarak Azerbaycan’da 
istiklal uğrunda şehitler vermesi de yine Ahmet Cevad’ı heyecana getirir, Türk 
askerinin kahramanlığını, Azerbaycan’ın istiklalini anlatan coşkun, samimî şi-
irler yazar. Bu sebeple de “İstiklal şairi” olarak bilinir. 

Hüseyin Cavid’le Ahmet Cevad’a, Mehemmed Hadi’yi de eklersek, gü-
nümüze kadar bu üç şair seviyesinde Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini sami-
miyetle, yüksek estetik seviyede şiire dönüştüren başka şairler bulmak çok 
zordur; tâ ki Yavuz Bülent Bakiler’in şiirlerine kadar. 

Türkiye’de tahsilini tamamladıktan sonra Azerbaycan’da edebiyat öğret-
menliği yapan Abdullah Tevfik, Türk edebiyatı tarihi yazar. Burada o Azerbay-
can ve Türkiye ayrımı gözetmez. İstanbul’daki hocası F. Köprülü’nün tesiriyle 
Türk edebiyatını bir bütün olarak görür ve aslında ilk modern Türk edebiyat 
tarihini yazar; ama, talihsizliği burada da kendini gösterir, Ahmet Hikmet 
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Müftüoğlu’nun takrizini beklerken, matbaada dizilip basılmış kitabı bir yan-
gınla yok olup gider. Bugün elimizde ancak bazı küçük bölümleri kalmıştır. 
Yine de elimize geçen bu kısımlardan onun tezkirecilikten modern edebiyat 
tarihi anlayışına geçen ve bunu başarıyla uygulayan bir edebiyatçı olduğunu 
anlıyoruz. 

Türkiye’ye herhangi bir şekilde gelip edebî faaliyetini sürdürenler arasın-
da Seyahatname-i İbrahim Bey (1877) yazarı Zeynelabidin Meragaî’yi ve Şe-
büsterli Mirza Ali Muciz’i de söylemek gerekir. Fars edebiyatının ilk roman-
larından biri olan bu eserin yazılmasında Osmanlı edebiyatının tesiri bellidir. 
Muciz’in bazı şiirlerinde de İstanbul hayatının anlatıldığını görürüz.

Sovyetler Birliği’nin kurulmasından ve Azerbaycan’ın Bolşeviklerin eli-
ne geçmesinden sonra ise Meehmet Emin Resulzade, Mirza Bala, Yusuf Vezir 
Çemenzeminli, Elmas Yıldırım, Ahmet Caferoğlu, Hüseyin Baykara, Selim 
Refik Refioğlu, Abdulvahab Yurtsever, İldeniz Kurtalan, Cengiz Gökgöl… 
gibi şahsiyetler başta olmak üzere birçok siyaset ve fikir adamı, Türkiye’ye 
göçerek, çeşitli konularda eserler vermeğe başlar. Bunların çıkarttığı Yeni Kaf-
kasya, Azerî Türk, Odlu Yurt, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Mücahit, Azerbaycan 
dergisi gibi birçok yayın, Sovyetlerin aramızda demir bir perde ördüğü yıllarda 
Azerbaycan’ı birçok cephesiyle olduğu gibi edebiyatıyla da Türkiye’de tanıt-
mada önemli rol oynar. M. E. Resulzade ve M. Bala’nın bazı kitapları, ansik-
lopedilere Azerbaycan edebiyatı hakkında yazdıkları maddeler, uzun zaman 
tek kaynak olarak kullanılır. Resulzade’nin bu yıllarda kaleme aldığı “Azer-
baycan Şairi Nizamî” Türkiye’de ve dünyada Fars şairi olarak tanınan Nizamî 
hakkındaki kanaatleri kökünden değiştirmeye başlar. Onun Edebî Bir Hadise 
makalesinde de Şehriyar’ı sadece Azerbaycan’ın değil Türk dünyasının büyük 
şairi olarak değerlendirmesi dikkati çeker.

Ali Nihat Tarlan, Ahmet Caferoğlu, Muharrem Ergin, Hasibe Mazıoğlu, 
Abdulkadir Karahan, Hüseyin Ayan gibi üniversite hocalarının Azerbaycan 
dil ve edebiyatı açısından halen önemini koruyan birçok eseri, Azerbaycan’la 
Türkiye arasında sağlam bağlar oluşturur. M. Ergin Bey’in Şehriyar’ın Haydar 
Baba manzumelerini dil malzemesi olarak ele aldığı Azerî Türkçesi, Türkiye’de 
şimdiye kadar bir Türk lehçesi (veya yazı dili) hakkında yapılmış en iyi araş-
tırma olarak günümüzde de aşılmış değildir. Onun ve Orhan Şaik Gökyay’ın 
yakın zamanlarda da Semih Tezcan’ın Dede Korkut üzerindeki araştırmaları, 
dünya Türkolojisinin temel eserleri arasında yer alır.

Türkiye’de edebiyat araştırmacılığında en önemli eserleri verenlerden 
biri de Turhan Gencî’dir. Şah İsmail Hataî divanı üzerinde ilmî bir araştırma 
yapmış ve bazı klasik Azerbaycan şairlerinin eski yazmalar arasında unutulup 
kalmış şiirlerini gün ışığına çıkararak yeniden edebiyat tarihine kazandırmış-
tır. 
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Yusuf Bey Vezirof (Çemenzeminli), Azerbaycan elçisi olarak bulunduğu 
İstanbul’da Azerbaycan Edebiyatına Bir Nazar (1337/ 1921) adlı kitabı yayım-
layarak Türkiye Türklerine bu kardeş edebiyatı bir bütün olarak tanıtır. Daha 
sonra Türkiye’de tahsilde bulunduğu sırada mezuniyet tezi olarak hocası F. 
Köprülü’nün danışmanlığında hazırlamış olduğu Azeri-Türk Edebiyatı Tarihi 
(1924) adlı mezuniyet teziyle Emin Abid, Azerbaycan edebiyatının XIX. asrın 
sonu XX. asrın başlarındaki gelişimini geniş bir açıdan tahlil eder. 

Mehmet Fuat Köprülü’nün 1926’da Bakû’ya geldiğinde burada bastırdığı 
Azerî Edebiyatına Ait Tedkikler, Azerbaycan edebiyatının temel çizgilerini ve 
belli başlı şahsiyetlerini belirleyen, edebiyat tarihçiliğinde çığır açıcı nitelikte 
bir araştırmadır. Köprülü bu araştırmasını daha sonra biraz daha geliştirerek 
Türkiye’de de yayımlar.

Diğer yandan Sovyet döneminin başlarında Bakû’ya davet edilerek üni-
versitede Türk edebiyatı dersleri okutan İsmail Hikmet Ertaylan’ın yayım-
lamış olduğu Türk Edebiyatı Tarihi ve Azerbaycan Edebiyatı Tarihi (1928) 
adlı değerli eserlerin, ilmî araştırmalar için büyük bir başarı olduğunu söyle-
meliyiz. Yazarlarını ve adlarını verdiğimiz bu araştırmalar, Sovyet devrinde 
Azerbaycan’da yürütülen edebiyat tarihi yazma çalışmaları üzerinde de belirli 
ölçüde etkili olmuştur.

1970’li yıllar Sovyetler Birliği ve Türkiye arasındaki nisbî yumuşamanın 
tesiri edebiyat alanında da kendini göstermiş, Türkiye’de Azerbaycan edebiya-
tını tanıtan kitaplar basılmaya başladığı gibi, Azerbaycan’da da çağdaş Türk 
edebiyatını tanıtan yazılar, eserler ortaya çıkmıştır.

Sovyet döneminde Nazım Hikmet, Vala Nuredin, Şevket Süreyya Ayde-
mir, Ahmet Cevat Emre gibi daha çok Rusya’da okumuş yazarların faaliyetiyle 
sınırlı kalan veya Sovyetlerde yayımlanma imkânı bulan Tevfik Fikret, Reşat 
Nuri, Yakup Kadri, Halide Edip, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Hal-
dun Taner, Fazıl Hüsnü Dağlarca…. gibi beş-on yazar ve şairle sınırlı kalmış 
olan ilişkiler yeniden gelişmeğe başlar. 

Türkiye’de de 70’li yıllardan sonra Bahtiyar Vahabzade, Nebi Hazri’nin 
şiirleri neşredilir. O yıllarda merhum dostumuz İbrahim Bozyel’in daveti ile 
Türkiye’ye gelen Memmed Aslan’ın Erzurum’un Gediğine Varanda adlı se-
yahat notları, Azerbaycan’da büyük bir ilgiyle okunarak halk arasında yeni 
bir Türkiye imajının oluşmasını sağlar. Aynı şekilde Türkiye’de de daha çok 
Sovyetler Birliği seyahatlerinin arasına sıkışmış Azerbaycan’la ilgili bölümler, 
zamanla yerini Azerbaycan seyahatnamelerine bırakır. Bunlar arasında da en 
çok ilgi çekenlerden biri, İbrahim Bozyel’in Azerbaycan Diyarından adlı eseri 
idi.
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Bu arada Semih Tezcan’ın hazırladığı, Türk Dil Kurumu yayınları arasın-
da çıkan Ehliman Ahundov’un Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri’nin de Kiril 
harflerinden transliterasyon yapılarak yayımlanmış ilk metin neşir örneklerin-
den biri olduğunu, Türkiye’de yapılan birçok halk edebiyatı araştırmasında 
kaynak olarak kullanıldığını zikretmek gerekir. 

1982’de Erzurum’da İbrahim Bozyel’le birlikte çıkardığımız Kardaş Ede-
biyatlar adlı küçük dergi, boyuna bakmayarak sadece Azerbaycan edebiyatını 
değil Sovyet Rusya’daki diğer Türk edebiyatlarını da Türkiye’de tanıtmada 
önemli adımlar atmıştır. 

1991’den sonraki gelişmeleri, ilişkileri ise burada anlatmaya lüzum gör-
müyoruz. Bu yıldan sonra ilişkilerde önemli gelişmeler olmuş, birçok eser kar-
şılıklı olarak yayımlanmıştır; ama, yine de ne Türkiye’de Azerbaycan edebi-
yatının ne de Azerbaycan’da Türk edebiyatının objektif olarak tanıtılmasında 
önemli adımlar atıldığını söyleyemeyiz. Her şeyden önce Azerbaycan-Türkiye 
edebî ilişkilerinin hacimli monografilerle ortaya konulması gerekmektedir. 

Türkiye’de birçok üniversitede Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı ders 
olarak okutulmaktadır; ama, Azerbaycan’da Türkiye Türkçesi ve edebiyatı 
henüz müstakil bir ders olarak üniversitede yer almış değildir. Gelecekte bu 
problemlerin halledileceğine inanıyorum
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TÜRKİYE

Ahmet Murat Özel   Ali Ayçil              

Ali Ural    Arif Dülger          

 Bahattin Karakoç  Hicabi Kırlangıç   

 Hüseyin Akın      M. Atilla Maraş

 Mehmet Aycı      Metin Önal Mengüşoğlu

 Mustafa Aydoğan   Mustafa Özçelik

 Osman Özbahçe      Rıdvan Canım     

 Şeref Akbaba   Talip Işık

 Yasin Hatiboğlu

AZERBAYCAN

Abbas Abdullah   Mahire Abdullah

Nazım Ahmetli   Cengiz Alioğlu

Gulu Agses   Vagif Behmenli

Adil Cemil   Sarvoz Hüseyinoğlu

Kıymet Muharremli  Haşim Necfzade

Vüsal Nazımoğlu   Visal Nuru

Şimuzer Nüzetbeyli  Gülhani Penah

Payandüz Sezengin  Maarifi Soltan

Hanemir Telmaoğlu  Rabige Zeynelova

Türkçenin 8.Uluslararası Şiir
Şöleni’ne Katılan Şairler
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DİĞER ÜLKELER

Selim Turan   Almanya  

Marina Karyagina  Çuvaşistan

Todur Zanet   Gagavuzya  

Derviş Osman Ahmetoğlu  Gürcistan

Hüseyin Kerim Ece  Hollanda 

Fatih Okumuş   Hollanda

Nasir Paygozar   İran  

Zuhursin Yerman   Kazakistan

Altınbek İsmailov  Kırgızistan 

Hayalbek Urmanbetov  Kırgizistan

Şeryan Ali   Kırım   

Mahmut İslamoğlu  KKTC

Zeynel Beksaç   Kosova  

Miraziz Azam   Özbekistan

Abdülcelil Hocam  Özbekistan 

Orazdurdu Yağmurov  Türkmenistan

Dr.Hasan Ahmet   Yunanistan
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Şair.1940’da Gürcistan’ın Bolunusi Kepenekçi köyünde doğdu. Devlet 
Üniversitesi Filoloji Bölümünü bitirdi. Bir süre İlkokul öğretmenliği yaptı. 
Azerbaycan bağımsızlığa kavuştuktan sonra İstanbul Başkonsolosu olarak 
atandı. Yıldız ve Edebiyat gazetelerinin yazı işleri müdürü oldu. Ulduz ga-
zetesinde yazıları yayınlandı. Halen Azerbaycan Yazıcılar Birliyi Uluslararası 
Kurum Başkanlığı yapmaktadır.

Eserleri 

Şiir: 

Ağlı Garalı Dünya, 

Üzü Dan dan Yerine, 

Sonsuzluğa Giden Kervan.

Azerbaycan 
Abbas ABDULLAH
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OZAN EFENDİM

Dad senin elinden a gamlı felek
Gardaşı gardaşa düşman eledin,
(Sabri Şimşekoğlu’nun türküsünden)

Gardaş da gardaşa düşman olur mu?
Afdi ozanım, ozan efendim
Bir zaman gelir da peşman olur mu
Bu gara yazıyı yazan efandim.

Fikrimi vermeye gardaş aradım
Gardaşım yanında gardaş aradım
Bulamadım, başıma bir daş aradım.
Ne yapsın yolunu ozan afdimi.

Alavler içinde ömür sürmüşam,
Yerdem kirpiğimle od götürmüşem
İçimi gaynatan bir duş görmüşem
Bulunmaz duşumu yazan efandim.

Yolları  gapalı bir goca dünya,
Sorgusuz cevapsız bulmaca dünya,
Çarkı pusulası bu goca dünya
Azaldı gaynayan gazan efendim

Hasretim canıma ürecek bir gün,
Elim Abbas deyil gızacak bir gün,
İnşallah yeniden düzecek bir gün
Bizim safimizi pozan efendim.

VAY HALİNE

Türk’e düşman olanların
Vay halına, vay halına
Sonra peşman olanların
Vay halına,vay halına.

Yağılaza ayilanın,
Ecnebiye gal deyanin,
Gavazanın, hargalanın
Vay haline vay haline

Sat sata satılanın,
Düşmanlara gatılanan
Sonra çöle atılanın, 
Vay halına,yay halına..

Tatanenip tatacınan
Bir ev yapıp, bin ev yıkan
Elimdedir senin yakan
Vay haline,vay haline.
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Azerbaycan’ın Zengezur Bölgesinde dünyaya geldi. Bakü Devlet Üniver-
sitesi Jurnalistika Fakültesi’nden mezun oldu. Erken yaşlarda edebî çalışmala-
ra başladı. On dört şiir ve nesir kitabı yazdı. 

Azerbaycan ideali ve işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının geri alın-
ması gibi konuları, eserlerinde işledi. 2004 yılında yayımlanan Evvel Ahir ro-
manı, Karabağ faciasının köklerini araştıran Ürekkeçme ve Ermeni Kölgesi 
eserlerinin devamı niteliğindedir. Evvel Ahir romanı, 2009 yılında Uluslararası 
Kaşgarlı Mahmud Vakfının “soykırım ve Ermeni Tecavüzü” yarışmasında özel 
ödül kazandı.

2006’da “Azerbaycan, İngiliz, Rus dillerinde 300’ü aşkın orijinal resmin-
den ve felsefi denemelerinden oluşan albüm hazırladı. Bu albümün bir bölümü, 
“Kıblegâhım Karabağ” adını taşımaktadır. 

2007’de “Ürekkeçme” ve “Ermeni Kölgesi” şiirleri, İngiliz ve Rus dil-
lerinde yayımlandı. 2008 yılında edebiyatta Ermeni meselesi, millî şuur ve 
fikirdaşlık problemi ve hümanizm felsefesi konularını işleyen Ebediyyet An 
adlı kitabı yayınlandı.. 2009’da Karabağsız Şiirler kitabı yayınlanmıştır.

Azerbaycan Yazıcılar Birliği ve Azerbaycan Jurnalistler İttifakı üyesidir.

 Azerbaycan
Mahira ABDULLAH
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QARABAĞ SEVDASI

Küləş zəmı, təraş sümbül,  
başsız başaq
sarı saman taya-taya
baxa bilmirəm biçilmiş, daranmış
talanmış  dünyaya
yaydan yaya, haydan haya 
kiminsə yalın ayağına bata çəltik
Qarabağ yada düşə
sərhədlər köksümə sürüşə...
Düşmənin sürtük şiması   
günəş kimi
ay kimi
himi belə qoyulub dünyanın nəsə
pasaqlı vəl dabanı sinəndən basar
yassar, sən arsız-arsız   
yenidən dikəlirsən
dünyaya lazımsan yoxsa
çoxsan, azsan – acizsən
görünməz olana kimi əzəcəklər
ayaqaltıdır  barlı zəmi,   
yəni öyrəncəli.
Dəli mən özüməm, torpağın altında 
nicat gəzirəm.
Altı üst edən tufanlar tüğyan  
edir başımda
qarşımda iki gözümdən
özümdən öncə bir Tanrı var –  
Vətən çarmıxa çəkilmiş
qalxıb qəbir daşımız kimi yenə 
dikəlmiş Vətən
arxasız, yalqız Vətən
ölüm ayağıdır – bir udum nəfəs
bir uçim su
arzular arzusu
sevgilər sevgisi
yalnız Vətən!

Yalqız Vətən
əvəzsiz əzızlərdi
gördüyünü gözümüzdən gizlərdi
yığıb sinəsinə, durulmasını gözlərdi 
heyhat, övlad qopub gedən, köçkün 
özündən qaçqın, küşkün
evindən, kefindən didərgin
qəlbim tufanqabağı titrəyişdə
gərgin 
əllərim göydə
dizimi yerə basacaq acı taleyə səcdə
vəcdə gəlib dua edirəm
Vətən, məni başına çevir
qürur başa bəla imiş, üzümü səbrə 
döndərim
suya çəkir dilimlə düz gəlməyən 
əməlimi
təməlini mən qoyduğum satqınlığı, 
açılıb-ağarmır, duruya çıxmır yenə
bulanıq xislətimdən, qaranlıq 
illətimdən...
millətimdən qaçmağa qalmadı 
gümanım
zamanım – basqı, pusqu 
xəyanət açılmayan tilsim
dünya başıpozuq, mən yazıq
mənəmliyə təslim oldum təslim
dünya öz əməlində
təməlində xəyanət 
dəyanət – baş girləmə, salıb məni 
toruna 
bir ucdan duz tökür qayşaqlamayan
Qarabağ  yarama.
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Şair. 1954 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti  -Laçın şehrinin Ahmetli köyünde 
doğdu. Edebiyatla ilgilendi. Şiir yazdı. Eserleri gazete ve dergilerde yayınlan-
dı. 

Eserleri 

Şiir: 

Sevgi Allahı,

Benim Generalim, 

Molla Ahmetli ve Molla Ahmetliler, 

Bir Ömür Sevgi.

Azerbaycan

Nazım AHMETLİ
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O DAĞLAR

O dağlar qaldı yiyesiz
Zirveler laldı yiyesiz
Saraldı, soldu yiyesiz
Bağım- bostanım ey lele

Göy üzüne naxış gelsin
Bulud qarış qarış gelsin
Bir delice yağış gelsin
Gelsin, ısdanım, ay lele.

Göyüzü başımdan uca
Bulddar yağır başıma
Bu sevda hardan gül oldu
Menim bu fağır başıma.

Od tuturam, köz tuturam
Söz qovuram, söz tuturam
Üreyimi düz tuturam
Yine üzüme söz gelir!
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1958 yılında Batı Trakya’nın Rodop  Meğali Ada köyünde doğdu. Gü-
mülcüne Celal Bayar Azınlık ortaokulu ile lisesinden mezun oldu. Daha sonra 
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. İç Hastalıkları uzmanı oldu. Ser-
best hekimlik yaptı. Gümülcüne Belediye Meclis üyesi seçildi.Sosyal Sigor-
talar (İKA) Gümülcine şubesi polikinliğinde çalıştı. Edebiyatla ilgilendi şiir 
yazdı. Edebi çalışmalarından dolayı ”Birleşmiş Milletler Şeref ve Vicdan Ni-
şanı” aldı.

Eseri

Şiir: 

Ömür Boyu Muhalefet (Türkçe ve Yunanca-2008).

Yunanistan
Hasan AHMET
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Tam 20 yıl geçti aradan!
Vazgeçtim ondan bundan,
Bize adam lazım adam
Adam gibi adam!
Sürekli uyanık olan,
Hak adalet peşinde koşan,
Hiç yorulmadan!
Bize adam lazım adam.
Adam gibi adam!
Kimseye kambur olmayan,
Nede gebe kalan!
Bize adam lazım adam.
Adam gibi adam!
Ayakta dimdik duran,
İleriye bakan
Hizmet için yanıp tutuşan!

ARA DA BUL BULABİLİRSEN
29 Ocak 1988

Bize adam lazım adam.
Adam gibi adam!
Üretimden yana olan
Bilim ve sanatla yoğrulan
En az üç dil konuşan
İnsanlarla barışık olan,
Dünyada saygınlığı olan,
Etrafına umut saçan!
Bize adam azlım adam.
Adam gibi  adam!
Benim aradığım anlaşılan,
İdeal insan.
Ararım bir türlü bulamam,
Bu zamanda nerde bulacağım
Ne olursa olsun usanmam,
Buluncaya kadar arayacağım!

AZINLIĞIM

Tütününü tepe vurdu
Pamuğunu böcek yedi,
Kimliği inkar edildi,
Dernekleri kapatıldı,
Eğitimi baltalandı
Vakıfları parçalandı
Müftülükleri söndürüldü
Ve en acısı da tüm umutları gömüldü...
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1937 yılında Kırım’ın Akmescit Bölgesi Camal köyünde doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini. Cizak’ta yaptı. Taşkent Devlet Pedagoji Enstitüsü Tarih Filo-
loji Fakültesi’nden mezun oldu. Köy okullarında öğretmenlik yaptı. Mahalli 
gazetelerde yazı yazdı. Mesul müdürlük yaptı. Cizak Şehir Radyosu’nda görev 
aldı.Özbekçe eserler verdi.Yıldız Dergisi ile Milli Gazetede şiirleri yayınlandı.
Bazı şiirleri bestelendi.

Eserleri

Şiir: 

Ömür Dalgaları (1974), 

Çağala (1981), 

Asırdaşım Sırdaşım (1991), 

Mercan Taneleri (2004), 

Kalem Ucundaki Nur (2004), 

Eski Dünya Arasında (2007).

Kırım
Şeryan ALİ
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DEMİR TEREKLER

Bir mucize kördim Azerbaycan da
Terekler bir-birin elinden tutaqan.
Bağlanıp kektenler bir ten,bir canday,
Yalıngızlıq neligin olar unutqam

Adı qızıl terek ve ya da demir,
Ne ise, bilgenge,tabiat dersi.
Tesadüfiy degil, Allahtan emir,
Dostalırm, tereke dönemiz,dersin.

Şu demir terekler-ebediy Türküm,
Bizlerge benziyemi,demir terekler?
Ya, olarda ibret duyami Türkim
Birlik,birlik!-deymi demir terekler!

Terekler terekten küç ala,nasıl,
Yürekler yürekten küz ala,nasıl!
Orhun-Enasaynın taş yazısınday,
Şiirimizin yekesekten kuç asıl…
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Şair, çevirmen.1944 yılında  Azerbaycan’ın Füzuli ilinde doğdu. Azer-
baycan Petrol Akademisi’nden mezun oldu. Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyesi 
oldu.Dergi ve gazetelerde şiirleri yayınlandı. Çeşitli ödüller aldı.

Eserleri

Şiir: 

Nikbinlik (1969), 

Vağzallar (1974),   

Soraqlar Sevgi Beni (1978).

Azerbaycan 
Cengiz ALİOĞLU
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Deməyin qızışıb ustad sirr satır,-
Şair var yanşaqdı aşıqdan betər...-
Bir ovçu dostum var, silah-sursatı
Bəlkə də bir rota adama yetər! 
Pompalı vinçestr, dəri patrondaş,
Zağlı polad qəmə, nə bilim, nələr.
Bakıdan tərpənib yola düşən baş,
Düşündüm, dağları qoyacaq mələr!.. 
Qalmaz Talıstanda ta ayı, fələk,
Qalmaz quş-filan da, qırıb-çatacaq!
Sonuncu maralı eyləyib tələf,
Nallayıb alnından qaban atacaq... 
... Arxada gedirdim ondan mən ovda,-
Belə tələb edir hörmət, ehtiram!
Bu boyda ovçuynan bu boyda qovda
Axı mən kiməm ki, yanaşı duram...
Utandım, özümü sandım lap çağa
Dostum dırmananda qaya qaşına.
İlk atəş vəlvələ salanda dağa,
Dedim ki, ayını aşırdı aşnam!.. 

OVÇU AQİL

Titrədi atəşdən meşə, çöl-bayır,
Əmdiyin süd sənə halaldır, halal!
Bu sən öl, gözündən atıldı ayı,
Ən azı qabandı, ya da ki, maral... 
Bilməzdim özümdə belə fərasət,-
Dostumun yanına dördayaq qaçdım!
Bəs necə, əlimə düşmüşdü fürsət,
Mən şəkil çəkdirib forslanacaqdım... 
...Havayı əziyyət çəkmişəm, demə,-
Başımın üstündə fişəng açıldı.
Gül açıb gülləndi qəfildən səma,
Fişənglər güldən də qəşəng açıldı!.. 
...Sən demə, bu ovçu Piri sandığım
Heç quşa-heyvana qıyan deyilmiş!
Boşaldıb havaya fişəng sandığın,
Qımışıb gülürdü bığaltı bic-bic. 
Qəsdənmi ürküdüb ovu meşədən,
Sakitcə oturub indi gülürdü?!
...Daha nə söylənib-deyəcəkdim mən,
O, sanki, nəsə bir sirri bilirdi... 

Qürbətdə qəribəm, dağlara deyin...
Baxıb ağ yollara ağlara deyin.
Vətəndə sağolmuş sağlara deyin
Sadəcə soraqla yad etsin məni. 
Mən qoyub gəlmişəm bəxt ulduzumu,
Yazan bəd yazıbdır alın yazımı.
Bir rəhmə gətirin yelmar qızını,
Quruca vərəqlə yad etsin məni! 
Qadasın aldığım bizim ellərdən
Mən həsrət qalmışam şana tellərdən.

YAD ETSİN MƏNİ 

Bir axşam ismarıc alıb yellərdən,
Bir sabah daraqla yad etsin məni. 
Mən ki heç deyildim qürbət aşiqi,
Yad eldə nə işi kənd uşağının?!
Bilirəm, tez sönür kəndin işığı,
Bir qara çıraqla yad etsin məni. 
Yasəmən əkmişdim yarın bağında,
Çiçəklər partdaşır bahar çağında!
Üç salxım saxlayıb bir budağında
Yaz salxım budaqla yad etsin məni...
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Şair, gazeteci, yazar. 1948’de Gürcistan Borçalı  Demirçihasanali kasabası 
Keheli köyünde doğdu.

Bakü Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümünden mezun oldu. Ka-
rapapak Türkleri Aşıklar Birliği Başkanlığı ve Yazarlar Derneği Başkanlığı yaptı. 
“Yazı” dergisinde baş yazılar yazdı. “Meydan Dergisi”nin muhabirliğini yaptı.

Gürcistan’ın en büyük devlet madalyası olan “Şöhret” madalyasını kazandı.

*Basılmış 4 eseri vardır.

Eserleri

Şiir: 

Nikbinlik (1969), 

Vağzallar (1974),   

Soraqlar Sevgi Beni (1978).

Gürcistan 
Derviş Osman AHMETOĞLU
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Dinle beni koca dünya
Men seni özleyen Türkiyem.
Namerdlerin ini olmuş,
Bölüm, bölüm bölünen Türkiyem.

Hem Doğuyum hem Batıyım,
Hakkını helal bir zatıyım.
İnsanlığın hürmetiyem,
Hakikatı bilen Türkiyem.

Hara etsem yurt olmuşam
Düşmanıma derd olmuşam
Ah çekip boz kurt olmuşam
Çek hepsini diyen Türkiyem.

Yollarıma yılan yayı
Öç al mendan sine dağı
Başım üstüne bu bayrağı
Meydanlara vuran Türkiyem.

Dağı-taşı yarıp ağlayan,
Hanumanlar kurup ağlayan,
Cihana haykırıp ağlayan,
Ölümü süs sanan Türkiyem.

TÜRKİYEM

Çaldığı zaman zaman,
Mızrağından kanlara daman,
Şanı namı ulu Şaman,
Yung Turan olan Türkiyem.

Kanat açıp uçmak için,
Kainatı kuçmak için,
Aleme nur saçmak için,
At üstünde ölen Türkiyem,
At üstünde ölen Türkiyem.

Bin yılları at üstünde yol alan
Semalarda açıp kanat kol alır,
Koca tarih,ona teslim ol,
Dünya böyle bir dünyadır  sorarsan
Dalgalanır Türkün bayrağı

Meydan ona, o meydana olur tan,
Yollarında az olmadı duman,çan(toz)
Atilla’dan Teoman’dan Mete’den,
Alev alev yanar nurlu çırağı,
Dalgalanır Türkün bayrağı

Yüzü hakka, hakikate dayanıp,
Doğru hedef,doğru niyete dayanıp,
Yerden göğe adalete dayanıp,
Hakkın yüzü arkasında dayalı
Dalgalanır Türkün bayrağı
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Şair,çevirmen. 1944 yılında  Azerbaycan’ın Füzuli ilinde doğdu. Azer-
baycan Şair.1969 yılında  Azerbaycan’ın Ağdam ilinde doğdu. Çeşitli dergi 
ve gazetelerde şiirleri yayınlandı.Yıldız Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmen 
yardımcılığını yaptı. 

Eserler

Şiir: 

Sensin Her Yer,  

Noktalar. 

 

 

Azerbaycan 
Gulu AĞSIS
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SAVAŞ GAZİSİ

Üzdü ayaqlarımı Vətən yolu
qayıtdım üzüqoylu…
qayıtdım
qurşağımın yuxarı qatıyla,
qayıtdım
əlil arabasının atıyla…
İki balam gözüyaşlı
arvadım başıdaşlı…
Yazıq hər əmrə müntəzir:
həm məni gəzdirir,
həm … özü gəzir…
Süfrəmdə haram var
dinmirəm,
İki ac balam var
dinmirəm.
Dinmirəm
gül ağzı açılanda heyrətin:
“Vətəni qorudun, bəs öz qeyrətin?!”
… Üzdü ayaqlarımı Vətən yolu
bu da mənə “sağ ol”u



52
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

1969 yılında Erzincan Çayırlı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada 
tamamladı.Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 
Tarih Bölümünü bitirdi. Şiirleri Dergâh, Poetik. yazıları Hece, hikâyeleri ise 
Hece-Öykü’de yayımlandı.

Eserleri 

Şiir: 

Arasta’nın Son Çırağı  (1999), 

Naz Bitti  (2001).

Hikaye: 

Ceviz Sandıklar ve Para Kasaları (2002), 

Sur Kenti Hikâyeleri, 

Kovulmuşlar Evi (2007).

 

Türkiye
ALİ AYÇİL
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HEM YARALI HEM YAKINI BİR YARALININ

Hem yaralı hem yakını bir yaralının
kırıldı kuş sesinden direkleri dünyanın kaldım eşikte sübyan
Kaldım cümle ovayla temmuzun köklerinde, yaşlanmış ağaçlara dert oldum.
kimi görsem dedim işte buradayım iki
ince boynumun arasında
Kimi görsem dilim buruk, kelimeler ölümlü, sesim anadan üryan.
Yürüdüm benle birlik ağır bir halk yürüdü
suya baktı ağırdı, güze düştü ağırdı, yola vurdu ağırdı.
Bir sabah dünya boşken kalkıp sordum kendime: neyin var taşınacak?
şu kırık dal sesinden, şu tökezleyen ırmak gürültüsünden başka
neyin var sen gidince aklı sende kalacak!

Şehirlerden Erzurum kitaplardan Krişna
üzerime uzattım gerneştikçe yorgun düşen evleri, hiç yaşlanmadı akşam
hiç yaşlanmadı bana bütün ana dillerden kar toplayan çocuklar.
Kurutulup saklanmış bir hayatım yok diye beni boşladı kışlak
indim aşağılara, ilk seferde dürülmüş sancak gibi açık kaldı maceram.

Hangi kavşakta dursam çatallı bir acıyım.
dağınık bir toy yeri, emanet bir elbise, bir ince kopuz sesi.
Yok yerlere yön oldum; her hayrata okuttum bu şaşkın kitabeyi
ki çözülsün insanların insanlara dokunduğu sınırda neden ellerim çolak
ve neden baktığımda büyüyor ölü balık gözleri.

Yurtsuz Marek* beni çiz benden başka göçmen yok
boştu varlığın evi iki ince boynumla salındım ortalıkta.
Bak nasıl da oturuyor üstüme sararmış otlakların uzaktan görünüşü
trampetler çalınca toz kalkan bir kasaba gibi duruyor yüzüm
soyuldu her bir yanım günlere yapışmaktan, hala sütten kesilmedi bu yara.

* Marek Brzozowski. Göç temasını işleyen Polonyalı bir ressam.
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1965 yılında  Sinop-Türkeli’ de doğdu. Marmara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Yurdun değişik yerlerinde öğretmenlik yaptı. Yaz-
maya İkindi Yazıları dergisinde başladı. Özülke dergisinin yazı işleri müdürlü-
ğünü ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Kardelen, Endülüs, Yansıma, Ünlem, 
Derkenar, Kırknar, Kırkayak ve Kırklar dergilerinin yönetiminde bulundu. Şiir 
ve yazıları çeşitli edebiyat dergilerinde yer aldı. Ürünlerini daha çok Dergâh 
dergisinde yayımlatmaktadır. İnternet üzerinde yayın yapan   HYPERLINK 
“http://www.dergibi.com”   www.dergibi.com  edebiyat sitesinin editörlerin-
dendir. Çeşitli gazetelerde kültür, sanat ve düşünce yazıları yazdı.

Eserleri:

Sevmek, Karanfil ve Kiraz, 
Ay Tanığım Olsun, 
Çöl Vaazları, 
Kumaştan Çalan Terzi, 
Deneme Yanılma, 
Kitabım Çıktı Alınmayın, 
Geçmiş Günler Matinesi, 
Hepsi Hikâye.

Türkiye
Hüseyin AKIN
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CEP TELEFONUNUN ÇEKMEDİĞİ YERLER
-Kızılötesi-
Siz bilmezsiniz bu kadarını her şey sevildikçe uzaklaşır
Ondan yaya gidilmez düne, aşka ve ellerimize
Bir de düşüncelerimizin ankasına unutmadan
Taşınırken orda kalan bir şeydir hayat biraz etli bir yerinden
Neyseki tutmuşuz, onu geçelim, çok konuştuk
Her kadın uzun bir konudur çünkü en uzak yerinden
Bir de manifaturacılar çarşısıdır dünyanın tenhalara sığmayan en uzak yeri
Git git bitmez bin dallı basmalardan bir çiçeğe kim bilir sıra ne zaman gelir
Ya değince bir aynaya ne demeli okşandıkça şımaran mobilyaların kalbi
Geçit yok yolların uzadığı bu dallarda en iyisi bir paragraf açmalı göğe doğru
Zaten o kadar eski bir sözü tekrarlayıp duruyor gibi üstümüzde ne zamandır
Tekrarlıyor ölüm kendini, kırlara doğru sekip duran, kimi kimsesi yok bir sessizlikte
Ve benim bildiğim tek göz oda bir evi olmalı dünyanın ara sıra kaldığı
Hey sen orda mısın, benim unutulan kalbim, şimdi attığın yerlerde bana ulaşılamıyor
-Ötesi-
Bu benim ellerimde bozup bozup yaptığım en son kalan Türkiye
Öyle acemi ışık göz kırpar gibi yanar sallanır tahtaboştan
Ne şilteden hazzeder ne sığar döşeklere, annelerin kalpleri işte burada yaşar
Ses verir gibi yapar buğulu pencerede her akşamüstü hatim
Sıralanmış günlerden boşalmış taraçalar günde beş öğün ahşap
Bir çiçek sözcük olmuş sarılmış kendisine hep ağlayıp duruyor
Sen olmasan Allah’ım o bu kadar toprağın altından nasıl kalkar
Nasıl kesilir birden ovalardan sofralara inen buğdayın sesi
Bir kere uçup gitti rengi elimde kaldı bir sözcüğü severken
Birden karardı gölgem bu servi ormanında kiraz da neyin nesi?
-Öncesi-
Olamadım hiçbir şey, ne Habeşi bir yüzüm ne de mısıra sultan
İsteseydim olurdum dökülürdüm camlara kaderimden yüz bulsam
Bir bildiğim vardı sade yüzü aralandıkça bulmacalarda çıkan
Patnoslu bir ölüydü kalkıp gelmiş kefilsiz bir sürü yaşamaktan
Kırık dökük Türkçeyle yakarıyor tanrıya, tanrı oralı değil
Bu mu dünya diyesiymiş; kapısında naz ağacı büyütülen kız evi
Yatarken boydan boya ne de güzel deyivermiş benim sustuğum şeyi
O benim sustuğum şey uzunca bir öyküdür bir ağacın dibinde
Geldi geçti kurtlandı bir sözün doruğuna yürüyünce bir yılan
Yok artık her baloda o benim üst cebime iliştirdiğim dünya
N’aptım ettim bir bahçeye benzettim de bu şehri, yine yetmedi toprak
Baştan çıktım bu oyundan, dikişsiz günlerden yunmuş elbiselerden
Şimdi çıkıp gidiyorum ey büyürkenki telaş, kendime iyi bak!



56
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

1971 yılında Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara’da yaşıyor. Ulaştırma Bakanlığı Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliği görevini yürütüyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla 
TYB’nin 2007 yılı yılın en iyi yazarı ödülünü aldı...

Eserleri

Şiir: 

Mor Kitap (1997), Aşk Bir Deniz Rüyası (1999), 

Yakı (2008), Derin (2008).

Deneme: 

Serkisof Ahbabım Olur (2006), Mürekkep Ten (2007), 

Zehirli Ağaçlar Albümü (2007).

İnceleme- Araştırma: 

Nasreddin Hoca (2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz (2004), Nas-
rettin Hoca Fıkraları (Ş.Çağlar’la birlikte, 2005).

Antoloji: 

İçinden Tren Geçen Şiirler (Mehmet Saim Değirmenci’ adıyla, 2005)

Türkiye
Mehmet AYCI
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Kendime göçer gibi göçüyorum sana,
Durmadan göçüyorum, ayaklarım
Dünyanın en güzel yolculuğuna aşina
Göçüyorum kendimle, ne çadır ne bohça
Omzumda yüreğim,  dilim, 
dilimin en saklı yerinde
Sana koşuyorum bilincimden çıkarak
Sana koşuyorum denize koşar gibi
Sırat’tan geçer gibi, cennete girer gibi
Konacak bir sen varsın bu dünya çarşısında 

- Bilsem! Diye başlayan tümcelerden uzakta
Cümle kapısındayım aşk denilen konağın
Açım, açığım, yoksulum desem sığ-
Sıradan bahane
Sana göçüyorum sebebi yok göçümün

Bugün, on iki nisan günlerden, Tanrım, 
Erikler sözcük açmış, bağışla, çiçek açmış
Söğütlerin en ince dallarında su sözcük
Mavi bulutlar sözcük, gri bulutlar sözcük
Gürleyen gök, emen toprak, 
 dişi yeryüzü sözcük

Ruhum içli esmer bir kadın serapa ağıt
Ruhum içli esmer bir erkek serapa destan
Eline sağlık sevgilim, parmak uçlarına

- Ne mutlu! Diyorum kendime:
- Daha ne!

Daha ne isterim tanrım, bir kelebek
Kanatlarının ucunda ruhumu taşımada
Tılsımlı gözenekleri biraz süt çokça kahve
Süt buğusu tazeliği parmak uçlarımda
Ayırt edemiyorum
- Kelebek sen misin yoksa?
- Kelebek ben miyim ne!

Kendime göçüyorum sana göçer gibi
Sana göçüyorum göçer gibi kendime
Tanrım diyorum, tanrım,
Nasıl bir dünya koşuyorsa içimde…

Öyle yaratmışsın beni ağıt ve destandan
Suya sordum ateşe sordum toprağa sordum
Suya sordum rüzgâra sordum toprağa sordum
Suya ateşe rüzgâra toprağa sordum
Bir sözcük bulmak için beni baştan çıkartan

Tan çıkar açlık eskir susuzluk eskir 
Ekmek eskir buğday eskir başaklar da eskir
Bana sır ver açılmak için denizine

KELEBEK GÖÇÜ

İYİ DİLENCİ ÖDÜLÜ
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1964’te Kahramanmaraş doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Bir müddet Zaman gazetesinde 
çalıştı . Maliye Bakanlığı’na Muhasebat Kontrolörü olarak girdi.

Halen aynı bakanlıkta başkontrolör olarak görev yapıyor.

İlk şiirlerini arkadaşlarıyla birlikte Kahramanmaraş’ta çıkardığı Esra Ya-
zıları (1981, 4 sayı) adlı dergide yayımladı. Bir müddet Yeni Şafak Gazetesi 
Kitap Eki’nde kitap değerlendirmeleri yaptı. Edebiyat Ortamı dergisinin genel 
yayın yönetmeni oldu.

Eserleri

Şiir: 

Kendini Aynalarda Çoğaltan Şehir (1997), 

Bir Dolu Bakır Yaz (1999), 

Bahar Köpüğü  (2004).           

Türkiye
Mustafa AYDOĞAN
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kızım ince ve hafif sesini
gezdiriyor
içeriye boşalan ay ışığında

baba diyor öp beni
öp beni sesimde bir ağrı var

ipin üstünde cambaz bembeyaz
çoğaltıyor annemin yüzündeki geceyi
çocukların gülüşlerine öykünen yaz
baba, neden her şey sağlam 
ve böylesine görkemli

kızım saatin en ucunda
saçlarında mavi bir akış

baba diyor, bir melek miyim ben
avuçlarımda uyuyor tombul dolunay
eteğimde sarı yıldızlar
baba, bir kelebek miyim ben
ışık mıyım, neden ağrıyan bir kalbim var

saksılar çiçeği boğacak biliyorum
kara kediler emiyor parmak uçlarımdan
sütçü neden çalıyor kapımızı 
evde ben yoksam

gökyüzü var mı düştüğün kuyunun
bulutlar var mı siyah ya da gümüş  
ay var mı gecelerinde
ya da dertli nağmeler mırıldanan biri
sen acı çektiğinde

duyduğun sesler benziyor mu eskilere
çıkıyor musun ummadığın yolculuklara 
düşlerinde yine
karanlık kapatınca yaralarını

kırıyor mu umudunu
atılan taşlar

baba, neden her şey tuhaf 
ve böylesine sağlam

kızım elinde gümüş bir çay
dudaklarında bakırsı tebessüm

baba diyor, saçlarıma düşen kar
annemi neden üşütüyor
çocuklar ölse ne yapar sokaklar
dökülse elimdeki gümüş çay
biliyorum yağmur işte böyle yağar

trenler geçiyor düş tünellerimden
senin göğünde parçalanan 
nar gibi trenler
koşuyorum çıkmak üzreyim 
işte çocukluğumdan
baba, neden her şey dışımızda 
ve hızlı bu kadar

kızım açmış toprağın bütün kapılarını
kayıp kurdelasını arıyor prensesin

baba diyor, çek üzerimden
çek ve arala geceyi
bu kadar karanlığa dayanamam ben

tutulan keder
üflenen isyan

düştüğün boşluğa sığdın mı bari
tenine saldıran sessizliğe konuştun mu
duydun mu ayak seslerini gelip geçenin

derin mi seninle soluyan toprak
derin mi ağlayan gözler gibi

KURDELA

KUYU
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1957 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum’da ta-
mamladı. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden  mezun oldu. Adana ve 
İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim dalında doktorasını tamamladı. 1983 
Erzurum’da Genç Kuşak’la başlayan dergicilik faaliyetleri 2009’da dokuz yılını 
tamamlayan Ay Vakti ile devam ediyor. Evli ve dört çocuk babası.

Eserleri:

 Ay Olun İnsanlar, 

Kar Mumu, 

Ay Vakti’nde Konuşmalar, 

Uluslararası İletişim.

Türkiye
Şeref AKBABA
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SULTANIM

Zeylnâmeleri buruşturdum askıdadır
Hint kumaşı değil koruyan soğuktan beni
Afrika çölünde soğutulmuş da değilim
Bakır işlemeli alın yazısıyım insanlığın
Derbeder yalnızlığımdır kapında nöbet
İkinci sesiyim aşk yağmurlarının
Himmet salasına işaret buyur
Seke seke kapındayım sultanım

Dil yakan ovasında yeter şüphelerim
Yeter takıldığı bulutlarıma müfrezenin
Sendeledim depreminde yüreğimin
Yunus çadırında ikindi söyleşileri
Sığındım güneşine Mevlana’nın
Yıkanmak lütuf sayılır göz ummanında
Sıra sıra selviler ve and içen zeytin
Dağlarımın süsü leylak esintin
Burcu burcu kokundayım sultanım

Ne var uzağında barınacak aşkın
Değer mi zaman öyküsüne yaprakların
Çiselenir de sanırsın kırağı yaz yağmurudur
Kar düşer de beyaz örtüsü dağların
Yalancı sabah aydınlık müjdeler yalnız
Asırlara bağlıdır hilkati insanlığın
Sonsuzluk kayda alınır alnında insanlığın
Sırrı ezel ve ebed oluğundan dolmaktır
Bütün varlığımla yapındayım sultanım

Diriliş ölüm öncesi onda var olmaktır
Varolmak ölüm sonrası onda dirilmektir
İçinizden biriyim ve ölümlüyüm demiştin
Bende ölüm korkuları sindiren bakıştır
Dakikalara yazılı bilinmez nakıştır
Sana ayarlanmışım, korkudan azadeyim
Sağa sola çarpsam da tapundayım sultanım

AYAZMA

Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim
Bir kez dokunmalı ve 
bin kez şehir şehir yürümeliyim
Ülke ülke ve bölge bölge 
ağıtlarını dinlemeliyim
En yüksek tepesinde meşaleler 
yakmalıyım kalbinin
En ıssız mezrasına çörek otu ekmeliyim
Billur gözelerine takıp göz musluğumu
Nazarına ket vurmalıyım alyans bakışlarının
Kalbin yörük olduğunu sana anlatmalıyım
Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim

Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim
Zelzele suskunu bakışlarını seyretmeliyim
Kerpiçten evler kurmalıyım kışlasına kalbinin
Islık çalmalıyım gece bekçileri duymadan
Kuş sesleri uyanmadan sabahını uyarmalıyım
Kalbini yedi rengin beyazına boyamalıyım
Yalnızlık düşlerini güneşime hapsedip
Kalbin yörük olduğunu sana anlatmalıyım
Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim

Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim
Taş kesilmiş acıları un ufak etmeliyim
Dalga kıranları denizlere katmalıyım
Ceren bakışlarını tutmalıyım saman yolunun
Mavi akşamlarına türküler bestelemeliyim
Kalbini arşınlamalı ve kalbini arşınlamalıyım
Cem etmeliyim ikindi ve akşamını
Gönül kapısında tutmalıyım nöbetimi
Kalbin yörük olduğunu sana anlatmalıyım
Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim

Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim
Acı lekesine sürmeler çekmeliyim kalbinin
Boynunu büküşüne sitemler etmeliyim
Sarı yapraklarını düşürüp kayıtlardan 
Çeliğine su vermeliyim kalp atışlarının
Nazar okunu kırpıp yıldızlardan kümeler 
Güneş ışıklarından mahyalar yapmalıyım
Madımak toplamalı gül yakısı madalyon
Kalbinin en müstesna yerine takmalıyım
Kalbin yörük olduğunu sana anlatmalıyım
Kalbine dokunup bin ah işitmeliyim
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Şair, hikaye, oyun ve sinema yazarı. 1936 yılında Taşkent’ta doğdu. Taş-
kent  Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nden mezun oldu. TV` ve  “Konca” 
dergisinde çalıştı.  Edebiyat va Sanat yayınevinde editörlük yaptı.

Özbekistan Yazarlar Birliği’nde Başkan yardımcılığı (mes`ul sekreter) 
vazifesinde bulundu.“Zaman Özbekistan” gazetesinin edebiyat, sanat va kül-
tür bölümünde müdürlük yaptı. 1993`da Edebiyat Tergip Markazi tarafından 
Uluslararası Kaşgarlı Mahmud ödülüne layık görüldü. 1994`da ise Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin Özbekistan temsilcisi seçildi.

Eserleri  Rusça`ya çevrildi. Ukrain, Türkmen, Moğul dillerinde`de ya-
yınlandı. Ayrıca Türk Masalları, Türk Mitolojisi, Mevlana mesnevileri, Yunus 
Emre şiirleri, Abdulhak Hamit, Mehmet Akif,  Nazım Hikmet, Necip Fazıl, 
Orhan Veli  kimi onlarca şairlerin şiir ve destanlarını, Ömer Seyfeddin, Reşat 
Nuri, Orhan Hançerlioğlu, Fakir Baykurt hikayeleri, Orhan Kemal`in “El kızı” 
romanını Özbekçe`ye çevirdi.

2007 yılında  TYB’nin Makedonya`da  yapılan “Türkçenin 7. Uluslarara-
sı Şiir Şöleni”nde  Mevlana Celaleddin Rumi büyük ödülünü aldı.   

Özbekistan 
Mir Aziz AZAM
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Kişi gönlü büyür gökke ademden röşna görgaç, 
Şükür eyler birer ferdı tarikiye fida görgaç, 
Ama yere girer nahas hısımlardan cefa görgaç, 
Olur kaddım duta aşkıng yolunda bir bela görgaç, 
Tarik ehliga adetdir tevazu’ aşina görgeç. 

Sorarman navmid aşkımı nihan tut, dip İlahimden, 
Kızarsa da sirim saklar, ümidim var sabahımdan, 
Ve gönlüm tok faş etmas dip güneşimden 
 ve mohımdan, 
Nihaniy aşkı malum etse alem, dud-ı ahımdan, 
Acep yokkım gumanı genc eder halk, 
 ??deha görgeç. 

Seni incitmadim hiç vakt, 
 niçin bene sitem her an? 
Günahımi bilib bolmas, 
 demim geçgey müdam hayran! 
Niçin bunça azm ettin hayatım etgalı vayran? 
Okıng har lahzakım canım dilir, 
 gönlüm kılur afğan, 
Bi aynih oylekim faryad eder itler, gada görgeç. 

Kor oldum gözime düşgen ğubarlardan 
 ve tozlardan, 
Kişi gönlün basıb geçgen rahmsız 
 kalbı buzlardan, 
Unut olmak ağır ğayet özing sevgen azizlardan, 
Fuzun oldukca aşkım garm olur aşkim 
 bu gözlardan, 
Egerçi su burudet kesbini aylar, hava görgeç. 

Mühür — Haqdan, İlohimdan, komandır 
 no`la kadr etsun? 
Eger mukadderim kara, baş sadr no`la kadr etsun? 
Kadrsiz — ülfetim hepsi, b?qadr no`la kadr etsun? 
Rivaci nakd nakşi sikkedendir, no`la kadr etsun, 
Bana el cism-i üryanimda nakş-i borya görgeç?! 

Bani çiftci çıkar y?rge, olub nevruz, 
 sevr göldükça, (sevr - nisan) 
Yaratgay naz-ı nimetler, bani elden 
 m?hr gördükça, 
Düşer çapa elinden, amirinden cevr gördükça, 
Bana dervişa el ham cevr edar, san cevr kıldukça 
Kim aylar zulm man’in, padşahim, 
 san rava görgeç. 

Ne vakt sen, Miraziz A’zam, n? 
 buldun aşk sefasinden? 
Ümid etdin (hata yaptin!) vefasiznin vefasinden 
Va yutding kaç sarı sular hayotinnin hatasinden. 

Fuzuliyi aşur, e zaaf, mahvashlar balosidan 
Ki, mahvashlar kılur yuz bin cefa, 
 bir mübtela görgeç.
 
Gözing sihrin gülüb dildara bandan
 özgeden sorma, 
Diling şahdin gülüb pazara bandan
 özgeden sorma, 
Saçing müşkün gülüb gülzara bandan 
 özgeden sorma, 
Lebing sirrin gülüb güftara bandan 
 özgeden sorma, 
Bu pinhan nükteni bir vakıf-i esrar olandan sor. 

Geçer günler, geçer yıllar, hayatımı eder zail, 
Gönil olmas yüzünden özge yüz görgeli mail, 
Dilim ğaşlu, güzüm yaşlu, sensiz 
 her dam zilu zembil, 
Gözu yaşluların halın na bilsun merdüm-i ğafil, 
Kevakib seyrini şab ta seher badar olandan sor. 

Habersizdir hükümferma zelil kalbda dikenlerden, 
Emir ehli haber koymas anga göngli şikenlerden 
Ve lakın sen haberdar ol alam tohmun ekenlerden, 
Habersiz olma fettan gözlerin cevrin ç?kenlerden, 
Habersiz mestlar b?dadini huşyar olandan sor. 

Uzun sabrım tukab bitgen, beni terk etdi ikbalim, 
Tünü gün ağlaram tınmay, 
 ağır günden güne halim, 
Bena hayfdir elemler de, bu olgach bar ki amalim, 
Ğammından şemtek yandım, 
 sebadan sorma ahvalim, 
Bu ahvali şeb-i hicran benim-le yar olandan sor. 

Semaya uçmak istermen, ve 
 l? sinmiş kenat-balım, 
Cunun sahrasıda yalniz gezer canım — 
 songgi malım, 
Niçin bunca harap oldin, diya sor laakal, zalım, 
Harab-i cami aşkem, nargis-i masting bilur halım, 
Harabat ehlinin ahvalini hummor olandan sor. 

Sen-ey, sen, Miraziz A’zam, bu ateşa olub dahil, 
Bilursan: aşk inayetdir, buni tasdik eder akil, 
Bu sözden, l?k, ogirgey yüz birer zahid 
 va ya cahil, 
Muhabbet lezzetidan bihaberdir zahid-i ğafil, 
Fuzuli, aşk zavkin, zavk-i aşki var olandan sor.

FUZULİ ĞAZELLERİYA MUHAMMESLER  /  1 
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Gazeteci, yazar. 1955 yılında Azerbaycan Büyük Behmeli köyünde doğ-
du. Gazetecilik Fakültesinden mezun oldu. Gazetecilik yaptı, Şiir yazdı. Yeni 
Neşirler Evi’nin baş redaktörlüğünü yaptı. Halen Avrasya Matbuaüt Fonu bö-
lüm şefi olarak çalışmaktadır. 

Eserleri:

Bahar Payız Arası (1979),

Dünya Ayak Üstedir (1981),

Bar Ver Ümit Ağacım (1983),

Yolum Üste Bitsen Gül (1986).

Azerbaycan 
Vagif BEHMENLİ
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PADŞAH BALALARI                                                       
                                      

Coşdu,bilki senin deyil,
Bir de gördüm,deli olur
Padşah oğludu,oğlum ele bil
Birde gördün

Neyi isteyir,bilmirem 
Bilmirem ki, ne hoşlayır
Padşah qızıdı qızım ele bil
Ay uzunu nahoşlayır.

Halım tuladan beterdi
Bilmirem ölüyem,diriyem
Uşaqlarımın derdi
Padşah balarının derdi,
Özüm nökerin biriyem!

Üsküp’te var.
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1952 yılında  Prizren’de (Kosova) doğdu. Bir süre hukuk okudu. Gazete-
cilik yaptı. Bir yıl Tan gazetesinde, sekiz ay Priştine radyosunda çalıştı. Daha 
sonra Priştine Televizyonu’na geçti ve 1974-1999 yılları arasında bu televiz-
yonda çalıştı. Kosova’da Türk dili üzerine televizyon yayınlarının gelişmesin-
de önemli katkıları oldu.

Eserleri: 

Gurur Duy Sen XX. Yüzyıl (1980), 

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

Kosova
Zeynel BEKSAÇ 
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Ötelerden bir ses olduk biz hep
Oyuncağı elinden alınmış çocuklar misali
Hüzün terk etmedi yüreğimizi bu yüzden
Bu yüzden alınganlığımız
Dalgınlığımız bu yüzden
            Rumeli, o benim işte!

Bir oh çeksem 
Hasret dağları gözyaşı döker içimde
İsyana durur talan olmuş gençliğim
Türkülerime sor beni
Adımladığım yollara sor
Boş beşikler bile
Yanık anaların figanını söyler
Anlatır  size
          Rumeli, o benim işte!

Bir haykırsam
Haykırabilsem keşke
Tuna akar Vardar akar Akdere akar
Ben dertlerimle çağlar giderim

Zaman vicdansız
Zaman nankör 
Bu öyle bir sevda ki Ceren’im
Mahşere dek yakar
Ey halkım, unutma! 
Ölümden sonra da emrindeyim!
         Rumeli, o benim işte!

Şardağı’ na sis ne güzel yakışır 
Yıllanmış kara bakar gözlerim kamaşır
Ezelden beridir 
Hasretle ekmek yoğrulur 
Aş pişer hasretle Gora’da 
Yolum gâh Brod’a düşer gâh Rapça’ya
Hacı Ömer Lütfi’yle, Suzi’yle, gezer 
tozarım
Es bre deli gönül es gayrı
Şairler yurdu Prizren sana dar gelir

          Rumeli, o benim işte!

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

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

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

Türkiye
Rıdvan CANIM
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“ELVEDA RUMELİ”

                                                       “Elvedâ Rumeli” dizisine ithaf olunur..
Bana “elvedâ” deme !
Deme ne olur etim ayrılıyor kemiğimden
Gözlerimdeki ışık sönüyor birden
Yıldızlar sönüyor dağlarımda inan
Bana “elvedâ” deme..

“Elvedâ” deyip gidenler çoktan gittiler buralardan 
Bari sen bana “elvedâ” deme
Kırılır kalbi Murad Hüdâvendigâr’ın
Zoruna gider Bayezid’ in, Fatihin, Yıldırım’ın
Kahrolur Gazi Evrenos Bey, Hacı İl Bey
Karalar bağlar dağlar, ovalar bile
Bana “elvedâ” deme..

“Elvedâ” demek o kadar mı kolay 
Beşbuçuk asır süren bir rüyâ mıydı gördüğüm
Görmez misin, yerin altı mezar, üstü mezardır
Kumruların bile terk etmedi servilerini baksana
Ihlamurlar hâlâ “Anadolu” kokar toprağımızda
Hâlâ diz çöküp besmeleyle oturur sofralarına çocuklarımız
Bana “elvedâ” deme..

Zaman ağaran saçlarımı tarayadursun şimdi Rumeli’nde
Güneşin doğduğu yerdedir gözlerim
Âah, gözlerim kapansa da yine sendedir
“Sen gel” deme bana gelemem, bilirsin gelemem
Beni çağırır ezanlar bu topraklarda akşam sabah
Bak, hasretinden saçı sakalı ağardı zamanın
İstersen unut, unut o beş buçuk asırlık aşkı sen
Bana “elvedâ” deme.. 

Burası Rumeli’dir, varsay ki Türkeli’dir 
Tuna burada, Vardar ve Neretva burada, işte Arda ve Meriç 
Şurası Üsküp, Prizren, Berat, Filibe, İşkodra, orada Saraybosna
Ve biz, “misafirlikte unuttuğun çocukların!”
Mendilimizin ucu hâlâ oyalıdır bizim
Ve Aleksler daha bilmezken aşkın tarifini
Onun destanını yazdı kara kaşlı Aliş’ler
Can verdi güzel gözlü Zarife’ler, Vahide’ler
Ben hâlâ o Rumeli’yim inan
Bana “elvedâ” deme..

Evet, hoyrattır kışları ama sarhoş eder bahârları
Doru taylara biner, serhadlara uçarım rüyalarımda hâlâ
Çeşmelerinden tarih akarken su yerine
Hâlâ tekkelerinden “hû hû”lar yükselirken seherlerde
Bunca “Sarı Saltuk” benimle beraberken dualarımda
Arşa çıkarken Yâ-sin’ler, o harap türbelerinden
Ve toprak beni de çağırırken her akşam buralarda
Sen git artık, istersen beni de unut
Ama..
Bana “ELVEDÂ” deme..!
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1954 yılında  Azerbaycan’ın Kelbecer’da doğdu. Muhtelif basın kuru-
luşlarında  çalıştı. Edebiyat gazetesinin şube müdürü oldu. Manas Destanı’nı 
Azerbaycan diline çevirdi. 

Azarbaycan
Adil CEMİL
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Bu dünyaya göz açtım,dünya açtı gözümü,
Körpece Vanlığımda gizledi fil dözümü,
Haksızların içinde hakka tutum özümü,
Men Yaşmayı istedim,
Men Yaşamayı bilmedi.

Uşaklığım savuşdu ata-anadan uzag,
Onlara uzag oldum-başdan,binadan uzag..
Adamlardan uzagmış dema bu adam,uzag
Men yaşamayı istedim.
Men yaşamayı bilmedim.

Ganciliyima galince öz oduma alışdım,
Başara dil açdıran söz oduna alışdım,
Yavaş-yavaş dünyanın tezadına alışdım,
Men yaşamayı istedim,
Men yaşamayı bilmedim
Saçlarıma den düzdü illerimin düzümü,
Qem eydi gamatimi, keder bükdü dizimi.
Qara buludlar aldı bembeyaz gündüzümü-
Men yaşamayı istedim,
Men yaşamayı bilmedim

Bir de gördüm ilahi,tayalarım taylanıp,
Geden ömrüm sen deme gelenlere paylanıb.
Doğduğum toprağa yetim-yetim boylanıb
Men yaşamayı istedim,
Men yaşamayı bilmedim

MEN YAMAYI İSTEDİM 

QOCALIR

Vaxt yetişir, vəde gəlir, yaş ötür
Şir-pələnglər bileyinden gocalar
Üşütdükçe göy üzünün gürbəti
Qərib guşlar lələyindən gocalır

Payız gəlsə-budagların budansa
Yapragların töküləcək, bu,cansa...
Diz bükülür, bel əyilirhaçansa,
Alp-ərənlər kürəyindan gocalır

Bu ömür-günvəfasızmış dedikçə
Sultanların zərli taxtı-kötükcv
Gizli - gizli gəm içinden yedikcə
Dərdli insan ürəyindən gocalır.

Göy zəmani gara daşda gören yox
Ruhu canda, əgli başda görən yox
Bu cahanı körpə yaşda görən yox
Qoca dünya bələyindən gocalır
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Şair.1963 yılında Kırklareli Pınarhisar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi-
ni müteakip, Devlet Parasız Yatılı Okulları sınavını kazanarak İstanbul İnşaat 
Teknik Lisesi’ne girdi. Burada orta öğrenimini tamamlamadı. Bilahare girdiği 
Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.1988 yılında bu yana kamu kuru-
munda memuriyetini sürdürmektedir.

Şiir çalışmaları Aylık Dergi başta olmak üzere Ayane, Kardelen, Kayıt-
lar, İslâmi Edebiyat, Kırağı, Özülke, Seher, Kalem ve Onur, Edebiyat Ortamı, 
Düş Çınarı, Bir Nokta, Ay Vakti, Mor Taka ve Anadolu Çınar adlı dergilerde 
yayımlandı.

Evli ve iki çocuk sahibi. 

Eserleri 

Şiir: 

Şiir Nöbetleri (1990), Geçmiş Zaman Düşleri,(1995),
Ses Ver Bana (1998), Bana Aşkı Sun (2004),Sanki Bahar (2008), 
Meğer Aşk İmiş-Toplu Şiirler, (2009).

Deneme: 

Sözün Ateşi (1998).

Türkiye
Arif DÜLGER 
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HACI BAYRAM-I VELİ                                 
                                      
Bir ummân,
Asıl adı Nûman; Müderris Nûman.
Candan vazgeçip,
Cânı cân içinde, aramayı öğreten.
Öğreten, sırça saray nedir, dünyada
Yokluk dağları nasıl aşılır,
arzular içinde?

Derman;
Susamış gönüllere derman,
Ateş değil su döken,
Yangına, yangına
el-aman!

Bir elinde ham pişmanlık,
bir elinde âsâsı,
Çile ufkunda perdelenmiş Burak.
Somuncu Baba, isim babası
Mübarek zâtıyla buluşması Bayram.

Kemâle erdiği yer, Ak Medrese
evvelce Agustus Mâbedi,
Karanlık gönüllere usulca sokulan aydınlık.
Döne döne kendine gelen som altından veli,
Verdiği ses: “sen seni bil, sen seni”.

Akşemseddin talebesi:
aynadaki köse
Elinde sır gibi fethi büyüten.
Sadakat kapılarını aşa aşa aşkın,
Hak Divanına
bir kırmızı gülle yürüyen.
Bana “ELVEDÂ” deme..!

YESİLİ HOCA AHMET                              
                                      
Çiçeği gören göz gerek alperen,
Geceyi ilmek ilmek örmek gerek.
Kıvrılmış yılan zehrini neyleyim,
Asıl güneşten önce doğmak gerek.

Her görülende bir görülmeyen var,
Sırdan ummana dalıp çıkmak gerek.
Dost acı söyler övgüyü neyleyim,
Dünyada kendin bilen âdem gerek.

Mâdem kanatlanıp ufka bakan var,
Kesen kılıca kesme demek gerek.
Kızıl elma yok güneşi neyleyim,
Bize Yesili Hoca Ahmet gerek.

sokaklar
Fatiha kim okur bu mezarlarda yatanlara
Kosova Ovası’nda 
Evlâd-ı Fâtihân yurdunda
Her an lav püskürttü püskürtecek
Yüzyıllık tutku dağının 
İnadına yeşile kucak açtığı
Osmanlı çeşmelerinin ilahi edasıyla aktığı
Bir türbe var orda
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1958 yılında Gümüşhane’de doğdu. İlkokulu Gümüşhane’nin Ballıca köyün-
de, ortaokulu ve liseyi Gümüşhane İmam-Hatip Lisesinde okudu. Erzurum Atatürk 
Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesini 1978 yılında bitirdi.

1985 yılına kadar Eskişehir Avdan ve Cumhuriyet liselerinde öğretmenlik 
yaptı. 1985 yılında Hollanda’ya gitti.  Uzun yıllar eğitim alanında çalıştı. Çocukla-
ra ve yetişkinlere dersler, başta Hollanda olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
de pek çok konferans ve seminerler verdi, panellere katıldı. Avrupa İslâm Üniver-
sitesinin öğretmenler kadrosunda yer aldı.

2005 yılından beri Hollanda’da hapishanelerde Müslüman mahkûmlar için 
manevi rehber  olarak çalıştı.. Şiirleri Mavera, Aylık Dergi, Kayıtlar, Kafdağı, 
Wird, Yitik Düşler, Kuşluk Vakti gibi dergilerde yayınlandı. Yine 1980 yılından 
beri başta Yenidevir gazetesi olmak üzere bir çok gazete ve dergide denemeler ve 
makaleler yazdı. 

Hollanda’da İntertürk, Maviposta, Platform, Türkevi, Doğuş, Akademi, Aka-
demia, Mavi Kardelen gibi yayın organlarında çalışmaları yer aldı. Dokuz seneden 
beri Platform Kültür-Sanat sayfası editörlüğü yapıyor.  

Evli ve beş çocuk babası. Arapça ve Hollandaca biliyor.

Hollanda
Hüseyin Kerim ECE 
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Eserleri 

Vecize: Özdeyiş, Cümleler (1984).

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

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

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

Çocuk Kitabı: Sorulu-Cevaplı İslâmi Bilgiler (1999).

Hikâye: Tanıklar (1993).

Şiir: Amsterdam Akşamları (1998), Tatlı Bir Çığlıktır Yüreğim (2001), Nev-
bahar (2004), Şiir Nöbetleri (1990), Geçmiş Zaman Düşleri,(1995),Ses Ver Bana 
(1998), Bana Aşkı Sun (2004),Sanki Bahar (2008), Meğer Aşk İmiş-Toplu Şiirler, 
(2009).

Deneme: Sözün Ateşi (1998).

YOLCUSUNA KAVUŞAN HASRETLİ GİBİ

Senin gönderdiğin öz su ile, gülüm; kandım
Senden gelen habere hazırladım kalemi
Seni hatırlatan bir kuş sesiyle uyandım
Yeşil bir tül altında gördüm bütün âlemi
Ümitliyim, zira en sağlam yere dayandım

Yalancı fecirlere kucak açmadım, gülüm
Bilemem ihanetin açtığı derinliği
Gözlerimde duruyor bıraktığın tebessüm
Onunla tadıyorum ruhumda enginliği
Onunla çözülüyor hayattaki kördüğüm

Selâmın geldi gülüm, derdime şifa buldum
Yeniden keşfettim bir tohumdaki dünyayı
Fecir ile uyandım, sürgün ile doğruldum
Gülü bağrıma bastım, seyrettim papatyayı
Yolcusuna kavuşan hasretli gibi oldum

DİLEMMA 
                         
Gözlerimden damlayan hüznün tercümesi yok
Yürekte anlaşılır dil olmadığı gibi
Ne yana dönsem ufuk karşılar beni yine
Kiminle karşılaşsam “sen kimsin” diye sorar

Bilemem dairenin yürüdüğü düzlemi
Gecenin garipliği iliklerime işler
Gün nereye gidiyor diye sorarken suya
Akşam perdelerini birden yere indirir

Her gün çeker giderim menzilim belli değil
Kendimi seyrederim zamanın aynasında
Yabancı bir yazıcı yanıma sokulur da
Kaydetmek ister beni de sicil defterine
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1935 yılında Yozgat Sarıkaya’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Çorum Alaca Belediye Başka-
nı seçildi. HAK İŞ Konfederasyonu Genel Başkanlığı yaptı. Çorum Milletve-
kili olarak  meclise girdi.  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde  Başkan vekilliği 
görevinde bulundu. Milli Gazete’de yazıları yayınlandı.

Eseri

Şiir: 

Sözdeki Füsun        

Türkiye
Yasin HATİPOĞLU
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Şİ’RİN CAZİBESİ                       
                                    

Şi’rin beni cezbeyleyen esrarına kandım,
Gördüm yüce şairleri, şi’rimden utandım;
Nabi’lere Akifler’e tilmiz olamazken,
Daldım nice hülyalara, ateşlere yandım!

BÜLBÜL-İ ŞEYDA                  

                                      
Aldın gözümün nurunu a’mâ gezerim
Al ruhumu,canımla müheyya gezerim.
Ey Gül!göremem rengini,ıtrın duyarım;
Aşkınla coşar,bülbül-i şeyda gezerim…

HÂFIZ’IN KABRİ               
                                      

Hafız’ın kabrini gezdim,saran gülleri gördüm;
Matemin simgesi nice bülbülleri gördüm.
Müslüman ülkelerin bahtına zulmet çöküvermiş;
Zalimin zulmüne destekteki yâd elleri gördüm.
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1960 yılında Samazganol ilinde doğdu. 1983 yılında Taşkent Devlet Üniver-
sitesinden mezun oldu. Mahalli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlandı.

Eserleri

Şiir:  

Horgin Vadiy, 

Gam Choginig Yapraği, 

Mubozak Müjdalar, 

Yaz Oghomi (Tazjuma).

Özbekistan
Abdülcelil HOCAM
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DORUN NADVA MASLAHATİ

Yigitlarni sayladilar,
Qilichlarni gayradilar.
Mushriklar haq Payg’ambarning
Joniga qasd ayladilar.

Abu Jahl tuzdi reja:
-Mushriklarda urg’necha
Bo’lsa, shuncha shamhir olug,
Birdan choping yarim kecha!

Shayx libosin kiygan shayton
Dedi:-Hoy-hoy,bo’lmang hayron!
Bundan ortiq chora qayda
Iloj bormu to’kmasdnan gon!

Maslahat shu.muammo hal.
Bo’bolmasın heçh taysal-paysal
O’oldirgaysis Muhammadni
El uyguda yoktan mahav!

Yiğitlarni sayladilav,
Qiliçlarni gayradilar.
Musheriklar hag payg’ambarning
Joniga gasd ayladilar.

Qogkukyarim tun.El uyguda.
Qilich sermap gorunk’uda
Paydo bo’ldi gonsiragan
Abu jahl bosh hlig t’da

Qdir Alloh eddi ayon,
Vahiy-ogoh etti sehu on
Uydan chikdi Resulloh
Qtdi x avfdan omon omon.

Na go’rgip, na sheoshib o’ddi,
Yosindan s’oz ochip o’ddi.
Har Mushrikning boshi uzra
Bir-bir tutrop soçhip o’ddi
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1960 yılında Azerbaycan’ın İmişli ilinde doğdu. Gence Devlet 
Üniversitesi’nden mezun oldu. Azerbaycan Yazıcılar Birliyi üyesi ve yönetici. 
Şiirleri çeşitli mahalli gazetelerde yayınlandı. Edebiyat gazetesinin yazı işleri 
müdürlünü yaptı.

Eserleri

Şiir: 

Bana Yakın Gelin Tez (1991), 

Analar Bir Güneştir (1991).

Azerbaycan
Sarvaz HÜSEYİNOĞLI
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ADAM
                      
Gülü- çiçeği toparlayıp
Namaza talasan adam,
Ha sordum bile bilemezdim
Sen niye belesin adam?

Getemesi hevesin bol ola,
Ne sağ ola, ne sol ola,
Tanrı gönderen yol ola
Düşesen,gedesen aram.

Sevmek üçün nebz atılır mı?
Sözlerim könle yatılır mı?
Tanrım gumanın çatılır mı?
Men senden dilecem adam.

Yollar çod azmağ alasdı
Altını gazmay asandı,
Bu şehri yazmağ asandı
Kime gönderesen adam.
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Şair. Kırgızistan’ın Oş bölgesi Özgün ilçesinde  Köldük köyünde doğdu. 
Kırgız-Türk Sema Lisesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji 
Bölümünden  mezun oldu.Türk Edebiyatı ve Şiiri üzerine araştırma yaptı.Yu-
nus Emre ile Mevlana’nın şiirlerini Kırgızca’ ya çevirdi.

Halen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde okutman olarak görev 
yapmaktadır.

Eserleri

Şiir: 

Sevgi Sultanı Yunus Emre (2005),

Taş Ayna (2008).

Kırgızistan
Altınbek İSMAİLOV
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Nedendir bilmem, korku basar beni,
Anlamsız düşünceler boğar beni..
Zamanın uçtuğu sonsuz bozkıra
Ben şiirleri,şiirler yazar beni.

Gönül perişan,yarasız kan’adım,
Kemiklerimi gün oduna vurdum,
Gönül aynasına göz atarak ben,
Çok zaman kendimi seyredip durdum.

Gövdemi durmaksızın sarıp yalın,
Yandı yaprak,yandı budak,dallarım
Kederli yürek odunu alacak,
Kara taşa sarılıp kucakladım.

İçimdeki ateşi emiverdi,
Birden bire o taşta yanıverdi.
Alevlenen canımı bilmem biri,
Kayalara götürüp çarpıverdi..

Doğanın sesini dinleyip durdum.
Şiir sağnağı altında boğuldum.
Aslımı,bulamadan ben aslımı,
Dolandım,bu dünyayı çok dolandım.

Sabah,akşam olduğunu bilmeden,
Günün ışık saçtığını görmeden
Gördüm kendimi ilk kez ben o zaman
Gögelerle beraber gidiyorken!

İçesim geldi…Ama içirmedi 
İçimdeki alevler küçülmede.
İtlik yaptığını anladım o an
İçimdeki adamı,içimdeki!

Köpürüp deniz gibi dalgalandım
Korkarak bu aynayı bakamadım.
Bir ömür boyu ardından koştuğum
İçindeki Özümden korkuyordum.

İÇİMDEKİ BİR ADAM                      
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Eğitimci, şair. Kıbrıs Limasol’ da doğdu. Amerikan Akademi Koleji ile 
Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 
Kıbrıs’ta çeşitli liselerde Türk dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. İngilizce 
eğitim veren Türk Maarif Koleji’nin kurucu üyesi oldu. Müfettişlik, yönetici-
lik görevlerinde bulundu.

Eserileri 

Kıbrıs Türk Folkloru, Kıbrıs Türk ve Rum Edebiyatlarından Örnekler 
(Şevket Öznur ile birlikte).

        

KKTC 
  Mahmut İSLAMOĞLU
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HAZAR              

Türkün gururusun canım Hazar’ım
Seni böyle bilir böyle yazarım
Hak saklasın dokunmasın nazarım
                    Onurusun ulusumun onuru
                    Yayılsın dünyaya Hazar’ın nuru

Hazar kıyısında kurulmuş Bakü
Şehir değil sanki elmastan takı
Hilali var naziridir gökteki

                       Gururusun ulusumun gururu
                      Yayılsın dünyaya Hazar’ın nuru

Açılsın Hazar’a güller açılsın
Şiirler okunsun neş’e saçılsın
Hazar’ın yoluna saçı saçılsın

                       Onurusun ulusumun gururu
                        Dünyaları tutsun Hazar’ın nuru

Konuşsun ozanlar susmasın diler
Şair şevke gelsin sussun bülbüller
Hazar’da bir olsun bütün gönüller

                        Gururusun ulusumun gururu
                        Yayılsın dünyaya Hazar’ın nuru

Hazar’da cem olmuş akraba soylar
Salınıp durmakta bak fidan boylar
Şairleri tatlı konuşur söyler

                        Onurusun ulusumun onuru
                        Cihana yayılsın Hazar’ın nuru

İki Hazar ikisi de bizimdir
Bir canım bir diğeri gözümdür
Özüm Türk’tür şiir benim sözümdür

Onurusun ulusumun onuru
Yayılsın dünyaya Türklüğün nuru.

OSMANLI SALTANATI           

Dokuz asırdan önce
Yücelerden de yüce
Türkün soylu bir kolu
Batı’ya yönelince

                        Malazgirt Ovasında
                        Karşılaştı düşmanla

Bizanslı tam üçyüzbin
Bizler elli bin canla
Savaşa tutuşarak
Tertemiz bir imanla
                        
                         Üstün geldi Alparslan
                         Yardım edince Mevla

Ramanos Ordusu dağılmış
Çil yavrusu
Açılıverdi Türk’e 
Anadomu kapısı…

 Irkımın tarihinde
Başladı yeni bir çağ
Bir avuç Türk’e karşı
Aktı Haçlılar dağ dağ..

Yıllar yılı kafirler
Çullandı üstümüze
Kimini dağa sürdük
Kimilerini denize

Yerleştik yeni yurda 
Güzelim ülkemize.

                       Önce beylikler kurduk
                       Sonra yüce devletler.



86
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

Eğitimci, şair. 1968  yılında Adana-Karaisalı doğdu.. İlk ve orta öğrenimi-
ni Adana’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun 
oldu. MEB’de uzun süre öğretmenlik ve TBMM’de  Milletvekili Danışmanlığı 
yaptı.

Şiirleri, Nida, Kardelen, Yeni Ufuk, Ayvakti, Kırağı, MEB Eğitim Der-
gisi, Buruciye Edebiyat, Şehrengiz gibi çeşitli gazete ve edebiyat dergilerinde 
şiirleri yer aldı.Yeni Dünya derginsin Kültür ve Sanat sayfasını yönetti.

Kimi şiirleri (Kara Zulüm, Haykırır Sevdam, Her Gün Yeniden Doğar 
Güneş) ezgi olarak bestelendi.  Şiir dalında çeşitli ödülleri aldı.Türkiye Yazar-
lar Birliği Ankara Şube Başkanı oldu.

Eserleri

Şiir: 

Üç Kitap / Dilan, Tuana ve Akşamlar (1996), 

Adını İsyan Koydum Aşkın (2009).

        

Türkiye 
Talip IŞIK
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VAVEYLA            

/susku denizi/

et ve kemik ve ateş 
ve su ve rüzgar ve toprak ve hava 
ve sen ey göz yaşlarım
yeniden ol emrini bekleyen bir çığlık gibi
saçlarımda alevlenir gece
acz içinde yanan bir sır düşer de yüreğime
gece ve gündüz arasında 
dolaşan bir umut olur

gökyüzü direnir
dicle’nin kıyılarında mor menekşeler
çocuklardan arta kalan
kırık oyuncaklar
saplanır güneşin kalbine

şehri saran bir isyandır kaldırımlarda aşk
umut isyandır kadın isyan
zulme direnen tüm mevsimlerde
bakışların isyan

gözlerimde sancı yok
yeryüzü atlası kan
deniz çekilmiş bu topraklardan
ırmaklar kurumuş
hiç gelmeyen hasretin içine düşmüş zaman
üstüne titrediğimiz kelimeler 
çizilmiş gövdesinden

acılar içinde depreşen dünya
zulme kanat geren yeryüzü
kasılmaktan yorgun düşen yanlarına
hangi hayatı sürsen
tenhalara akan
gözyaşı olur

bir tek sen
ve bir de vaveyla
kopar gecenin bakışlarında

TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ            

I
güneş sancılı doğuyor

bizi ayıran Berlin duvarı değil
koyu bir akşamla gelen
kurşuni yağmurlar

mayın tarlalarından geçiyoruz
kolu kanadı kırık mısralar giriyor
şiirlerimize

rayihalar taşınmış gökyüzüne 
yalnızlık sancılarına tutulmuş çiçekler
vuslat türküleri çoğalıyor dudaklarımızda
buruk mevsimlerden geçiyor kalbimiz

kaç ölüm gördüm yüzlerinde insanların
bu kaçıncı bahardı yaşanan sabırla
kaç şehir arşınladım kifayetsiz
hüzünle geçtim gözlerinden
hüzünle yoğruldu düşlerim

II
vuslat denizi

gurbet türküleriyle geldim kapına
bir yanın Erzincan kokuyor
bir yanın Erzurum

dualarla geçiyorum kalbinin üstünden 
besmeleyle açıyorum kapılarını
vuslat denizi İstanbul tütüyor
derin kış uykularından uyanıyoruz
günün ilk ışıklarıyla
seviyorum seni

özgür kuşlarını
dağlarda açan çiçeklerini
hırçın ve uysal denizlerini
gül gibi açan şafaklarını
koyu bulutlar dağıtan
ve her adımda beni yeniden çağıran
ey gözlerinin rengine abandığım ülkem

seni seviyorum..
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Şair. 1930 yılında Kahramanmaraş Elbistan’ın Ekinözü (Celâ) köyünde 
doğdu.  Adana Düziçi Köy Enstitüsü ile. Hasanoğlan Köy Enstitüsü`nden me-
zun oldu. Kahramanmaraş`taki  sağlık memuru olarak  görev yaptı.  Çeşitli 
gazete ve dergilerde yazdı. K.Maraş`ta Dolunay dergisini çıkardı.   HYPER-
LINK “http://www.edebiyat.tc/bolum/siirler/”  Şiirler i Köy, Kızıl Elma, Çağ-
rı, Fedâl, Ha-reket,   HYPERLINK “http://www.edebiyat.tc”  Türk Edebiyatı , 
Hisar ve Töre gibi dergilerde yayımla-dı.  Bâzı şiirlerini Aşık Rahmânî mahlası 
ile yazdı.Her yıl düzenlenen Dolunay Şiir Şölenlerini başlattı. Beyaz Dilekçe 
adlı şiiriyle Türkiye Diyanet Vakfı Münacaat Yarışmasında birincilik kazandı

1991 yılında Diyanet Vakfı’nca düzenlenen “Münacaat Yarışması”nda 
“Beyaz Dilekçe” isimli şiiriyle birincilik kazandı. 1993 yılında Kazakistan’ın 
başkalası Almaatı’da düzenlenen “Türkçe’nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni”nde 
“Büyük Abay Ödülü”nü aldı.

Eserleri

Mevsimler ve Ötesi (1962), Uzaklara Türkü (1991), Dolunay Şiir Gül-
destesi (1996), Aşk Mektupları (1999) Seyran (1973), Sevgi Turnaları(1975), 
Ay Şafağı Çok Çiçek, Kar Sesi, Zaman Bir Beyaz Türküdür, ilk Yazda, Bir 
Çift Beyaz Kartal, Menzil, Beyaz Dilekçe, Leyl ü Nehar Aşk, Şiir Burcunda 
Çocuk.

        

Türkiye 
Bahattin KARAKOÇ
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her akşam ilk yıldız ağarttığında gümüşlerini
masmavi bir kuş süzülür yeryüzüne doğru
havayla sürtüşen kanatları kavisler çizer
gökadalar oluşturur
bu kuş benim kuşum biliyorum
her gece yolunu bekliyorum
o bana yaklaşınca
yüreğimde çifte davullar vurur

benim kuşum yeryüzüne innerken
gökyüzü yekpâre bir ağaç olur
ve çiçeğe durur salkım salkım
notaya dökerim yıldızların cümbüşlerini
sürüsünü yatağa vuran bir garip çoban
efkârlanıp bir türkü tutturur
türkülerin pervazlandığı yerde
insan insanca,kuşsa kuşça
mutlaka kendine sığınak bulur

benim kuşum bana göklerin armağanı
takvîmlere bağlamışım dönüşlerini
kimi zümrüdüanka diyor,simurg diyor kimileri
bir cennet kuşu demek kalıyor bana
hep ben yorumlarım gizemli düşlerini
kuşum derim,yârim derim,dostum derim
benim kuşum akıl,benim kuşum gönül
ve serâpa nûr

bana geldiğinde altın gagasıyla
penceremin yeşil camına tık-tık vurur
sel’e kapılmış gibi kapılırım gülüşlerine
iki gözü iki bal peteği
erguvan çiçekleriyle dolu eteği

çiçekleri üzerime serpeler
sonra benim kuşum,benim yârim
yüreğimi yüreğine hapseder
rıza makamında çalar her tambur

en yumuşak yastık benim yastığım
dikensizdir,ne esner ne buruşur
ay’ın bulutlarla sarmaştığı gibi
başını yastığıma koyduğunda
gökçen kuşum,gökçül kuşum bu yastıkla soruşur
bazen gözlerini kapatır dış âleme
yüregiyse ya vedûd,ya vedûd diye verur
yastık da aynı cezbeyle katılır bu nakarata
bense sabaha dek semâ dönerim
ne zaman ki kuşum gözlerini açar
aşk bir kılıç gibi iner tepeden
yanık toprağı diriltir,
beklemekteki tohumu yeşertir yağmur

meyhanenin toprağında ayık bir yer var mı ?
şarabı başkaları içmiş sarhoş gezen benim
gökçen kuşum yine gökyüzüne çıktı
ayaklarındaki gümüş halhalları şıngırdatarak
bense ıssız bir adaya düşmüş gibiyim
deniz süvarileri kuşatmış adamı
bir yönden kendime küsmüş gibiyim
hâlâ gökyüzüne bakıyor penceremin yeşil camı
yastığım ya vedûd- ya vedûd diyor
cevşensiz yorumlar umurumda mı ?
kızmak,kılıç çekmek hüner değil
elin ve yüregin tutuyorsa işte boynum
çekinmeden vur !

 GÖNÜL DOLUDİZGİN,  AŞK’SA HEP UFUK
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1966 Amasya doğumlu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Ede-
biyatı Bölümünden  mezun oldu. Aynı fakültede öğretim üyeliği yaptı.Profe-
sörlüğe yükseldi. Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği genel başkanlığı görevini 
üstlendi. Şiir dışında İran edebiyatıyla, özellikle de İran şiiriyle ilgili çalışma-
lar yapıyor. İran edebiyatına ilişkin yayımlanmış çalışmaları var. 

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

Evli ve bir kız, iki oğlu var.

Eserleri

Şiir: 

Hayret Makamında (1993), 

Düşte Yürüyen Derviş (2004).

Türkiye
Hicabi KIRLANGIÇ
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İSFAHAN’DA BİR ŞEHİTLİK
 

Sıra sıra gençler gördüm
Diri mezarlar gördüm, güleçti yüzleri
Serviler resimler kadar solgundu
Uzaklardan gelen bir ağıt kokuyordu rüzgâr
Bilinen renklerin ötesinde bir beyaz dünya
Serviler resimler kadar solgundu

DEĞİL

Rüzgâra karşı gözünü kırpmadan koşan atlar
Sonsuza dek yorulmayacak değil

Dağlar sürekli sırtında saklayacak değil güneşi
Ve bu ırmak hep bizim bahçemizi sulayacak 
değil

Gecenin gizemi gidip de gelmeyecek belki
Benim kanım hep böyle deli akacak değil

Yıldızlar alıp giderken başını
Gözlerin yıldızları esir alacak değil

Sen değilsin ben değilim değil hiç kimse
Olmadığımız gün olmayacak değil

Sözlerin hicabını kaldır çıplak kalsın şiir
Veznim yok diye bu şiir utanacak değil
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Şair. 1969 yılında Çuvaşistan’da doğdu. Çuvaş Devlet Üniversitesi’nin Fi-
loloji Bölümünden mezun oldu. Şiir ve piyes yazdı. Çuvaşistan Televizyonu’nun 
Rusiye kanalında  Çuvaşça  çocuk ve kültür programları hazırladı. Piyesleri 
Çuvaş Devlet Tiyatrosu’nda sahnelendi. Rusya Yazarlar Birliğinin üyesi. Dev-
let Gençler Ödülü’nü kazandı.

Evli ve iki çocuk annesi.

Çuvaşistan 
Marina KARYAGİNA 
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Ep ulup yıhinçen pil ilni
Turta hirme, şivra, sünma
Syut tinçene savmaşkın kinli
Çuvaş yatpa,yıvaş çunpa

Syır çilhine pilsen-kun tutlıh
İşre kuratıp parhatar
Ey,syut syuntalık!-Suyurasyulıh,
Hev kivvütten tukma an par

Eppin hivelin tem an maylı,
Sünes pek uyıkta-tulat!
Turta hirse şevra syunmalıh
Man halık vilimsir pulat

Çuvaş veyyı-tinçe syavri-tir,
Hivele may ayıha may
Pinsyullıhsen puşari vitir
Mınaş kuratıp yehema..
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1947 de Elazığ’da doğdu. İlkokulu Diyarbakır’da, orta ve liseyi Malatya’da 
tamamladı (1969). İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1979). Bursa’da bir süre me-
muriyetten sonra ticaretle uğraşmaya başladı.  Lisede arkadaşları Mustafa Filiz 
ve Altan Etkin ile birlikte Çile adlı bir dergiyi çıkardı. Malatya’da yayınlanan 
Dal Dergisi’nde yazdı ve yönetti.  İlk şiiri ‘Unutmak’ Yeni İstiklâl’de çıktı. Şiir 
ve hikâyeleri Yeni İstiklâl, Türk Yurdu, Fikir ve Sanatta Hareket, Aylık Dergi, 
Çağrı, Defne, Deneme, İslâm Medeniyeti, Millî Gençlik, Kriter, Kelime  der-
gilerinde yayınlandı. 

Eserleri

Şiir: Ben Asyalı Bir Ozan (1983), Çamurlu Irmak (1986), Hayatımın Ba-
hanesi (1993), Sevda Söze Dönüşmez (1998).

Hikâye: Gâvur Kayırıcılar (1973), Dr. S (1986). 

Romanı: Yerler Mühürlendi (1996). 

Deneme: Ağabeyime Mektuplar (1995), Kimliğin Fotoğrafsız Yaprağı 
(1999),                     

Hatıra: Harput Şehrengizi  2000).

Türkiye
Metin ÖNAL MENGÜŞOĞLU 
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Uçurumdan öteye keskin yol uçlarında
Yükseklik korkusuna şerbet içiren 
kudüm
Şehrin üzerinde bin bir uçurtma
Akşam saatlerinin süzgün kırlangıçları
Taze bebek yüzünde
Abla öpücükleri
Çukulata izleri
Acısız mor lekeler
Çininde melekler uyusun Mezopotamya
Ve gölgeler
İki canlı, arsız adressiz gölgeler
Başını hafifçe eğerek
Taş evlere giren
Kalbe yakındır

Kudretten sürmeli kara gözleri
Daraldıkça
Ötelere ayarlıyor sokaklar
Mesela, ne söylerse, sandalı
Parçalanmış denizcinin hasreti
Dört ufuktan saldıran
Meltemin şefaati
Çıldırtan nefeslerin
Gürbüzlüğüne tellal

Kanımıza koyu şerbetler ekleyen Mardin
Suyunda çay demledim
Sende hatırım kalacak
Bütün böcekleri kanatlı şehir

Damlarda uçuş tarzlarının koleksiyonu
Uçurum ansiklopedisinde yıpranan sayfa
Minareler gelincik
Tarla bereketi
Kurumuş papatya tomurcukları
Çan kuleleri
Bıçağa basar gibi dikkatli
Arap, Kürt, Türk ve Süryani
Derinden gülümseyen insan yüzleri
Hal dilinin nadide konuşma metinleri
Zikri çoğaltan hurûfat
Hafızaların rüyadaki bekçisi
Lügatinde unutuşun ismi yok

Seher vakti savuşturur zamanın
Şerre dönük yüzünü
Uzun tırnaklarıyla
Nazar değmez böylece
Kamerin on dördüne
Kamer seni kıskanır
Her ufukta bir meleğin köteği
İpekten elleriyle patlayacakmış sanır
Ay, ensesini sakınır
Güneş, gözlüğünü
Alt katlardan üst katlara
Üst katlardan alt katlara
Taştan taşa sekerek aşkın düğünü
Harlamakla çoğalan
Dört mevsimlik mirastır

Sadağında sedef oklar süvari
Taşlarda çığ yaratan nal sesleri
Bakır sahan, gümüş kolye, telkâri.

Dünyanın damındasın
Süyünklerde Zerdüşt’ün ayak izleri
Mabetler makamında
Ukbayı gözetleme kulesi
Pencerenin toz tutmayan camında

Dört dil, dört Kitap, dört yön
Güneşin alnında dört dilim karpuz
Efsanelere takılmış sorgusuz ve sualsiz
Asırlardır erimeyen az şekerli buz.

Yolun ucuna varmaktır uçurum
Ya her yolun ucu uçurumsa
Ya Mardin’den öteye keskin yol 
uçlarında
Gözler ki gövdemizin
Kamaşan aletleri
Uzak ihtimallerin en uzun emelleri
Yaklaşır, kulak verir
Şehri birdenbire terk etmek korkusuna
Süt bebeğinin gülümser çırpınışları
Uçurtmaların ne de narin çıtası
Mühlet tanımadı buna
Şöyle simsiyah bir kırlangıç kanadı
Olup da uçmak arzusuna.
                Kinederiç 2003

UÇTUKTAN SONRA
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1949 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamla-
dı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi . Çeşitli kamu kuruluşlarında 
öğretmenlik, mühendislik ve yöneticilik yaptı. Yazı hayatına lise sıralarında 
şiirle başladı. Balıklı Göl ve Adımlar dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. 
Şiirleri; Hareket, Edebiyat, Mavera, Harran, Dergâh ve Yedi İklim dergilerinde 
yayımlandı. Yeni Devir, Yeni Şafak ve Tutanak gazetelerinde yazılar yazdı. 
1967’de yazdığı Aney şiiri ile tanındı.1981 yılında Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından Şehrayin adlı kitabıyla “Yılın Şairi” seçildi.1992’de merkezi Ka-
liforniya bulunan “Dünya Kültür ve Sanat Akademisi” tarafından kendisine 
“Fahri Edebiyat Doktoru”  payesi verildi.1992’de merkezi, Hindistan’ın Mad-
ras kentinde bulunan “Uluslar Arası Şairler Akademisi” tarafından “Seçkin 
Şair” ödülü ile ödüllendirildi. 2005 yılında, Romanya’da “Balkanlar Büyük 
Şiir Ödülü”nü aldı.

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

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

Eserleri

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

Türkiye
Mehmet Atilla MARAŞ
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DAĞ ŞİİRLERİ

Dağa doğru yükselerek
Gözünün görebildiği
Yol üstünde  kör engerek
Yayını gerebildiği             

Dağdır gelmez amana
Alışık sise dumana
Ayak izleri bir yana
Elinin verebildiği

Hayalin hülyan dağlarda 
Yükün balyan dağlarda
Ateşle dağlan dağlarda
Canının erebildiği

Dağlıdır dağı bilmez
Tuzağı ağı bilmez
Ovayı bağı bilmez
Bildikçe girebildiği
                  
Otağı dağlara kur
Öfkeyi göğe savur
Mayalanınca hamur
Ekmeğe durabildiği

Dağla dağın arasında
Onmaz gönül yarasında
Ve sözümün darasında
Şiirin görebildiği
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Şair, yazar. Azerbaycan’ın Şeki ilinde doğdu. Azerbaycan Bilimler Aka-
demisi Filoloji Bölümünden mezun oldu. M.Fuzuli El Yazmalar Ensititüsü bi-
lim uzmanı olarak görev yaptı.Çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlandı.

Eserleri

Şiir: 

Yüreğimden Neler Geçiyor(1996), 

Garip Turna (1999), 

Anne Sana Doyamadım (2001), 

Işıla Taraf (2004), Neredesin Gög Adam ?(2008).

Azarbaycan
Kıymet Muharremli 
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NERDESİN GÖY  ADAMI

Sen ve ben
Ben ve sen
Hiçliğin inkarına çevrilen
Ayrılmaz ruh ve beden
Benim ruhumun
Senin varlığında tecelli etmesi
Yaratanın müthiş bir mucizesi
Aşkıdır bu!

CAN

Yarı canım yanındadır,
Yar canımda gözüm olsun.
Sen yarını gönder bana,
Yüreğimde izin olsun.

Aşk başımı yaman kattı,
Gönlümde bir ocak çattı.
Tanrı veren emanetti,
Sen sahla özün olsun.

Can ruhumun sahlanç yeri
Elden giden gelmez geri,
Küstürende melekleri
Can demeye yüzün olsun.
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Şair. 1959 yılında İmişli ilçesinin Ali Kulluar köyünde doğdu. 1981 yı-
lında Gence Devlet Üniversitesi Dil-Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Azerbaycan Yazıcılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Çocuk Edebiyatı 
Şube Başkanı oldu. Milli Radyo ve TV Şurası Uzmanlar Heyeti üyeliği yaptı. 
Tefekkür Üniversitesi’de ders verdi.  

Şiirleri ile çeşitli ödüller kazandı. Şiirleri 20 den fazla dile çevrildi.

Azarbaycan 
Haşim NECEFZADE 
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Yeni quruluş

Mənə deyirlər ki, etibarsızsan
Düzdü mən su kimi dəyişkənəm
Adamam axı.
Və heç kəslə əbədi dost olmağa məhkum 
da deyiləm
Canım çıxır bir şeyə əbədi 
bağlanmaqdan.
Birinə etibarımı subut eləməkdən
Birinin hörmətini qazanmaqdan
Canım çıxır
Sevgi çan çıxarmaqdı-
Allah kəssin bu vərdişi.

Mən həyatımın rejissoruyam-
Yoxsa ölərəm-
Həyatımda adamların,  əşyaların yerini 
tez-tez dəyişirəm
Onları ürəyim istəyən kimi düzürəm
Bəzən birini qabağa
Birisini isə lap arxaya atıram
Qoy həyatımdakı şeylər mənə xidmət 
etsin.
Mənə lazımdı qalsın
Lazım deyil getsin.
Hər gün 
Həyatıma yeni quruluş verirəm
Ağlatmaq 
Aldatmaq
Unutmaq
Hətta adam öldürmək belə
Əsas işimdi.
Tamaşadan-tamaşya dəyişirəm
Axı mən necə dəyişməyim
Həyatam axı.
Niyə məni başa düşmürsünüz
Ay adam uşağı?

AY VATAN

Tandir göreyini köka eyledik
Toprağını seçib bölge eyledik
Bölük seni tika-tika eyledik
Bacım ölsün,anam ölsün ay vatan

Seni vurup sonra sözle baladık
Közpalikdan babamıza baladık
Gonca gülüm sevan gölü eyledik
Turkan ölsün sonun ölsün ay vatan

Çoxu az elədim...

                            Movlanə Cəlaləddin Rumiyə
                     
Gözəl-gözəl sözlər tozuymuş tamam
Gəlin çiçək qoyaq tozun üstünə.
Bəlkə də çiçəkmiş tozun özü də
Qoyulub hər gözəl sözün üstünə.

Çoxu az elədim, mən aza yendim,
Yüz sözdən qeyb olub bir sözə yendim. 
Ilahi, bu səhər Namaza yendim,
Çəkdim yer kürəsin dizim üstünə.

Can qoydum hər sözü mən ələ aldım,
Yerə qoymadım ki, könlümə aldım.
Sənin ayağının tozuymuş sandım,
Tozu öpüb qoydum gözüm üstünə.
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Azarbaycan 
Vüsal NAZİMOĞLU

Şair, 1987’de Laçin şehrinde doğdu. İlk tahsilini 1994’te Bakü’de tamam-
ladı. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi’nden 2009 yı-
lında mezun oldu.

2008’de hikaye yazarak edebiyat hayatına başladı. Hikaye ve şiirleri UL-
DUZ dergisinde yayınlandı. Azarbaycan Yazıcılar Birliği Üyesi oldu.

Eseri

Şiir:

23 addım (2009) 
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YORGUN

Bir azıcığ yorulmuşam
Ahvalım da yaxşı deyil
Sanki her şey sana doğru uzanıbdır
Her şey bitir
Bir adımda
Hala azdır
Ne yaşım var
Ne  soyuğum ne yazım var
Ne da ki bir
Söykanacak möhkem diyar
Dilayim var
Bi azacıq darin yazımda
Satirlari cızsın alın veraqimi
Rahat rahat oxuyasız qaranlıqda

GAR
                     
Dünan ilk gar yağdı
İlk gar idi illarda yağan gar
Soyuq soyuq
Ağ ağnur daneleri enirdi
Kendimizi gördüm
Kiçik daxmacqları
Soyuqdan
Bir iki odun parçasıyla qızınan
İnsanları gördüm
Gözleri susgqun
Pancaradan gara boylanan
Körpani gördüm
Har düşan göz yaşı
Bir qar danesi idi
Sart qar danesi idi
Sard qar danesi
Sonra
Bulutların düzülüşünü
Pambıq tarlasına oxşadım
Nedense gar
Sonra sana sani xatırladı
Ovucuma düşen danecikleri
Elimi ısıttı
Yanagıama toxundu
Bir rahatlık yarattı içimde
Bir inam yaratdın
Küçük avuçlarınla
Qar danelerini yükseklardan
Üzarima sapmayini düşüdüm
Sevgi danelari
Gar sani daha hatırlattı mana
Mansa gara onun
Hamişa yağmasını istadiyimi dedim
Sonra darinden bir ah çektim
Islaq badenini,qoxusunu gatirdi mana
Körpa baxını
Titrayan sinani gördüm
Heyecanlı sesini duydum
Gar daha da güçlendirdi
Dünan yağan ilk gar
Sani hatırladı mana



104
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

Azarbaycan 
Vüsal Nuru 

Şair, yazar. 1981 yılında Ağdam ilinde dünyaya geldi. Şiir ve hikâye eser-
leri yazdı. Azerbaycan Yazarlar Birliği ve Turan Edebi Birliğini Başkanı oldu.   

“Darağacından asılan boğaz” yayınlanan ilk şiiridir. Sonraları muntazam 
olarak şiirleri ve hikâyeleri “Kredo”, “Kaspi”,”Azad qələm”,”Azərbaycan 
müəllimi”, “Azərbaycan Cümhuriyyəti” “Ulduz” dergi ve gazetelerinde ya-
yınlandı.

Eserleri:

Yağış Damlasıyam (şiirler ve hikâye).  Bakü, 2007.
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AĞAÇ ANAM

Yerlə göy arasında körpü ağac,
Yer üzünə mənki səndən kecdim gəldim,
Məni doğan, anam ağac, Tük oğlunam
Göy üzündən tanrı nurun icdim, gəldim.
Ucalığı səndən aldım-
başım göydə,
Soyum ulu,
köküm dərin, anam ağac
Ürəyimdi yarpaq yarpaq budağında,
Sərtliyindi,
qürurumda, anam ağac!
Oğuiz oğlun,
Oğuz yavrun mənəm, mənəm,
Bənziyirəm sənə sanki sənəm, sənəm
Döyüşlərdə kecdi günüm, kecdi sənəm
Tapınmağa
səni qibəm secdim, gəldim.
Kölgə verdin,
kölgələndim,
kölgə saldım.
Daşıdılar daşım kimi kölgəmi də.
Köcə-köcdü
köcən köcdü,
hara köcüm
Anam ağac, qucağına qacdım, gəldim.
Qardaşlarım
pərən-pərən
hayla gəlsin,
Budaqların dolaşmasın öyrət bizə
Orman kimi yaşamasın öyrət bizə.
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Azarbaycan 
Simuzer NÜSRETBEYLİ 

Şair, gazeteci,yayıncı1950’de doğdu. Bakü Maliye ve Kredi Tekniko-
kuluile  Rusya’da hukuk  eğitimi gördü.  Edebiyat Gazetesinde çalıştı. Aynı 
gazetenin yurtdışındaki soydaşlarla edebî ilişkiler şubesinin müdürlüğü yaptı. 
Azerbaycan Yazıcılar Birliği ve Azeri Gazeteciler Birliği üyesi oldu. “Kızıl 
Kalem” adlı eseri Azerbaycan Cumhuriyeti Simurq Milli Mükafat Vakfı’nca 
“Yılın Şairi” ödülünü aldı. Azerbaycan Yazıcılar Birliğinde kurduğu “Şem” 
edebî meclis başkanlığı yaptı. Azerbaycan’ın büyük şair, yazar ve düşünce 
adamları hakkında çalışmalar yaptı.

Evli ve üç çocuk annesi 

Eserleri

Şiir: 

Zaman Özü Deyecek, Senuber, Deniz Anamdır Menim, Daşlarda Yaddaş 
Menem, Hayatın Gamında Sevinç Tapardım, Geceni Çıraq Edip, Çağırın Meni 
Ses Verim Size, Menim Göz Yaşlarım Çevrildi Daşa, Ömrün Yarpaqları, Hayat 
Teraneleri.
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RÜBAİ

Şair adımlayan söz ışığında
Dünya gözeleşe göz ışığında
Bir gamın ömrüdür Şimerzer ömrü
Yanar damla damla öz ışığında

Şehit gardaşlara doğma bayram
Kora imdadsıza al ağacıyam
Benden ağıl dersi uman olmasın
Ben könül dersinin ehtiyacıyım.
Dilimi benden ayırma.

AYIRMA

Biz dilim ra baldan şirin
Dilimi benden ayırma,
Eşgım var deryadan derin,
Külümü benden ayırma

Uçayım ağzıdağ rimi,
Tariyinden sorar rimi,
 Söneremse ocağ kimi,
Külümü benden ayırma.

Yolunda yüz göktan rolu
Dard bürüsa sağı-solu
Kim yaxşılığla dolu
Dilimi benden ayırma.



108
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

Hollanda
Fatih OKUMUŞ

1968 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Develi İmam-Hatip Lisesi, El-
Ezher Üniversitesi Kahire İslam Hukuku Fakültesi ve Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını “İslam’ın Estetik Anlayışı” 
konulu tezi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde  yaptı. Halen 
VU-Amsterdam bünyesinde “Hollanda’da görev yapan Türk imamların çağ-
daş dinî sorunlara yaklaşımı” konulu doktora çalışmasını yürütmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Uluslararası Doğu Üniversi-
tesi (Dağıstan), ve Rotterdam İslam Üniversitesi’nde  görev yaptı. 2005’ten 
beri VU-Amsterdam Üniversitesi Teoloji Fakültesi’nde Avrupa ve İslam öğre-
tim elemanı olarak çalışmaktadır. Evli ve dört çocuk babası. Arapça, İngilizce, 
Hollandaca biliyor.

Eserleri

Şiir: Sevgili Kasidesi (1992).
Biyoğrafi: Yirminci Asrın Şahidi (1998).
Anlatı: Süleyman ile Belkıs, (2002).
Deneme: Cennetim olur musun? (2003).
Sözlük: Adım güzel olsun. (2003).
Araştırma: Hz. Muhammed’in yaşam öyküsü. (2005)
Anı-Gezi: Kahire Kitabı (2005).
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aşkın redifli gazel

aşka tutulmuşsan bırak kendini
çün sidretü’l-müntehâdır bidayeti aşkın

teslim almak bu yolda teslim olmaktır
bende-i şâd olmaktır siyaseti aşkın

aşk âdemin miracı, firâk şehr-i ramazan
vuslat iyd-i ekberdir: ziyafeti aşkın

aşk oduna yanasın, aşk bahrine dalasın
lü’lü mercan bulasın kim inayeti aşkın

sidre-i müntehâdan tek başına geçersin
yalnızlığı taşımaktır emaneti aşkın

iki tas sunuldukta sen hangisin seçersin?
fatihâ, râm olmaktır sahil-i selâmeti aşkın

“Ben kul oldum, kul oldum
Kul olduğum için mutlu oldum
Her kul ki azâd olununca şâd olur
Ben kul olduğum için şâd oldum” Hz. Mevlânâ

Gazel-i şeb-i yeldâ-yı hicrân

Ey perî, âteş-i aşkınla yine yandım bu şeb
Bâde-yi zehr-i hicrânına kandım bu şeb

Meğer âlem-i ma’nâda erip visâl-i yâre
Yusuf misâl bir rüyâya uyandım bu şeb

Kevakib hem mah-i tâb bin secde kılub
Tâ tulû’-i şemse dek adını andım bu şeb

Rızâ-yı Hak râ teheccüd kılub âbidân
Ben senin ism-i pâkinle donandım bu şeb

Şeb-i yeldâ-yı hicrân bu gicedir âh
İntizâr-ı mahbubdan usandım bu şeb

Fâtihâ imdâd umar tîr-i müjgândan kim
Devât-ı cânı nûn-i ışka bandım bu şeb

aşk mevsimi

Geldi yine mevsim-i aşk her gûşe bir bağdır bize
Kayd-ı aklı azâd ettik zincîr-i aşk bağdır bize

Açıldı lale vü güller serazâd şimdi bülbüller
Ger figan ü gâhî Çigan söyleşecek çağdır bize

Sevgilinin zülüfleri, mehlikânın gülüşleri
İşve vü serzenişleri, her biri bukağdır bize

Uzadı firkat-i canan, kalmadı hiç takat-i can
Nicedir sohbet-i sultan sanman ki ırağdır bize 

Fatihâ eyleme rahat, terk edüp efgan ü feryad
Umulmaz mı nebze-i dâd meğer ki can sağdır bize

Âşinâyız redifli gazel

Reh-i mahbûbda ezâ vü cefâya âşinâyız
Kûy-i hûbda bârân-ı sihâm-ı kazâyâ âşinâyız

Endîşe etmeyiz dâd-ı sultân-ı suhanden kim
Bâb-ı izzet-penâhîsinde daim vefâya âşinâyız

Dâim olsun devleti ol meh-i tâbânın
Şeb-i yeldâda dahî bir dolunaya âşinâyız

Zülâl-i zemzem imiş hem yârin lebleri
Biz tavâf-ı Merve vü Safâya âşinâyız

Gerçi bilmeyiz elvân-ı fâhirini eyyâmın
Gîce-yi hicrânda reng-i leylâya âşinâyız

Raks eder seyyâreler, aks eder şavkın
Şems-i zeman ü Rumî Mevlânâ’ya âşinâyız

Gönlümüz tahtında sultânımızdır ol
Sefer-i seyyâre yâ seyr-i süreyyâyâ âşinâyız

Nicedir vuslat-ı cân ile cânâne müştâkız
Fâtihâ hâmûşân-ı nâ’le vü nâye âşinâyız

Mutludur, umutludur cümle evlâd ü ahfâdı
Pîrimiz neyzen Sencer Derya’ya âşinâyız
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Türkiye
Ahmet Murat ÖZEL  

Şair. 1971 yılında  Karaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman 
ve Konya’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun 
oldu. İslam Felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Öğretmenlik, mütercimlik, 
editörlük, metin yazarlığı ve tv yayıncılığı gibi çeşitli işlerde çalıştı. TRT ve 
Ülke TV’de kültür-sanat programları hazırlayıp sundu. Şiir ve yazıları Hece, 
Virgül, Yedi İklim, Karagöz, Dergah, Fayrap, Heves ve Mostar gibi muhtelif 
dergilerde yayınlandı. Halen İstanbul’da TV yayıncılığı yapıyor. 

Eserleri

Şiir: 
Kaf ve Rengi, Kış Bilgisi.
Araştırma: 
Hz. Muhammed’in Yaşam Öyküsü. (2005).
Anı-Gezi: 
Kahire Kitabı (2005).
Tercüme: 
Fırtınalar,  Halil Cibran’dan; 
Sanat Üzerine, (Tevfik el- Hakim’den).
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1981’DE NELER OLDU?

korkma sönmez’i okuyordum sahnede gözlerim çakmak
ıslak sakallar içindeki babama bakarak
kulaklarıma taşıyordu kan karlı bir şubat çiliyordu
evren paşaya yanıktı örtmen kolonya içiyordu

korkma sönmezi bağırıyordum gözlerim çalık
tarih ve anksiyete, devlet ve kalabalık
bir bir aşıyordum siperleri derin bir uyku gibi
sönmezdim korkmuyordum arife’yi sevmekten artık

BİR ŞAİR BİSİKLETLE

yeşil otlar tartarken ovadaki rüzgarı 
bir yağmur otobüsünden bakıyorduk dışarı
tepeyi irkiltti geçti biri gencecik
biz sandık ki o tepe değişti
ya da biz sandık ki o tepe değişti

bir şey oldu ilk aşkın gözleriyle bakılan
kahveler soğudu yorgun bir kuş bitti
bir çömlek kurutuldu bir tırtıl küçümsendi
herkes dirseğiyle yanındakini: neydi o neydi
içlerimiz büyük bir yudumla susturulmuştu sanki

yeşil otları diyorum, o tepeyi boyluca
bir yağmuru, bir şiiri ve ikindiyi
sağına soluna çarparak bir şair bisikletle
çarpacak bir şey de yoktu, aşıyordu sanki
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Türkiye
Mustafa ÖZÇELİK   

Yazar, şair. 1954 yılında Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde doğdu. Türk Dili 
ve Edebiyatı alanında yüksek öğrenim gördü. Nevşehir, Eskişehir ve Kütahya’da 
çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Dumlupınar üniversitesinde öğretim görev-
lisi olarak çalıştı. Edebi hayatı Mavera dergisinde yayımladığı şiirleriyle başla-
dı. Başta Mavera, Yedi İklim ve Yönelişler olmak üzere, Dergâh Düş Çınarı, Kı-
rağı, Kardelen, Ay Vakti, Bir Nokta, Kültür Dünyası, Kültür, Berceste gibi pek 
çok dergide şiir ve yazıları yayımlandı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kültür-
sanat etkinliklerine katıldı. Çalışmaları muhtelif kurumlarca ödüllendirildi. Şiir, 
öykü, deneme, makale, masal, biyografi ve antoloji türlerinde eser yazdı.

Eserleri: 

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

Efendim can havliyle sana
Feryâd u figânım var
Istırabım çok derdim yaman
Aklım zâil özüm harap

Kâfi değil varlığın
Kalbim tedirgin gönlüm aç
İçimde yanmayınca kandilin
Serap  oldu efkârım

Söz bitti fasıl tamam
Gelsin artık muhabbet demi
Gönlümün arzusudur
Seni gördüğüm kehkeşân

Ey benliğin esrârı
Bütün bedenlerde tek cân
Muhabbet mülkünde
Seven gönüle mübtelâ

Çok lütfûn var merhametin
Madem ki gökyüzü devranda
Âlem seyrandadır
Âzât eyle hâb-ı gafletten

Doğdum yaşadım işte
Yaman haller gördüm
Gözüm kapalı başım eğik
Katlime bir ferman ver

MANOLYA

Bana biraz gökyüzü getir
Tek bir kelime bile konuşmadan
Suyun kıyısında durup
İşaret ver kalbime
Gözlerin hangi çiçekten renk almışsa
Mecaz duruşuyla o dalga
Beni de içine çağırsın

Konuştukça azalıyor güzelliğim
Dalından düşen bir yaprağın kaderini yaşıyorum
Aynalar kırılınca
Fotoğraflar da düşüyor suya
Muğlak bir cümlenin peşine düşüp
Üşüyorum
Rüzgâra açık bir yanında oluyorum hayatın

Merhametin, o ılık rüzgâr değmese yüzüme
Elbet benim de kıyametim olacak
Bedenimdeki dünya kokusu
Kendime sapladığım bu bıçak bu ağrı
Dışımdaki kalabalık içimdeki tenhalık

Ne çok şey buluyor beni sen olmayınca...

Bana kehanetler üzerine sorular sorma şimdi
Sesim ki bir gölgenin rengine bürünüp
Sana varlığını sunuyor

Manolya! Yüz yıllık adresim
Beni bana bırakma
Bak, daracık merdivenlerinden çıkıyorum sarayına
Düşebilirim sen olmasan
Derin kuyulara
Yeryüzü korkularına

Ey bir yazın rüyasında
Bir kere daha açan çiçek
Her gölge varlığının esîridir
Âşikâr kıl kendini
Demli bir çay, biraz melâl
Yetmiyor bu hayatı anlamaya

İstersen çocuk olur
Defne ağaçlarını düşünürüm
Meleklerin yaprakları altında
Gizli duruşlarıyla oldukları yerde
Beni kimseler bulamaz
Uyurum suların serin yatağında
İstersen yolcu olurum dağlarında
Kapında akşamları bürünüp sabahı beklerim

Ey ay ışığı! Gökten bana bakan sûret
Mürekkebi kurumadan şiirimin
Bana bak
Yeni açılmış bir güle benzesin yüzüm
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Türkiye
Osman ÖZBAHÇE

Şair. 1971 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’nın Il-
gın ilçesinde tamamladı. Ilgın İmam Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversi-
tesi İlâhiyat Fakültesi mezunu (1991).

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

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

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

Eserleri: 

Uzun Yürekli Nehir (şiir / 1999), Düşmanlık (şiir / 2004), Kral (şiir / 
2006), Çağının Mimarı Mimar Sinan (biyografi / 2003), Kitabımı Öğreniyo-
rum (çocuk kitabı / 2005), Sağlam Şiir (eleştiri / 2006), Kural Dışı (eleştiri / 
2007), Modern Şiirimizin Kökleri (eleştiri / 2008).
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ISLIK
 
Biz tuhaf bir Mevlânâyız
Kalbimiz sıkı 
Kedi siyah kendi siyah çiçek 
Bizi dört katlı 
Dört kafalı adamlar içinde bırakarak 
Bir kat daha açıyor parladıkça kalbimiz
Bu aptal gelişmemiş bitkimiz

Kedi siyah kendi siyah çiçek
Ölüm dişi bir ses 
Yatışırdı dilimizde 
Dilimizde hiçbir şey ayrışmaz

Karşılaşıp katışmazdı
İçinde bizi öte öte giden kitaplar 
Uykusuz ,bir çivi gibi sızardı
Etimizi kaldırıp ölüm
Yankısından duyulmaz bir boynumuz olurdu
Biz şimdi uzanıyoruz uzun yumruk 
Islak aralarında iri memeli bir 
Harfin ağılında toplanıyoruz uzun yumruk 
Tombul dua sincapları 
Doluyoruz tomruk tomruk
Kedi siyah kendi siyah çiçek

Durmadan çarpıyor bizi ses geçirmez 
Gittikçe katı 
Ateşin kalbine uzun yumruk 
İnen damarlarında peş peşe vagonlar
Kabarıyor iri yakıt avlamış yılanlar
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Azerbaycan
Gülhani PENAH 

Şair. 1958 yılında Azerbaycan’ın Oğuz ilinde doğdu.Bakü Devlet Üni-
versitesi Filoloji Bölümünden mezun oldu. Çeşitli gaezete ve drgilerde şiirleri 
yayınlandı.Bakü Üniversitesi’nde “İlyas Efendiyov’un Yaratıcılığında Folklor 
Motifleri”tezi ile doktorasını tamamladı.

Eserleri:

Şiir: Gökten Yıldızları Gözle Dererdik (1996), Yurt Yangısı,Oğuz Şehit-
leri, Kaybolanlar (2000), Bura Vatandır (2001), Karabağ Derdi (2005), Dede 
Cemşir Harayi (2009).
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BENİM ANA YURDUM

Benim ana yurdum, ana vatanım,
Odlar ülkesidir,şair yurdudur.
Vatana toprağa mukaddes bakan,
Onun keşiğinde duran ordudur.

Sözünün kudreti dağları yarar,
Alınmaz kalemi aldırar sana,
Dediği  beyitten arif olansan,
Dünyanın hikmetin kandırar sana.

İnsanın kıymetin verdi Nesimi,
Yüzümüz Allah’ın tecessümü imiş.
Soyandı derisin sarardı yüzü,
Sarardı güneşin tebebsümü imiş.

Göglerde yaşayır halık-yaradan
Cihan sırrını biz bilemiyoruz.
Allah’a yakındır şair yüreği
Gördüğün nedense biz göremiyoruz.

DÜNYA O DÜNYADIR,  ADEM BALASI

Dünya o dünyadır,adem balası,
Zamanın ipinden asılmışık biz.
Gah sevinç içinde ömür sürmüşüz,
Gahda bir darbeden sarsılmışız biz.

Böylece dünyanı vururuk başa,
Yıllar bizden gidiyor,yitiririk biz,
Bir ömür yolunu yarı yarımçık,
Na tamam gah tamam bitiririk biz.

Tabiat bizimle oynayır gülür,
Güneşi ısıdır,yağışı yuyur.
Seven yüreklerde bu şıltaklığı,
Nice başa düşür,o cüre duyur
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İran
Nasır Peygüzar  

1932 yılında Merand’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamam-
ladı.Yüksek öğrenimini Tebriz’de yaptı.Tebriz Üniversitesi Fransız Dili ve 
Edebiyat üzerine lisans yaptı. Tebriz Azad İslamiÜnhiversitesi Şehriyar Şuara 
Encümeni’nde görev aldı. Jimlastik Federasyon yardımcılığı yaptı.Yurt dışın-
da çeşitli görevlerde bulundu.
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BAYATILAR

Quş dar görse qefesi
Çetin çıhar nefesi,
Bize oxumaq geler,
Quşun ağlamak sesi!
Gün nedi, sene çatsın!
Özünü sene qatsın.
Göyde iki gün olmaz
Çıx  eyvana, gün batsın.
Qaşları çatma qaşdı,
Üreyi parça daşdı,
Könül düştü dalınca, 
Güle, arı daraşdı.
Gün batanda ay batmaz, 
Geceler ki, ay yatmaz. 
Ay oğlandı, gün gızdı, 
Ay qaçsa güne çatmaz.
Sensen alma gözelim,
Alma, alma gözelim. 
Cavan qal, qırmızı qal
Tez saralma gözelim,
Cinaslı bayatılar
Men âşığam bir aya,
Bir ulduza, bir aya, 
Bir günüm bir il keçir,
Nece dözüm, bir aya
Ürek sözü yazanlar,
Mektup yara yaz, anlar.
Gül, bülbülün sözünü
Qış anlamaz, yaz anlar
Bağrına bas tarını,
Qırma ömrün tarını,
Tarın tekçe tarıynan,
İnsan tanır, tarını.
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Azerbaycan 
Maarifli Soltan

Şair. 1956 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti İsmayıllı ili Brovdal köyün-
de öğretmen ailesinde doğdu. Müallim ailesinde doğulmuşdur.  Mokova’da 
A.M.Gorki adına Edebiyat Enstitüsünü bitirdi.  

 Halen “Gobustan” toplusunda çalışıyor.  Şiirleri birçok yabancı dillerle 
çevrildi.  Çağdaş şairlerden tercümeler yapmaktadır.
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BENİ BEKLE

Ümid ağuşunda, qəm qucağında
Oturub otağın bir bucağında
Qucub dizlərini məni gözləmə.
Mən bu intizara layiq deyiləm.

Fikrin nağıllara getməsin sənin,
Bu yaşda nağıldan yan keç, uzaq 
keç.
Ağatlı oğlana dönə bilmərəm,
Yenidən özünə bir ağatlı seç.

Burax bu ümidi, məni gözləmə.
Mən ki bu ümidə layiq deyiləm...
Güldürmə özünə sirdaşlarını, 
Axıtma arxamca göz yaşlarını.
Onsuz da qayıtmaq gəlmir ağlıma
Örtüb gözlərini əllərin ilə
Ağlama, sən allah, məni ağlama.
Mən bu göz yaşına layiq deyiləm...
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Azerbaycan 
Hanemir Telmanoğlu 

Şair, tercüman. 1971 yılında Azerbaycan’ın  Zengezur mahalının Ga-
fan ilinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Gubadlı ilinde tamamladı. Marmara 
Üniversitesi mezunudur.’Dokuz İklim’ dergisinin Genel Yayın Yönetmenidir. 
Bakü Slavyan Üniversitesinde Öğretim Üyesidir.
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BAGDADIN YANAN KİTABXANASI

Ümid Bаğdаd dеrsəm,
Yаvuz Səlimlə dаnışığım kаydа kеçər

Bаğdаd
Bаğdаd dеrsəm gizlən
Bir аz gеçik gələcəyin yеrə

Dаşа utаnmа Günəşdən
Şəyа еyləmə sulаrdаn

Bаğdаd dеrsən bizdən gеtdi
Kim ölüysə «Qurаn» охumаyаcаğаm

Yаnmış kitаblаrın qurtаrmışаm
Аy bədbəхt mən sаğ qаlmışаm.

Bаğdаd
Bаğdаd dеrsən gizlən, niqаblаn
Bir аz gеçik gələcəyin yеrə

Nаmаzını vахtındа qıl
Duаnı Günəşə görsərmə

Bаğdаd yаnmış kitаbdır
Аmmа mən sаğ qаlmışаm

Böcəyinnən dаnış, аğаcınаn dil tаp
Quşlаrlа аnlаşmа imzаlа – dаşа pоzmа

Görürəm еlə susursаn, mumlаmışаm
Yаnmış kitаblаrın аlоvunu gеri qаytаrırаm

Görürsən bir şеy duyulmаz
Bаğdаd kitаbхаnаsını qurtаrmışаm

Bаğdаd, Bаğdаd qıyyа Bаğdаd,
Bаğdаd, Хаn Bаğdаd, şuyyа Bаğdаd

Аnаm аşındаn sоnrа söylədi

Bəy оğlаnlаrın uzаq-yахın mənzili
Bаyаtı bəlli, qоşmа zili. 
Bаğdаd, Bаğdаd qıyyа Bаğdаd. 
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Almanya 
Selim TURAN

Şair, yazar. 1966 yılında Afyon Bolvadin’de doğdu. İlk ve orta öğreni-
mini Bolvadin’de tamamladı.Almanya’daRegensburg ÜniversitesiEkenomi ve 
Bankacılık Bölümünden mezun oldu. F.Almanya Baden Württemberg  Eya-
letine bağlı Manheim’de bankada yöneticilk yaptı.Ayrıca çeşitli gazetelerde 
köşe yazarlığı yaptı. Halen Almanya’da çalışmaktadır. 

Eserleri

Şiir: 

Misk-ü Anber (2008)

Elif’ce (2010)
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Ümid Sevda yüklü gönderdiğim mektu-
plar
Cevapsız kalmaz bilirim, Allah var
Gemilere hasret yüklerim uzaklara
Trenler buram buram gurbet kokar
Her uzağa çıkan yollara 
Atarım kendimi bilmem bilemem
İçimde sana karşı bir hasret var
Okyanuslar ötesi de olsa gelirim 
Alemlere sığmaz sevgim sanadır
Bilmem içimde yanan bir har var
Gözyaşlarım boşuna değildir
Rahman var
Filistin öksüz çocuğumdur
Koynumda saklarım
Çeçenistan’a destanlar dizerim
Afrika bağrıyanık aşktan karadır
Severim onların hepsini
Bir tek seni sevdiğimden
Sana özlemimden hasretimden
Turnalar geçer gökyüzünden
Vuslatımı yüklerim kanatlarına
Güvercinlere sevinçlerimi yüklerim 
lekesiz
İşte buradayım bekliyorum
Seni sonuna dek kimsesiz
Bülbülleri kafeslerinden salarım
Hep sana doğru hep sana
Gülleri bırakırım dalında 
Bilmiyorum
Çözemiyorum
Şuramda göğüs kafesimin ortasında

Bir şey var yanar 
Yanar yanar
Har mıdır kor mudur
Aah aşk mıdır
Var işte bir şey var
Kıpır kıpır atar atar
Allah var Allah var
İşte yola çıkan her tren
Ummana açılan her gemi
Yola çıkan her kervan
Uçan her turna
Hep seni bulmak
Hep sana varmak 
Sana ulasmak için
Atarım kendimi paramparça
Gönderdiğim her salavat sana
Ulaşır daha dudağımdayken
Ruhum tir tir titrer
Bu kemter
Bu tek ayaklı kıtmir
Bir seni ister En Son Peygamber

İÇİMDE YANAN
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A. Ali Ural, 1959 yılında Samsun Ladik’te doğdu. İlk şiiri Mavera dergi-
sinde çıktı. (1982) Yüksek öğreniminin ardından bir süre editörlük yaptıktan 
sonra Şule Yayınları’nı kurdu. (1989) Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. (1997-2000) 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra Kitaphaber 
isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi yayınladı. (1997-2006) 2005 yılında 
Merdivenşiir adlı iki aylık bir şiir dergisi çıkardı. (2005-2007)    Yayın yönet-
menliğini de yaptığı bu dergilerde, şiir, öykü ve denemelerini yayınladı. Türki-
ye Yazarlar Birliği İstanbul şube başkanı olan Ural, Şehir Tiyatroları Repertuar 
Kurulu üyeliği, Frankfurt ve Paris Kitap Fuarları edebiyat moderatörlüğün-
de de bulundu.  Ural, Zaman gazetesinde haftalık denemeler yazıyor.  A. Ali 
Ural’ın başlıca eserleri şunlar:

Eserleri:

Körün Parmak Uçları (Şiir-1998), Posta Kutusundaki Mızıka (Deneme-
1999), Yangın Merdiveni (Hikaye – 2000), Şafii Divanı (Tercüme-Araştırma-
2002), Makyaj Yapan Ölüler (Deneme – 1004), Resimde Görünmeyen 
(Deneme-2006), Kuduz Aşısı (Şiir-2006), Güneşimin Önünden Çekil (Deneme-
2007), Satranç Oynayan Derviş (Deneme-2008), Tek Kelimelik Sözlük (Dene-
me- 2009)

Türkiye
A. ALİ URAL
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PENCERE SEN AÇ BENİ

Pencere sen aç beni
Dumanların bacalarını seyret, duvarların 
bahçelerini, gölgelerin ağaçlarını
asma taşıyıcılara yükle çok eğrili kabuklar 
topla denizden
ağlarında yıldızlar çırpına çırpına ölsün
kemerler bağla, perdeler çek ne ağır gökyüzü!
Katlanmış plaklarda yarısını çalarken şarkının
makaslarla kesilmiş kubbelere sor ağırlık 
neymiş
göz kapaklarıyla saymak can levhalarını.
Pencere sen aç beni
Bir ormandan ancak bir ev yapabilirim
bir dağdan duvar yalnız.

Her şeyi çizmişler ben siliyorum
Bu sokak çok aydınlık bir lamba yeter
Bu dudakların söyleyeceği yok silinsinler
Dev çanaklarda ziftlenen köpekler çatılardan 
dökülsün
Mahkûm firar etsin, yemin etsin parmaklıklar 
üstüne

Ah! Sesleri katranla kesemezler damlar durur 
damlar yıkılır
damlarda çocuklar kurutulur
kireç ocaklarında kediler.
Değme kurşun kına yakamaz ellerine
gelinlerle aydınlatalım kubbeyi gelin
mimarın silgisi değmeden göğe.

Ben siliyorum çizmişler her şeyi
Buğulu cam taşımıyor planlarımı
Ateş piramitten geçip renklere ayrılıyor
Bütün renkler kırmızı
Bütün mumyalar kundaklanmış, bütün be-
bekler bin yaşında

VALİZ

valizimi hazırlamama yardım et
kollarından çekiyorlar saatin
kollarımdan çekiyorlar
bekçi elini düdüğüne götürüyor
yardım et
şimdi

şimdi çocukların üzerini açtığı vakittir
parmak uçlarıma basarak
uyandırmadan örtsem onları
uyku hiçbir göze
çocuk gözüne yakıştığı kadar yakışmaz
uyku
bana da yakışır mı?

valizimi hazırlamama yardım et
kelimeleri sol tarafa koy
söylenmemiş olanları, yürünmemiş yolların yanına
kolların mavi gömleğimin boynuna
ayrı ayrı koy güneşli günlerle
karlı günleri
karıştırma

valizimi hazırlamama yardım et
sağ köşeye biblolarımı koy
tahtadan, camdan, tenekeden biblolarımı
harcamadığım demir paramı, deniz kabuklarımı
yolluk olarak bir elma, bir dilim portakal
bir hırka da koy belki üşürüm yolda

valizimi hazırlamama yardım et
kollarından çekiyorlar nehrin
kollarından çekiyorlar
bekçi elini düdüğüne götürüyor
en üste koy şiirlerimi
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Kırgızistan
Kıyambek Urmanbetov

1959 yılında Bişkek’te doğdu. 1981 yılında Kırgız Milli Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde şiirleri yayınlan-
dı. Şiirleri betelendi.

Eserleri 

Şiir: 

Balapon (1981), 

Köl Ene (1988), 

Ay Dağı Kız (1989).   
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OMUR ZAR

Köz Cetpeyt kör dünnönün terezine,
Söz celtpeyt kayrımı cok kerebine,
Kümüştöy kündörümdü kütüp alıp,
Ülütöy kayra mağa beşeri ne?

Caşaybız bala kütüp kayrım tilep,
Caşaybız caralgandan kaygı mub cep,
Can barda arman çoktay güldöylüçü
Caşabızdağı kanca ay kimbilet.

Bal sunup, un içirgen caşoo calgan
Baylıgız biyligip da koşa calgar
Biz kelsek ırlar menen kızdar kalat,
Bilgelge calgız çındık oşol Osman.

Beyitler karızımdı kozgop surap,
Adamdır parazımdı bozdop turat,
Beşerim bir uuç gana boz topurak,
Alarım bir uuç cana boz topurak..

Datımdı aytkım kelet tebirge men,
Asıldı tebep kaygon temir menen,
Asıldı  tabanım dep altın izdep
Asıldı cogotobuz ömür değer.
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Türkmenistan 
Oraz YAĞMUR

Şair, yazar araştırmacı. 1947 yılında Türkmenistan’da doğdu. Çeşitli der-
gi ve gazetelerde şiirleri yayınlandı.

Eserleri

Şiir: 

Mağtymgulynama, 

Qarabağlı Ananın Ağısı. 

Balapon (1981), 

Köl Ene (1988), 

Ay Dağı Kız (1989).
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OĞULA ÖĞÜT

Bu dünyada büyük sultan çoktur.
Kalbindekinden bülendi yoktur.
Bir soluk fırsatda
Haktan da
Halktan da ayrı kalma
Büyük Ferman onlarda
Elin kesilse de
Çınar başın dik olsun
Ayak yürümez olsada
Gözler hiç yürümez olsa da
Çınar başın dik olsun
Uzun lafın kısası
Allah seni korusun
Ama nasiptir.
Dar ağacının altında da
Çınar başın dik olsun!

KARABAĞLI ANNENİN AĞITI
             Karabağlı şair dostum Adil Camil’in annesine

Ay balam! Vay balam!
Karabağın suyundan içmak cana lazzattı.
Tandırların tüttüsü bulutlara iz zetti.
Güneş sisten çıkanda,
Yapraklar alkışlayanda..
Horoz sasi galirdii..
Ürakları delirdi.
Va-ah,vah!
Karabağa gidabilmiram.
Avimi bakcamı görabiliram
Ay,bala-am!
Karabağı görmladan ölabilmiram.
Özümden ben on kez geçiram
Karabağdan geçabilmiram.

Allah beni hanım yaratmış,
Baht payımı yarım yaratmış,
Karabağ’da düşman görürsan,
Gözlerim yumulmaz ölürsam.

Bana düşürsan balam!

Düşman bize tokundu,
Gözüm şayı tükendi,
Karabağda şehit olacayam!
Kuşlar yiyen ceset olacayam!
Ben şehit olmadan ölabilmiram.
Karabağ görmadan ölabilmiram,
Ay balam!Vay balam!!
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Gagavuzya 
Todur Zanet

Yazar. Gagavuz Milli Marşın şairi.1958 yılında doğdu. “Ana Sözü” ga-
zetesinin baş redaktörü oldu.  Kırlangıç gazetesini çıkardı. Bazı eserleri sah-
nelendi.

Kibatek Ödülü kazandı.

Eserleri

Zaman Ersin Evim, 

Akardı Batıya Güneş, 

Karımcalık, 

Böcücik, 

Akar Yıldız, 
Açlık Kurbanları.
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ESKİ BİR DÜŞ

Boz kırlar, kavılar,boz kurtlar,
Kenarsız hem dipsiz boz götler.
Acı pelin kokusu.
Çöşmeden akan su.
Tavlu,  beslenmiş sürülür.
Hem atlı gezan dedeler.

CANAVAR SİMALI BAYRAMA

Giziliydi bayrakta
O eski zamanlarda.
Geldi eni vakıtlar
Gene düştü bayraklar.
Alındı karar,İzin.
Silindi ordan izin.
Geçmişte kaldı adın,
Benim palı canavarım.

BİR MAANİ

Kırdan geçit karaca,
Gidip pindi yamaca.
Vardı bir yarcaz benda
Gözçeleri karaca. 
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Azerbaycan 
Rəbige Zeynalova

Şair, yazar. 1979 yılında Azerbaycan’da doğdu. Azerbaycan Devlet Pedo-
goji Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun oldu. Şiirleri çeşitli gazete ve 
dergilerde yayımlandı. Halen Azarbacan Kültür Bakanlığında çalışmaktadır. 
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YAZIK SEVGİ

Yazığı gələcək sevginin bizə
Başdan başlayacaq bu hekayəni.
Bizi başqa yerdə görüşdürəcək
Səsimi kiməsə bənzədəcəksən,
Üzün mənə yaman tanış gələcək…
Yazığı gələcək sevginin bizə,
Bilməyib özü də yazıq olacaq.
Xəbər gətirəcək çəpərimizə,
Sizin qapınızda qanad çalacaq -
Sərçəyə dönəcək, yazıqdı sevgi…
Bəlkə, bizdən də çox sevəcək bizi,
Gözü üstümüzdən çəkilməyəcək.
Məni səndən yaxşı oxşayacaq o,
Səni, bəlkə, məndən artıq sevəcək…
Yazığı gələcək sevginin bizə,
Başdan başlayacaq bu hekayəni.
Səni də, məni də dəyişdirəcək -
Buzun əriyəcək, kinim itəcək,
Səndə başlanacaq məndə bitəcək…
Yazığı gələcək sevginin bizə,
Dua eləcəyəcək hər axşamçağı.
Səhər zəng vuracaq görsün hardayıq
Gecə boylanacaq pəncərəmizə.
Yazıgı gələcək sevginin bizə,
Dəliyə donəcək, yazıqdi sevgi…
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Şiirde Millet Bağı: “Millilik-Evresellik”

Başkan: Mustafa Özçelik

Katılımcılar: Oraz Yağmur, Dr. Hasan Ahmet, Kıymet Muharremli

Değerli katılımcılar,

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Azerbaycan Yazarlar Birliği ve Kafkas Üni-
versitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği Türkçe’nin 8. Uluslararası Şiir Şöleni’nin 
bugünkü bölümünde şiir atölyeleri var. Sizlerle “Şiirde Millet Bağı(Millilik-
Evresellik)” başlıklı bir çalışma için buradayız. İlk sözü oturum başkanı olarak 
izninizle ben alıyorum.

MİLLİLİKTEN EVRENSELE

Mustafa ÖZÇELİK

Genel bir kabul olarak, bilimin evrensel, kültürün milli olması gerekti-
ği söylenir. Dolayısıyla kültür kavramı içinde düşünmemiz gereken edebiyat, 
oturumumuzun konusu olması itibariyle şiir de bu kabule göre milli olmalıdır. 
Şiir, ana dilin bütün inceliklerinin, zenginliklerinin en iyi ifade edilebildiği bir 
türdür. Diğer edebiyat türlerine göre daha özneldir. Bu yüzden belli bir ana 
dile sahip onunla düşünen, hisseden, varlığı bu şekilde kavrayabilen şairin iç 
dünyasının yankısıdır. Eğer, biz bir şiire değer vereceksek, o şairin ait olduğu 
dilin bütün özelliklerini yazdıklarında görmek isteriz. 

Bu da şahsi bir duyuşu gerektirir. Bu yüzden şiir milli olmalıdır. Şiirin 
başka bir dile çevrilme zorluğu da aslında buradan gelir. Fakat bu durum, şairin 
evrensele kapalı olmasını gerektirmez, dahası kapalı da olmamalıdır. Çünkü 
insan, her yerde aynı insandır. Şairin sesi de bütün insanlara ulaşmalıdır. Çün-
kü millet olarak ne kadar kendimize has özellikler taşırsak taşıyalım sonuçta 
hepimiz geniş insanlık ailesinin birer ferdiyiz. Duygularımız da müştereklikler 
vardır. Severiz, heyecanlanırız, korkarız vs. Bu durumu biz, çağlar içinde zaten 
ortaya koymuşuzdur da.. Mesela Yunus Emre böyle bir isim olarak millilikten 
evrenselliğe kanat açmış bir isimdir. O, diliyle Türk, ruhuyla Müslüman, yü-
reğiyle insandır. Bu bakımdan hangi milletten olursa olsun her insan ondan 
kendinde bir şeyler bulabilmektedir.

Yaşadığımız çağ, iletişimdeki inanılmaz gelişmeler sebebiyle milletler, 
devletler arasında etkileşimi çokça artırmıştır. Hiçbir hadise, meydana geldi-
ği yerde kalmamakta, anında dünyanın her yerine haber olarak ulaşmaktadır. 

Şiir Atölyeleri
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Böylesi bir zamanda şair, kendini ülkesinin sınırları içine hapsedemez.  Fakat 
bu durum, bütün dünyayı tek vatan, tek millet, tek dil olarak düşünmek gerekir 
anlamına gelmez. Milletler millet, diller dil olmaya devam edecektir. İşte bu 
noktada milli renk şiire ne kadar çok ve özgün olarak yansırsa evrensel kültür 
de o kadar zenginleşir, güzelleşir. Yani yine o genel kabulle söyleyecek olursak 
evrensel olmanın yolu millilikten geçmektedir.

Arkadaşlar, benim konuyu açış anlamında söyleyeceklerim bunlar. Şimdi 
sırayla sizleri dinleyeceğiz. İlk söz, Oraz Yağmur Bey’in. Buyurun Oraz Bey.

ŞİİRDE MİLLİ DUYGU

Oraz YAĞMUR

 Şiirde millilik, milli duygu ya da milli ruh en köklü konulardan birisidir. 
Ben ne kadar kozmopolitim, milli ruhtan, milliyetçilikten yukardayım dese 
desin, ama bunu diyen şairin şiirlerinde öz milletine yönelik hiç bir şey bu-
lunmasa da, onun şiirleri başka bir millete, milletlere ve uluslararası güçlere, 
doğrusu, karanlık güçlere hizmet etmektedir. Bunu o şiirleri yazan şair istese 
de, istemese de öyle sonuç çıkıyor. Bunu Sovyetler birliği zamanı kendi şa-
irlerimizin tecrübesinde apaçık gördük. Ben milliyetçi değilim diye sevinen 
şairlerin şiirleri Rus milliyetçilerinin çırasına yağ koyuyordu.

Öyle zamanlar oluyor ki, diğer konuların hepsi, arka sahnede kalıyor ve 
milli duygulu şiirler dinleyiciyi, okuyucuyu öz yoluna götürüyor. Böyle za-
manların gelmesi o milletin iç kaynaşmalarının talebi sonucu oluşuyor. Öyle 
talep Türk dünyasına gelmiştir, ayrıca da Türkiye devletinde yaşayan şairlere 
böyle talep sunulmuştur. Ama onu duymak da, önemlisi de onu biran önce 
duymakta ve milletine baş döndürmekte iş var. Problem burada..Şair milletinin 
ateşinde yanmıyorsa, o şair her zaman kül içinde kalır.

Gülü, bülbülü tarif edenler, aşkın inceliklerini daha da ince, nazlı verebi-
lenler her zaman olur, olmalıdır hem. Ama o şairin nerede, hangi tarafta, kimin 
ordusunda durduğu okuyucu için birinci derecede önemlidir. Sen bülbülden 
on kez daha derin öt, ama benim içimde kanım kaynıyorsa, ben bülbülü duyar 
mıyım, zorla duysam da, kulaklarım o sesi kulaktan ileri geçirmez.

Oraz Bey’e teşekkür ediyoruz. Şimdi de Hasan Ahmet Bey konuşacaklar. 
Buyurun, sizi dinliyoruz.

ŞİİRDE MİLLİ BAĞ I

Dr. Hasan AHMET

Vatan, millet aşkı vardı, var, dünya ayakta durdukça, var olmaya devam 
edecek. Gezegenimizde hangi değişiklikler yaşanırsa yaşansın, bu ulvi değer, 
yeryüzünden eksilmeyecek. Bu her insanın doğuştan hakkı, kafatasçılık olarak 
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algılanmamalı. Hiç bir ulus, başka bir ulusu incitmemeli, kendisine saygı du-
yulmasını istiyorsa, aynı saygıyı bütün uluslara göstermeli.

 Pek tabii tatlı bir rekabet olmalı, ancak; burada bilim ve sanat hâkim 
kılınmalı. Hak eden, hak ettiği yere ulaşmalı. Bu yarış hep sürmeli, hedef in-
sanlığı ileriye götürmek, mutlu yarınlara ulaştırmak olarak belirlenmeli. Elde 
edinilen başarı,  her ulusun ortak kazanımı sayılmalı.

 Bu şekilde hareket edilirse, insana yaraşır yaşam sağlanır, herkesin kor-
kulu rüyası, haksız rekabet, tehdit ortadan kalkar, barış, dostluk, hoşgörü orta-
mında güven artar ve dünya daima ileriye koşar.

Kısaca bugün,  küreselleşmeye, kimliğimizden ödün vermeden, adil ortak 
üretim ve ortak tüketim olarak yaklaşırsak, insanlığa sevgide, saygıda kusur 
etmezsek, kazanan insanlık olur.

 Şair önce toplumunun, sonra da evrendeki insanın gür sesidir.

Hasan Ahmet Bey’e düşüncelerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.  
Son konuşmacımız Kıymet Muharremli Hanımefendi. Efendim söz sizin.                                                            

AZERBAYCAN ŞİİRİNDE MİLLİLİK VE EVRENSELLİK 

Kıymet MUHARREMLİ,

Azerbaycan edebiyyatı  dünya poeziyasının çok mühüm bir kolu gibi 
eserlerden-eserlere öz tereğği ve inkişaf yolunu geçmekle gelib bu günümüz-
deki mevcut seviyyesine çatmışdır. Hağani Şirvani,  Nizami Gencevi, İzzeddin 
Hasanoğlu, Mehemmed Füzuli, İmadeddin Nesimi... Daha kimler, kimler... 

“Dedem Korkut” dastanlarından başlamış Azerbaycan anadilli edebiyya-
tının tarih boyunca hansı bir şekilde inkişaf  etmesini izledikce görüyoruz ki, 
bu edebiyyat ereb ve fars istilası, en sonralarda ise rus istilasının tesiri ile mü-
eyyen derecede değişikliye uğramışdır.  Melum sebeblerden Hağani, Nizami, 
Mehseti hanım ve diğerleri eserlerini ereb ve fars dillerinde yazmışlar. 

XIII asır Azerbaycan şairi İzzeddin Hasanoğlunun Türk dilinde bizlere 
gelib çatan iki ğazeli ile anadilli Azerbaycan edebiyyatının yarandığı güman 
olunsa da, bu hağğ vermir diyek ki, Hasanoğluya kadar edebiyyatımızda ana-
dilli edebi eserler yaranmamışdır. Bir milletin ki evladının laylası eski türk 
dilinde çalına, hiç ola bilmez ki, anasının döşünden bu laylanı sütüyle beraber 
içen bir çocuk büyüdükce özbeöz yaradıcılığında bu dili bütünlükle yaşatma-
mış olsun. Ama tarih mevcut, elme melum olan deliller üzerinde kurulur. Bu 
bakımdan yanaşsak, Azerbaycan anadilli edebiyyatının Hasanoğlunun “Apardı 
gönlümü bir hoş ğemeryüz, canfeza dilber... ” metle`li ğazeli ile başlandığı 
anlamına gelmek mecburiyyetindeyiz. 

Bundan daha sonra ğüdretli devlet başçısı ve şair Ğazi Bürhaneddinin ana 
dilimizde yazılmış  tuyuğları ve diğer şiirleri toplanmış Divanı sübut edir ki, 
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o, Balasağunlu Yusuf, Yunus İmre, Ahmet Yasevi, Hasanoğlu ve diğer ğüdretli 
şairlerin poeziyasından ilham almışdır. 

Görkemli Azerbaycan şairleri İmadeddin Nesimi (1369-1417), Şah İsmail 
Hatayi(1487-1524) ana dilimizde divan yaradan şairler gibi meşhurdur. İrfan 
ve tesevvüf  nezeriyyesinin mühtelif makamlarına esaslanan Nesimi poeziyası 
bugünümüzün de en sevilen ve bir çok şairlerin yaradıcılığına stimul veren 
klassik edebi hazinemizdir. “Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam, 
Ğövheri-lamekan benim, kövni-mekana sığmazam”- diyerken, meşhur şair 
bütün dünyaya sığmayan kamil insan idrakının tükenmezliyini ifade etmişdir. 
Şair insanlığın iç ve dış dünyası, insan ve kainat, insan ve kainatın yaradıcısı 
ile olan mübhem makamları edebiyyata getirmekle Yunus İmre, Mevlana yo-
lunun yolcusu gibi dahili telatümlerini aşkarlamışdır. 

1494-1564-cü yıllarda yaşamış ğüdretli Azerbaycan şairi Mehemmed 
Füzuli “Padişahi-mülk dinarü dirhem rişvet verib, Fethi-kişver ğılmağa eyler 
müheyya leşkeri” söyleyerek,  XVI asırda mevcut olan padşahların devletleri, 
ölkeleri istila etmek ehtirasını tenğid etmekle bir şair olarak, devrinin haksız-
lıklarına karşı çıkmışdır. Eyni zamanda, görkemli şairin lirik ehval-ruhiyyeli: 

Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı, 
Felekler yandı ahimden, muradım şem`i yanmaz mı? – 
metle`li, 
Füzuli rindü-şeydadır, hemişe halka rüsvadır,
Sorun kim, bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı?! –  
meqte`li ğazeli bütün dünyada meşhurdur.            

Son üç-dört asırlık Azerbaycan edebiyyatı mevcutluğu zamanında Ğa-
sım bey Zakir, Vağif, Vidadi, Seyyid Ezim Şirvani, Mirze Şefi Vazeh, Abbas 
Sehhet, Mirze Elekber Sabir, Abdulla Şaiğ ve diğer şairler, XIX esrin büyük 
mütefekkir yazarı, şairi ve filosofu Mirze Feteli Akhundzade gibi görkemli 
şahsiyyetleri edebiyyatımızın, ana dilimizin yüksek bir mertebeye ulaşmasına 
nail olmuşlar. Edebiyyatda millilik ve an`eneye bağlılık, müasirlik – çağdaşlık, 
eyni zamanda evrensellik bu yazarların yaradıcılığında çok güclü olmuş, XX 
esr yazar ve şairlerinin yaradıcılığında ise en yüksek mertebesine kalkmışdır. 
Ahmet Cavad, Almas Yıldırım, Hüseyn Cavid, Cefer Cabbarlı, Mikail Müşfiğ, 
Mehemmedhüseyn Şehriyar, Bahtiyar Vahapzade, Halil Rza Ulutürk, Mehmet 
Araz, Ramiz Rövşen, Mehmet İsmayıl, Musa Yakub ve diğer saymakla bitme-
yen şahsiyyetler var ki, bu isimlerle tekce Azerbaycan halkı deyil, bütün Türk 
dünyası ğürurlanmakdadır. Türk dilini, medeniyyetini yaşadan bu şairlerin 
önünde giden simalardan söz giderken, Mehemmedhüseyn Şehriyar ve Bah-
tiyar Vahapzadenin isimleri önde geliyor. “Türkün dilitek sevgili, istekli dil 
olmaz, Ayrı dile katsan, bu esil dil esil olmaz” - nidası Güney Azerbaycanımı-
zın şair evladı Şehriyardan gelirse, Ğuzeyden de Bahtiyarımız şair kardeşinin 
sesine ses veriyor:   
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Dil açanda ilk defa “Ana”  söyleyiriz biz,
“Ana dili” adlanır bizim ilk dersliğimiz.
İlk şarkımız – laylanı anamız öz sütüyle
Içirir ruhumuza bu dilde gile-gile (damla-damla). 

Ey öz ana dilinde konuşmağı ar bilen,
Fiyakalı edabazlar!
Ruhunuzu okşamır ğoşmalar, telli sazlar.
Bunlar koy benim olsun!
Ancak Vatan ekmeyi sizlere ğenim olsun!  

Dil meselesi bütün zamanlarda milletler için ağrılı bir mesele olmuşdur. 
Neden ki, bir milletin diğer bir milleti yenmesinden ötrü el atdığı yol gibi dil en 
çok kullanılan vasite olmuş, bu sebebden de dil, türlü-türlü değişikliklere ma-
ruz ğalmışdır. Dilin en fedakar ğoruyucuları elbette, ilk önce şairler, yazarlar, 
bilim adamları ve diğerleri olmalıdırlar. Büyük filosof  M.F.Akhundzade ya-
zırdı ki, dil her zaman tereğği etmelidir. Dile başka dillerden söz ve kelimeler 
dahil olmalı, ancak dil başka dillerden alınan sözler hesabına bozulup berbat 
olmamalıdır.

Ünlü şairimiz Bahtiyar Vahapzade ana dilinden konuşarak yazırdı: “Sözde 
kanat var, o, arif elinde olarken uçuyor. Sözün kanatları, kelebek kanatları gibi, 
her çiçeyin üstünde başka bir türlü renge benziyor, değişik renk alıyor... ”.

Ve her sözden, her kelimeden şiirlerinde yerli-yerinde kullanan, eserle-
rindeki derin felsefi mena  ile Türk edebiyyatının en yüksek bir mertebesi-
ne kalkan B.Vahapzade 2009-cu ilin evvellerinde Allah rahmetine kavuşdu. 
Fakat, asırlar geçse de o, Türk dünyasının poeziya ustadı gibi tarihde ve onu 
sevenlerin kalblerinde yaşayacakdır.

Azerbaycan türklerinin milli ruhunu, özgürlük, hürriyyet, müstakillik ide-
alları uğrunda mücadele eden milli mefkure sahipleri elde kalem her zaman 
Vatanın hizmetindeydiler. Söz meydanında geçen gün de böyle olub, bu gün 
de böyledir, sabah da böyle olacakdır. 

“Ben ezilmiş bir ülkenin - Hağğ! – haykıran sesiyem!” – yazırdı Azerbay-
canın bahtsız, talesiz şairi Ahmet Cavad.  

“Olsun ki, borçundan çıkmadım, Vatan,
Ömür bahar değil, bir de kayıtsın”(geri dönsün).
Ölsem de koynunda ğoy ölüm ki, ben
Çürüyüm, bir avuç toprağın artsın. 
yazan Mehmet Arazın kalbinde Vatan sevgisi ne kadar büyükmüş!

Bu yerde Azerbaycan milli istiklal savaşının fedailerinden belki de en bi-
rincisi Halil Rza Ulutürkü  hatırlamamak olmaz.  
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Benim özgürlüğüm yalnız onundur,
Ölsem de, yeniden gelerem cana.
Dirilik suyutek kavuşa bilsem
Dudakları yanığ Azerbaycana!  

Bu şiirdeki Vatan yanğısından daha kuvvetli yanğı ola bilir mi?! Ulutür-
kün Azerbaycan sevdalı satırlarındakı   milli ruhu görmemek mümkün mü?!  

“Benim Tanrım güzellikdir, sevgidir!” – söylerken Hüseyn Cavidin kal-
binde Vatan sevgisi aşıb-taşmırdımı?! Bütün sevgiler, bütün ümitler Vatana 
bağlanırken, Vatan onları koruya bildimi? Asla, yok! Ancak onlar “Azerbay-
can! Vatan! Vatan!” – diye-diye göçdüler dünyadan. 

Ünlü bir şairimiz de var – Mehmet İsmail! Millilik her satırından boy 
veriyor Mehmet beyin siirlerinin. Sanırsın ki, Yunus Dededen, Mevlanadan 
ders alıb bu siir ustadı. “Ay baba derviş” (“Ay dede derviş”) şiirinde koskoca 
dünyayla olan söz-söhbetinin ondan-yüzden birini deyibmi gören, Mehmet İs-
mail?! 

Hankı asırlarda batdık günaha,
Değişdi zamane, dolandı  gerdiş (devran).
Ya ki uzaklaşıb gök yüzü  daha, -
Hardasan (neredesin), hardasan, ay baba derviş?! 

Ve çok güman ki, şair bu şiiri yazanda dedelerin ruhuyla birbaşa hemsöh-
bet olub ve başka bir şiirinde de yazıyor ki,  

Bir adam yol gedir bizden karşıda,
Ama bir adam da bizden sonra var! 

Mehmet bey demiş, ne güzel ki, bizden önde ve bizden sonra gelen aydın-
lar var, eks halda Türk Türk olmazdı!

Ve büyük Bahtiyarımız  “TÜRKÜM” şiirini yazanda da Türk oğlu Türkün 
yenilmez ruhuna baş endirmeğe sesleyirdi bizleri:

Sen bizi kandırdın illerden beri,
Ben bahtdan, talihden ders götürmüşüm.
Özge anasından süt emenleri
Özge hizmetinde duran görmüşüm. 

 

Aslımı-neslimi tanıyorum ben,
Karışık değilim, özümden ürküm.
Sen kimsin, sen nesin, özün bilersin,
Ben ilk kaynağımdan Türk oğlu Türküm. 
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İsbatdır, delildir aklın kıblesi,
Değişe bilersin aklımı ancak.
Canım çıkanadek kalbimin sesi
“TÜRKÜM!” gerçeğini fısıldayacak! 

Kıymet Hanım’a şiirlerle de zenginleştirdiği bu güzel konuşma için teşek-
kür ediyoruz. Bütün konuşmacıların meseleye aşağı yukarı aynı perspektiften 
baktıkları anlaşılıyor. Ortak görüş şu: Önce millilik sonra evrensellik…

Hepinize teşekkür ediyorum.

ARUZDAN HECEYE TÜRK ŞİİRİNİN SEYRİ

Hüseyin AKIN

Eski metinlerdeki adıyla “hisab-ı benan” ya da “parmak hesabı” olarak 
isimlendirilen hece vezni Karahanlılar dönemine kadar gider. İslâmiyet’ten ön-
ceki eski Türk metinlerinde, özellikle Divan-ı Lügat-it-Türk’te hece vezninin 
örneklerine rastlamak mümkündür. Meşhur Alper Tunga Sagusunda olduğu 
gibi: “Alp Ertunga öldü mü / Esiz ajun / kaldı mı? / Ödlek öcin aldı mı / Emdi 
yürek / yırtılır.”

Aruz vezninin kullanımı ise Türklerin Müslümanlığı kabul etmesiyle be-
raber Fars edebiyatının etkisinde kalan medreseli aydınlar yoluyla Araplardan 
Farslara, Farslardan da bize gelmiştir. Aruz vezniyle yazılan eserlerin ilki Ka-
rahanlılar dönemine rastlar. Bu eser 1069’da Yusuf Has Hacip tarafından yazı-
lan Kutadgu Bilig (Kutlu Bilgi) adlı eserdir. Her ne kadar Türkler aruzu kullan-
salar da hece veznini kullanmaya devam etmişlerdir. Divan edebiyatı ile halk 
edebiyatı iki farklı kanaldan akarak birisi aruz diğeri hece ölçüsünü kullanmak 
suretiyle yan yana yürümüştür. Özellikle 17. yüzyılda Nedim ve Şeyh Galip 
gibi divan şairleri hece vezni ile şiir yazmaktan kendilerini alamamışlardır. 
Tanzimat döneminde de Ziya Paşa, Recaizâde Mahmut Ekrem ve Namık Ke-
mal gibi şairler hece ölçüsünü savunmakla birlikte divandan kopamamışlar ve 
hece vezniyle sadece birkaç manzume yazabilmişlerdir. Serveti Fünun dönemi 
şairleri müzikaliteye son derece bağlı oldukları için aruz sesini heceye tercih 
etmemiş, heceyle ilgili bir atılımda bulunmamışlardır. Aynı döneme rastlamak-
la birlikte Serveti Fünun’la bir ilişkisi bulunmayan Mehmet Emin Yurdakul 
millî şiir adı verilen duru bir dille memleket sevgisini dile getiren hece şirinin 
öncülüğünü yapmıştır. 1923 yılında Türkçülüğün Esasları’nı yazan Ziya Gö-
kalp bu tarihten evvel etrafında topladığı gençlere hecenin önemini anlatmış 
bu çalışmalarıyla aruzdan heceye doğru toplu bir akımın oluşmasını sağlamış-
tır. Gökalp Yeni Mecmua’da hece ölçüsü hakkında şöyle yazmıştır: “Aruz sizin 
olsun ‘hece’ bizimdir. / Halkın söylediği Türkçe bizimdir. / ‘Leyl’ sizin ‘şeb’ 
sizin ‘gece’ bizimidir. / Değildir bir mana üç ada muhtaç.”
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Ziya Gökalp’in idealize ettiği hece anlayışına en sıkı eleştiriyi Yahya Ke-
mal getirmiş ve Gökalp’in eski saz şairlerinin teranelerini tekrar etmekten öteye 
gitmediğini ve edebiyata bir yenilik getirmediğini iddia etmiştir. Fuat Köprülü 
gibi yazarlar Yahya Kemal’in yargısına hiç katılmazlar. Köprülü, aruza kar-
şı heceyi şöyle savunur: “Muarızlar istedikleri kadar bağırmakta serbesttirler, 
millî vezin, yani millî edebiyatın galebesi yarın için artık içtinap kabul etmez 
(kaçınılmaz) bir zarurettir.” (Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı)

         Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde hece vezninin ne 
denli Türk’ün yapısına ve ruhuna uygun bir vezin olduğunu anlatmaya çalışır. 
Türk’ün sade dilinin aruza uymadığını, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Kaygusuz 
gibi tekke şairlerinin ve Aşık Ömer, Dertli ve Karacaoğlan gibi saz şairlerinin 
bu yüzden hece veznine sadık kaldıklarını söyler. Bazı şairlerin millî veznin 
dışına çıkarak millî heceyi kötüye kullandığını Fransızların Alekxandrin de-
dikleri (6+6) vezninde taklit şiirler yazmaya çalışarak heceyi kötü yola gö-
türdüklerini iddia eder. Hikâyeci olarak bildiğimiz Ömer Seyfettin’in de bu 
dönemde heceye sımsıkı bağlı bir şair olduğunu hatırlatmış olalım. Aruzun iki 
kuvvetli savunucusu biri Cenap Şehabettin diğeri Yahya Kemal’di. Cenap he-
cede ısrarcı olduğu kadar dil meselesinde de eskiden yana iken, Yahya Kemal 
hem Türkçü, hem yeni dilden yanadır; fakat aruz konusunda onlardan ayrılır. 
Ziya Gökalp’in şu dizleri Yahya Kemal için yazdığı söylenir: “Harabisin, ha-
rabati değilsin / Gözün mazidedir, âti değilsin.” Yahya Kemal altta kalmaz, 
cevap verir: “Ne harabiyim ne harabatiyim / Kökü mazide olan bir atiyim.” 
Ve çok geçmez sonunda Yahya Kemal de hece veznine boyun eğer. Fakat bu 
teslim oluş eylemde değil, sözdedir. Beş Hececiler olarak anılan guruptan Halit 
Fahri Ozansoy aruzla yazmaya tövbe ederken Faruk Nafiz Çamlıbel bir türlü 
aruzdan tamamen kopamamıştır.

Hece şiiri ile aruz şiirini sadece kullanıma elverişli olup olmama bakı-
mından değil, aynı zamanda ait oldukları döneme ait belirgin değişmez ve 
dönüşmez özellikler taşımasıyla da ele almak lâzımdır. Zira aruzun dünyası 
ile hecenin dünyası diye faklı iki dünyadan bahsetmek mümkündür. Aruzdaki 
heterojen, çok renklilik ve çok sesliliğe karşın hecede daha homojen ve teke 
indirgenmiş disipline edilmiş bir sesle karşılaşırız. Özellikle bu durum Beş He-
ceciler akımında statükoyla uyumlu olmak anlamında somutlaşmıştır. Millîlik 
ve resmî ideoloji savunuculuğu şeklinde kendini gösteren hece dönüşümü sa-
dece teknik olarak değil, aynı zamanda içerik ve tema noktasında da kendi 
ayaklarını bağlamıştır. Bunu “klişeleşme sorunu” şeklinde özetleyebiliriz. Bu-
radaki klişe hep aynı dönemsel havanın şiirde tekrar edilmesi sorunuyla ilgili 
bir durumdur. Şiirimizde bu kurulu şiir düzenini bozan, klişeleri kıran, hecenin 
yeni öncüleri diyebileceğimiz çok önemli şairler yetişmiştir. Necip Fazıl Kı-
sakürek ve Ahmet Muhip Dıranas bu şairlerin önde gidenlerindendir. Daha 
öncesinde bu havayı estirmeye çalışan Faruk Nafız Çamlıbel, Ahmet Kutsi Te-
cer, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Cahit Sıtkı gibi şairleri de es geçmemek lâzım. 
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Necip Fazıl’ın Cumhuriyet dönemi içerisinde heceyi kentleştiren şair olarak 
anılması önemli; fakat kentliliğe açıklık getirdiği zaman değeri anlaşılacak bir 
tespittir. Zira Necip Fazıl sadece kırsal pastoral hece şiirini daha kenti bir dil 
kullanarak dönüştürmemiş aynı zamanda doğadan “ben”e inerek modern ha-
yatın karanlıklarından sızan ışıkları -mutlak hakikatı- aramaya koyulmuştur. 
Hece vezninin klişeler arasına sıkıştığı anda serbest vezin bu klişeleri aşmanın 
bir yolu olarak kabul edile gelmiştir. Nâzım Hikmet’in ilk yazdığı şiirlerle baş-
layan hece serüveni zamanla serbest vezne dönüşür. Nâzım Hikmet, Rusya’ya 
gittiği zaman serbest koşuk hakkında bir bilgisi olduğu gibi heceden geliştir-
diği biçimle kendisine özgü bir serbest koşuk oluşturduğu görülüyor. Ancak, 
Moskova’ya gittiği zaman konstrüktivizm ve fütürizm akımı çok yaygın bir 
durumdadır. Özellikle fütüristler, geçmişte olan her kurala karşı, her şeyi ye-
niden kurma amacını güdüyorlardı. Ancak dilin bütün olanaklarından yarar-
lanarak yeni bir şiir biçimi oluşturmaya çalışıyorlardı. Bu anlayış Nâzım’ın 
arayışına uygun düştüğü için bu akımdan etkilenmiştir. Burada “Yeni Sanat” 
şiiri yazar: “Hey / Avanak! / Elinden o zırıltıyı bıraksana! / Sana // Üç telinden 
üç sıska bülbül öten / Üç telli saz / Yaramaz. // Üç telli saz / Miliyonlarla ağzı / 
Bir tek ağızla / Güldüremez. // Üç telli saz / Dağlarla dalgalarla kitleleri / İleri 
/ Atamaz. (…) Coşkun çalgıcı başı / Esiyor orkestram / Dağlarla dalgalarla dağ 
gibi dalgalarla dağ gibi dağ-lar-la.”

Nâzım’a göre bu şiir hem yenidir, hem de yeni durumu en iyi anlatabile-
cek tarzda yazılmış bir şiirdir. Kabından sığmaz bir öfke yürekten nasıl taşarsa 
öyle yerini almalıdır kâğıtta. Nâzım Hikmet çok geçmez bu tarz şiirlerle halka 
ulaşamayacağını fark eder, Şeyh Bedrettin Destanı şiirleriyle yeniden eskiye 
göz kırpar. Şeyh Bedrettin Destanı’nın girişi bir nevi serbest gazeldir. Şiirin 
içinde yer yer koşma tarzında ya da onu andıran şiirler vardır. 1938’de hapse 
girmesiyle beraber tamamen geleneksel sese geri döner. Heceye en büyük sal-
dırıyı yapan şairlerden olmasına rağmen sonradan bu tutumunu değiştirip çark 
etmiştir.

Bugün için bir iddiaya yaslı hece şiirinden ve hece şairlerinden bahsede-
bilir miyiz? Serbest şiire ve aruz kalıplarına ya da hece şablon ve klişelerine 
tepki olarak doğup gelişen bir hece şiirinden bahsetmek mümkündür. Hatta 
her ne kadar kendilerini öyle isimlendirmeseler bile onlar şu an aramızdadır-
lar. Yeni Hece Şiiri adıyla tanımlanan şairler bu gruba girmektedirler. Örneğin 
71 şairden 82 şiir alan bir 2006 yılına ait bir şiir antolojisinde Ahmet Murat, 
Ali Emre, Mehmet Aycı, Ali Ayçil, Kenan Çağan, Cevdet Karal, Murat Men-
teş, Mustafa Muharrem ve İbrahim Tenekeci gibi isimler bu kategoriye dahil 
edilmiştir. Bu şairler böyle bir aidiyeti kabul ederler mi orası ayrı konu. Ama 
şurası bir gerçek ki bugün yukarıda söylediğim gerekçelerden dolayı heceye 
yeni imkân kazandırmak adına klişeleri yıkan yeni bir hece şiirinin varlığından 
bahsedebiliriz.
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“Şiirin teknoloji  ile imtihanı” 

İNTERNETİN ŞİİRE ETTİKLERİ

Mehmet AYCI

Allah’ım, şiirle internet birbirinden ne kadar uzak sözcükler. Günden 
güne daha bir bilişen, daha bir iletişen ve daha bir sanallaşan dünya insanı 
şiirle de internet üzerinden ünsiyet kuruyor. Şiire / şiirle ünsiyet mi ediyor 
demeliydi, neyse. Böyle bir ünsiyet yok ve sanal âlemde milyonlarca şiir var. 
Milyonlarca güvensiz şiir... Binlerce şiir sitesi… Daha özensiz, daha düzensiz, 
daha güvensiz bir dünya… Şimdi akılımıza gelenleri sıralayalım, bakalım al-
tından kalkabilecek miyiz?

Bir bakıyorsunuz en taşralı edebiyat dergisinde bile yer bulamayan, 
bilmem hangi beldenin mahallî gazetesinin sayfalarında bile kendisinde yer 
edinemeyen metin, adında şiir bulunan internet sitelerinde arzı endam ediyor. 
“Şiir” bir kere yayımlandı, şairi de emek harcamadı ya, adamdan 100 şiir 200 
şiir internet şiir dünyasında yüzmeye başlıyor. İnternetten tematik şiir arayıcı-
sı, çoğu öğrenci binlerce milyonlarca Türk vatandaşı, konulu aramalarda bu 
şiir olmayan metinlerden istifade ediyor. Bu şiir değil, lütfen biraz Türk şiiri 
okuyun tavsiyesi yok, dergiden geri dönme yok, düzeltme talebi yok, kalem-
den çıktığı gibi mübarek, ver elini internet. Bu bir.

Bir bakıyorsunuz, bizim kime ait olduğunu bildiğimiz bir şiir, internetin o 
muhteşem denizinde bandıra ve bayrak değiştirmiş, başka bir şairin, ne demek 
başka bir şairin, başka beş şairin oluvermiş. Bu iki.

Bir bakıyorsunuz, ezberinizdeki birkaç dize, hemen her edebiyat muhib-
binin ezberinde olacak kadar yaygın bilinen dizeler, asıl şairinden ve asıl şi-
irinden firar etmiş, adını sanını bilmediğimiz Âdemciklerin ve Havvacıkların 
dizesi oluvermiş. İnternet sağ olsun. Bu üç.

Bir bakıyorsunuz, çok iyi bildiğiniz bir şiirin başından sonundan ortasın-
dan mısralar düşmüş, kelimeler yanlış yazılmış yahut “kes yapıştır” ameliye-
sinden olacak yer değiştirmiş, şiir kuşa dönmüş hâlde uçmaya çalışıyor. Bu 
dört.

Bir bakıyorsunuz, şairinin yazmadığı, yazmayacağı, kaleminin şiirinin 
şuurunun yabancısı olduğu bir metin kaşla göz arasında internet dünyasında 
onun şiiri oluvermiş. Emeksiz evlât, ne olacak demeyin lütfen, iş bildiğiniz 
gibi değil. Bu beş.

Bir bakıyorsunuz Yunus Emre’nin şiiriyle, Yunus Emre’nin şiirinin suyu-
nun suyundan, onun da suyunun suyundan imal edilmiş yeni yetme bir şairci-
ğin özenti metni aynı sayfada boy gösteriyor, üstelik sahtesi aslından daha afili 
olarak poz veriyor. İnternet ya. Bu altı.

Bir bakıyorsunuz, imge yok, hayal yok, uyak yok, ayak yok, ses yok, 
hatta kelime yok; ama adı şiir yazarı şair olan şiirler ve şairler var. Esasında o 



146
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

isimlerin doğduğu anne ve doğurttuğu baba da yok, her şey sanal. Ne anladı-
nız, ben de anlamadım… Bu yedi.

Bu olumsuzluklar yedide kalmaz yetmişe kadar gider; iyisi mi buracıkta 
çiçekten harman olmaz kötüden örnek olmaz hesabı numarayı / numaralan-
dırmayı keselim ve diyelim ki, iyi şair olduğu halde editöre genel yayın yö-
netmenine minnet etmeyerek dergilere şiir göndermeyen yetenekli gençlerin 
şahsi sitelerinde yahut şiir internet sitelerinde gördüğümüz iyi şiirleri de var. 
Bu sekiz.

Bir şairin bir zamanlar nerde okuduğunuzu anımsamadığınız nefis bir şii-
rini biliyorsunuz, aradınız taradınız bulamadınız, yok oğlu yok, bir de baktınız 
internet efendi masanızın üzerine kadar getirmemiş mi, nasıl sevinmezsiniz 
Allah aşkına! Bu dokuz.

Bir bakıyorsunuz, edebiyat dergisi çıkmış, bırakın yaşadığınız şehrin ba-
yisine kitapçısına gelmeyi, henüz matbaadan dağıtım yolunu tutmamış lâkin 
derginin internet sitesinden o ayın şiirlerini okuyup serinliyorsunuz. Gözünü 
seveyim sanal dünyanın. Bu on.

Bir bakıyorsunuz ahde vefa örneği ölmüş gitmiş bir şaircik adına bir in-
ternet sitesi açılmış, adamın biyografisi yazılmış, fotoğrafları taranıp albüm 
yapılmış, sonrasında efendim bütün şiirleri alfabetik sıraya göre siteye yerleş-
tirilmiş, ezberleyene kadar oku ve Allah’tan rahmet dile. Bu on bir.

Bu kadar yeter canım. Tespih çekmiyoruz ya!

Lirik Şiir’in Meseleleri

ŞİİRDE LİRİZM

Mustafa AYDOĞAN

Lirik şiirin sorunları…

Konu başlığı sıkıntı yayıyor etrafına. “Sorun”dan kalkış yapıyor sanki. 
Bir sorun var mı, yok mu? Nedir bugünkü şiirin gelip dayandığı yer? Konu 
bu.

Lirizm nedir, lirik şiirden ne anlıyoruz? Toplumcu bakışların, öfke dağda-
ğasının alıp başını gittiği yerde, şiirin incelteceği, parlatacağı, ışıtacağı şeyle-
rin mahiyeti de değişiyor mu acaba?

Lirizm, çağımızda kendine nasıl bir yer buluyor ki biz burada bir sorun-
dan bahsedebiliyoruz?

Coşkudan, derinlikten, sarıp sarmalayıştan bahsetmeye kalksak, ya da 
aşktan bahis açsak kime ne söylemiş olacağız?

Mevcut hayat algısının karmaşıklığı, psikiyatrik vakaların derinlerde ken-
dine yer bulduğu bir çağda aşkla ilişkili olanı nasıl kavrayacağız, bunu nasıl 
izah edeceğiz?
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Fuzuli’nin aşktan ve coşkudan anladığı şeyle, bizim anladığımız şeyin 
aynı olduğunu, ya da onun bahis açtığı yerden bizim de aynı güçle bahis aça-
bileceğimizi nasıl iddia edebiliriz ki!

Lirik şiir, söze, coşkunun ve aşkın gücüyle cüret edebiliyordu. Durulmuş 
bir dünyada, insanın kendi özüne hikmetle bakmasının bir aracı olarak dile 
geliyordu. Dünya ile bir hesaplaşmadan doğmuyordu o. Oysa bugün şiir bir 
hesaplaşma işi olarak görülüyor. Çatışma ve isyan ve öfke. Bunun bütünüyle 
haksızca bir şey olduğunu ya da yanlış olduğunu söylemek istemiyorum. Öyle 
değil. Modern çağların insanı bir darboğaza soktuğunu, çıkmaza ittiğini nasıl 
inkâr edebiliriz ki! İşte mesele de burada başlıyor. 

Eskiyen sadece dil değildi. Aşk da eskidi. Coşku yerini başka şeylere bı-
raktı. Bugün kaç insan vardır aşktan Fuzuli’nin anladığı şeyi anlayan.

Aşk şiiri dediğimizde kötü bir şeyden, küçümsenecek bir şey bahsediyo-
ruz artık. Haksız da sayılmaz bu. Çünkü kötü şairlerin eline düştü aşk. Kötü 
şair aşkı boyutundan, ivmesinden, derinliğinden soyutladı, ebleh bir yere oturt-
tu. Aşk, kötü şiirin nesnesi oldu.

Şiir, zamanların ruhunun bir yansıması ise eğer, bugünün dünyasında lirik 
şiirin kendine yer bulması güç. İnsanın aşk tarafındaki susuzluğunun gideril-
mesi ya da bu susuzluğun dillendirilmesi zor görülüyor. Bunun içindir ki insan 
bunalıyor. Bunun içindir ki, şiir büyük şairini aramaya devam ediyor. Bunun 
içindir ki sadece öfke ve çatışma darboğazından bir türlü kurtulamıyor insan. 

Ne var ki, şiirde esas olan şeydir lirizm. Asıldır bence, özdür. Lirizmi şi-
irden ayıramayız, koparamayız. Şiir kendine bir dayanak aradığında lirizmden 
daha esaslı bir dayanak bulamaz gibi geliyor bana. İnsanın durumu acıklıdır 
çünkü. Dünya ile bu acıklılık üzerinden ilişki kurar. Bu acıklı durum bir kader 
gibidir. Fazladan bir çatışma nesnesine gerek olduğunu sanmıyorum.  

Aşk, her şeyi, yeniden buldurur. Her şeyi yeniden inşa eder. Her şeyi insa-
nileştirir. Ve biz insan olduğumuzu hatırladıkça acının kaçınılmaz bir parçamız 
olduğunu da hatırlarız. Ya da tam tersi. Unutuş, acıdan kaçıştır bir bakıma. 
Lirik şiir, bize “hatırlatır”. Bu nedenle de kalıcılık açısından en şanslı olan 
şiirdir. 

Ben, böyle düşünüyorum.



148
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

BAYRAK KRİZİNE ŞİİRLE TEDAVİ

Ahmet DOĞRU 

03 Kasım 2009, Zaman

TYB tarafından iki yılda bir farklı ülkelerde gerçekleştirilen ve Türk dilinde 
yazan şairleri buluşturan Şiir Şöleni, bu yıl Azerbaycan Yazıcılar Birliği ve Kafkas 
Üniversitesi işbirliğiyle Bakü´de konakladı.

“Şergin ve gerbin Türk dilinde yazan şairleri ve şeir dostları Bakı’da ‘Türk di-
linin 8. beynelhalk şeir merasimi’nde görüşecekler.” Azeri Türkçesiyle söylenmiş 
bu ifade, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ‘Türkçenin 8. Uluslara-
rası Şiir Şöleni’ davetiyesinden alınma.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından iki yılda bir farklı ülkelerde gerçek-
leştirilen ve Türk dilinde yazan şairleri buluşturan Şiir Şöleni, bu yıl Azerbaycan 
Yazıcılar Birliği ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle Bakü’de konakladı. Şölende 
ülkeleri ayrı, dilleri aynı şairler tarafından karşılıklı şiirler okundu, şiir atölyeleri 
gerçekleştirildi. Her yıl üç büyük şair adına verilen ödüllerden Genceli Nizami 
Ödülü’nü Türkiye’den Atilla Maraş, Ahmet Haşim Ödülü’nü Kosova’dan Zeynel 
Beksaç, Hüseyin Cavid Ödülü’nü Türkmenistan’dan Orazdurdu Yağmurov aldı.

13 ülkenin şairleri Bakü’de buluştu

Uluslararası Şiir Şöleni’nin açılış töreni Azerbaycan Rus Dram Tiyatrosu’nda 
gerçekleşti. TYB Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, yaptığı konuşmada (Azerbaycan’daki 
söylenişiyle çıkışta), şiir şölenlerini dünyada Türkçe yazan şairleri bir araya ge-
tirmek ve aralarında kültür alışverişi yapmak maksadıyla gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Azerbaycan Yazıcılar Birliği Başkanı Anar, “Ülkeler arasında serhatları, 
sınırları devletler koyar, şairler ise yıkıp kaldırırlar. Türkiye ile Azerbaycan ara-
sında söz sınırı yoktur. Dostum Yavuz Bülent Bakiler’in bir sözü var: ‘Azerbaycan 
yüreğimde bir şahdamardır.’ Ben de derim ki: ‘Türkiye yüreğimde bir şahdamar-
dır.” dedi. Türkiyeli girişimciler tarafından Bakü’de açılan Kafkas Üniversitesi’nin 
rektörü Prof. Dr. Ahmet Saniç, dünyanın yeniden gönüle ihtiyacı olduğunu vur-
guladı. TYB’nin onursal başkanı D. Mehmet Doğan ise Yunus’un “Keleci bilen 
kişinin yüzini ağ ide bir söz/ Sözi bişirip diyenin işini sağ ide bir söz’ mısralarıyla 
başladığı konuşmasında binlerce yıllık dil yükünü taşıyan şiir şöleni kervanının 
ipekten yumuşak, demirden sert, kılıçtan keskin, altından değerli bir yük taşıdığına 
dikkat çekti. Doğan, “Bugünle yetinmeyelim, günlük siyasete kapılmayalım, dünü 
iyi bilelim, yarını gözetelim. Geniş ufuklara bakalım. Herkesin beraber olmak için 
müşterekler aradığı, bulamayınca icat ettiği bir dünyada farklılıklar, zıtlıklar bul-
mak için vakit harcamayalım.” dedi.

D. Mehmet Doğan, Azerbaycan Yazıcılar Birliği Başkanı Anar’dan TYB’nin 
Ankara’daki merkezine asmak için bir de bayrak istedi. Bayrak krizinin hemen 
akabinde gerçekleşen şiir şöleni, duygusal anlara da sahne oldu. İki ülke milletve-

Basından Seçmeler
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killeri yaptıkları konuşmalarda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğa dikkat 
çektiler. Konuşmalarda 1918 yılında Azerbaycan’ın istiklali için Nuri Paşa idare-
sinde mücadele eden ve pek çoğu bugün ‘Şehidler Hıyabanı’nda yatan Türk asker-
leri rahmetle anıldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’ye ‘Yardım için bizim eli-
mizden bir şey gelmiyor, ama cuma günü dilendiğimiz paraları size göndereceğiz.’ 
diye mektup yazan Bakülü dilenciler yâd edildi. Şiir şöleninin açılış konferansını 
veren Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Azerbaycan ve Türkiye’nin edebî ilişkilerini anlat-
tı. Şiir okumaları ise Atatürk Kültür Merkezi ile Kafkas Üniversitesi’nde yapıldı. 
Şölene Türkiye’den Şeref Akbaba, Hüseyin Akın, Mehmet Aycı, Ali Ayçil, Mus-
tafa Aydoğan, Arif Dülger, Bahattin Karakoç, Hicabi Kırlangıç, Metin Önal Men-
güşoğlu, Osman Özbahçe, Mustafa Özçelik, Ahmet Murat Özel, Ali Ural, Yasin 
Hatipoğlu, Rıdvan Canım, Talip Işık gibi şairlerle birlikte Azerbaycan, Türkmenis-
tan, Almanya, Hollanda, Kıbrıs, Yunanistan, Kırım, İran, Çuvaşistan, Özbekistan, 
Kazakistan ve Kosova’dan Türkçe yazan şairler katıldı. Değişik ülkelerin şairleri, 
geldikleri coğrafyaların şiveleri ve edebi zevkleri kadar düşünce dünyalarını da 
taşıdılar Bakü’ye. Bunca farklı kültürün kaynaşmasından ortaya çıkan ise ‘Sizi 
bir erkek ve kadından yarattık. Birbirinizi tanımanız için de boylara ve kabilelere 
ayırdık.’ beyanının ifade buyurduğu muhabbetti. Şiir şöleninin muhabbet kervanı 
iki yıl sonrası için yönünü Kosova’ya çevirdi.

BAKÜ İZLENİMLERİ

Hüseyin AKIN

05 Kasım 2009, Millî Gazete

Sekizinci Uluslararası Şiir Şölenine katılmak üzere 29 Ekim -2 Kasım tarih-
leri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deydik. Tam da Azerbaycan’la ilişki-
lerin gerilmeye başladığı bir süreçte, Türkiye’den bir grup şairin bu ülkeye yürek 
yordamınca çıkarma yapması oldukça anlamlıydı. Hükümetin Ermeni açılımına 
fena halde içerleyen Azerbaycan halkı yaşanan bayrak kriziyle birlikte neredeyse 
Türkiye’yle ipleri koparma noktasına gelmişti.

Diplomasinin çözemediği düğümleri pekâlâ şairin barış eli ve şiirin ipek dili 
çözebilirdi. Hem çözemese bile elçiye zeval olmazdı. Böyle ağır bir yük yüklen-
diği zaman şiire zeval gelir miydi acaba? Bütün bunları oradaki gelişmeler belir-
leyecekti. Bir zamanlar öğrencim olan kaptan pilot sevgili Cihan Erdem iki buçuk 
saatlik bir uçuşla bizi Bakü’ye ulaştırdı. Bakü havaalanı oldukça sakin. Gereksiz 
yere uzatılan pasaport işlemlerinden sonra arabalarla şehre hareket ediyoruz. Şeh-
rin cetvelle çizilmişçesine planlı ve muntazam oluşu hemen dikkatimizi çekiyor. 
Sovyetler Birliği zamanından kalma görkemli binalar büyüleyici olduğu kadar so-
ğuk ve ruhsuz. Şehrin giriş kısmını otoban boyunca uzayıp giden süslemeli yüksek 
duvarlar kaplamış. Bu duvarlar aynı zamanda Bakü’nün gözlerden saklanıp uzak-
laştırılmak istenen öteki yüzünü kamufle etmeye hizmet ediyor. Dört bir yanda mu-
asır Azerbaycan’ın banisi olarak takdim edilen Haydar Aliyev’in heykelleri hakim 
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gücün kim olduğunu sormanıza gerek kalmadan cevaplayıveriyor.

Bakü’de gezdiğiniz her yerde ince işlemeli binalara rastlamanız mümkün. 
Şehir bu haliyle adeta bir tür ‘Dış Cephe Cumhuriyeti’ görüntüsünü yansıtıyor. 
Tiyatrodan musikiye, heykelden resme kadar şehrin dört bir yanına dağılan sanat 
yoğunluğu bile bu kentin içini ısıtmaya yetmiyor. Mabetlerin yerini devasa tiyatro, 
binaları sanat galerileri almış. Özellikle mescit ya da camii bulmanız için ümidinizi 
yitirmeden çok dolaşmanız gerekecek.

Halkın % 96’sı Müslüman olmasına rağmen öyle her aradığınız yerde camii 
bulmanız, camii bulsanız bile ezan sesi duymanız mümkün değil. Azerbaycan’da 
camilerde hoparlörle ezan okumanın yasak olduğun öğreniyoruz ve doğrusu hiç 
şaşırmıyoruz. Zira Azerbaycan’ın bağımsızlığı için Türkiye’den kalkıp ta orala-
ra kadar gidip şehit olan gençlerin mezarları bulunan şehitlikte yer alan Diyanet 
Camii ve ayrıca Bakü devlet üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi de yasa dışı 
faaliyetler yapıldığı gerekçesiyle kapatılmış. Şehitlik gezimiz sırasında ziyaret et-
tiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği önündeki 
bayrağın direği sökülmek suretiyle kaldırılmış olduğunu gördük. Azerbaycan’da 
dini kurumlardan sorumlu devlet danışmanı Hidayet Oruçov, Eski Bakü’de faaliyet 
gösteren 32 camiden 27’sinin kapatılabileceği sinyalini vermiş. Azerbaycan’ın din 
konusundaki tutumu yaklaşık son bir yıldır devam eden bir tutum. Ezanın yasak-
lanmasının üzerinden henüz daha bir yıl, Şehitlik camisinin kapatılmasının üzerin-
dense daha altı ay geçmiş. Bu tutumun gelişen son siyasi olaylarla yakından ilgili 
olduğunu söylemek mümkündür.

Azerbaycan’ın ağabey kabul ettiği Türkiye’ye karşı geliştirdiği bu tavır aşırı 
duygusal bir devlet tavrı olarak yorumlanabilir. Bu duygusallığı hem devlet hem 
millet olarak Azerbaycan’ın her tarafında rahatlıkla gözlemleyebilmek mümkün. 
Türk Şehitliği’ndeki Türk bayrağının önce indirilip tepkiler üzerine sonra yeniden 
göndere çekilmesi böyle bir duygusallığın ürünü. Şehitlik civarında daha önce bir 
çeşme bulunduğunu, fakat bu çeşmenin de İkinci Dünya Savaşı kahramanlarından 
kabul edilen birinin heykelinin önüne geliyor gerekçesiyle kaldırıldığını öğreniyo-
ruz. Azerbaycan’ın son olarak Ermenistan’la sınırların açılması konusu gündeme 
geldiğinde, Türkiye’ye tepki olarak hemen Azerbaycan’ın bağımsızlığı için savaşıp 
şehit olan Türk askerlerinin kabirleri üzerinde dalgalanan bayrağa ya da camilerin 
minaresine, hoparlörüne ya da kapısına elinin gitmesi böylesine hakim olamadığı 
bir duygusallığın ürünü olsa gerektir. (Sürecek)

BAKÜ’DEN GELİYORUM...

Hüseyin AKIN

06 KASIM 2009, Millî Gazete

Uçaktan iner inmez Bakü’de daha çok prestijli misafirlerin ağırlandığı Amba-
sador Otel’e yerleşiyoruz. Her zaman yaptığım gibi şehri konakladığım otelin bal-
konundan kuş bakışı izlemeyi ümit ediyorum. Fakat bu hevesim daha ilk dakikada 
kursağımda kalıyor. Balkon şöyle dursun odalarda pencere bile yok. İnsanın izle-
nimlerini bir odadan da olsa anlatabilmesi için hiç olmazsa izleyebileceği ufacık 
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bir pencere olması gerekir. İşte o burada yok. Dört bir yanı duvar olan oldukça ge-
niş sayılabilecek bir odada arayıp da bulamadığım pencereyi çaresiz içime çekile-
rek bulmaya davranıyorum. Yoksa pencere var da acaba ben mi göremiyorum diye 
odayı hazırlayan görevli gence odada pencerenin yerini sormaya çalışıyorum.

Ne demek istediğimi zorlukla anlayan genç ayrıcalıklı olduğumuzu ima ede-
rek bu odaların bizim için özellikle hazırlandığını söylüyor. Belki bu sefer anlar 
diye bir kez daha şansımı deniyor ve odalarda neden pencere olmadığını soru-
yorum. Otelin oda görevlisi genç gayet kendinden emin bir şekilde yine  ‘Siz bi-
zim önemli misafirimizsiniz!” anlamında şeyler söylüyor. Anlam veremesem de 
çaresiz teşekkür edip konuyu kapatıyorum. Aslında dört bir yanı duvarlarla kaplı, 
beş yıldızlı fakat sıfır pencereli otel her şeyi gayet net olarak anlatıyor. Uzun yıl-
lar Sovyetler Birliğinin hâkimiyetinde yaşayan Azerbaycan hâlâ demir perde -taş 
duvar zihniyetini sürdürmektedir. Uzun yılların tahribatını elbette birden ortadan 
kaldırmak öyle kolay kolay mümkün olmuyor. En iyisi pencere arayışını dışarıda 
sürdürmek diyerek bir grup şair arkadaşla şiir şöleni açılış programının yapılacağı 
Azerbaycan Devlet Rus Dram Tiyatrosu güzergâhına doğru yola çıkıyoruz. Gece 
daha saat 9-10 iken bile buralarda İstanbul hareketliliğini hatırlatan hiçbir şey yok. 
Sokaklar 4 milyonluk bir şehre göre oldukça tenha. Azerbaycan halkının bu saatte 
sokağa çıkma alışkanlığının olmadığını, genelde insanların evlerinde vakit geçir-
diklerini öğreniyoruz. Bu insanlar evlerinde ne yaparlar, nasıl vakit geçirirler diye 
merak edip sorduğumda orada yaşayan bir Türk öğrenci Azerbaycan halkının ak-
şamları yoğun olarak televizyonlardan Türk kanallarını izlediklerini söylüyor. Bu 
diziler içerisinde en çok izlenense tahmin edeceğiniz gibi ‘Kurtlar Vadisi’. Bakü 
sokaklarında birkaç saat gelişigüzel dolaştıktan sonra yaklaşık üç kilometre uzak-
taki otele geri dönmek için bir taksiye atlıyoruz. Taksi şoförü fazlasıyla konuşkan 
ve bir o kadar da dertli. Bakü’yü daha net görebilmek için aradığımız pencereyi 
belki de bu takside bulabilirdik. Bir şehri tanımak istiyorsanız onu birinci dere-
cedeki tanıklarından dinlemelisiniz. Taksiciler şehrin birincil tanıklarıdır aynı za-
manda. Artarda sorular soruyoruz ve taksici sorularımız hiç eğip bükmeden doğru-
dan cevaplıyor. ‘Yeniden eski komünist düzene geçmek ister misiniz diye bir anket 
yapılsa Azerbaycan halkı buna nasıl cevap verir’ sorumuza taksici oldukça rahat 
cevap veriyor: Yarı yarıya! En az yüzde ellisi eski Sovyet hâkimiyetindeki yıllara 
geri dönmeye şimdiden razıdır. Neden diye sormaya gerek kalmadan cevaplayıve-
riyor taksici: Sovyetler döneminde her şey bedavaydı. Sağlık, eğitim, yeme-içme... 
Şimdi işsizlik var, yoksulluk var!

Azerbaycan’da bir polis ne kadar maaş alır, diye soruyoruz. Taksici bu soruyu 
da kinayeli cevaplıyor: Azerbaycan’da polisler maaş almazlar rüşvet alırlar!

Taksi şoförünün anlattığına bakılırsa Azerbaycan’da en hızlı işleyen çark rüş-
vet çarkı. Devlet memurlarının maaşı ülke şartların göre çok düşük. Bir öğretmen 
100, bir doktor yaklaşık 150-200 dolar maaş alabilmekte. Kiralar alınan maaşın 
beş-altı katı. Bu açığı kapatmak için ‘benim memurum işini bilir’ tekniği devreye 
girmekte. Bakü sabahına rüzgârlı bir havayla uyandık. Sırada şehitlik gezisi var. 
Önce devlet şehitliği ardından Türk şehitliği gezilecek. Şehitlik civarına yaklaştık-
ça rüzgâr hızını daha bir artırıyor. Tabii ister istemez hazırlıksız baş ağrıları da işin 
cabası. Bugüne mahsus bir esinti olmadığını anlıyoruz Bakü’de Türk şehitliğinde 
yeniden gönderlere çekilen ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran rüzgârı içimizde his-
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sedince. Bakü demek ‘rüzgârı çarpan’ demekmiş. Rüzgârın bizi gözüne kestirdiği 
yerden ustalıkla süzülerek Anadolu’nun değişik illerinden gelip de Azerbaycan’ın 
bağımsızlık savaşına destek verip şehit düşen askerlerin künyelerinin yazıldığı taş-
lara doğru yaklaşıyoruz. Burası Azerbaycan’ın Çanakkale’si adeta. Bakü şehitli-
ğinde esen rüzgâr Çanakkale rüzgârı. (Sürecek)

BAKÜ ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ

Hüseyin AKIN

10 Kasım 2009, Millî Gazete

Bakü Şehitler Hıyabanı 1918 yılında Bakü Muharebesinde şehit olmuş Aze-
ri ve Türk askerlerinin defnedildiği mezarlığın adı. 1924-1990’lı yıllar arasında 
Bolşevikler işbaşına gelince ilk iş olarak bu şehitliğin adını değiştirmişler. Bu-
raları eğlence merkezi haline getirerek buraya “Dağüstü Park” adını vermişler. 
Sovyet Kızılordusu’nun 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece yaptığı ve Şubat ayı 
boyunca devam eden çoluk çocuk en az 130 kişinin katledildiği ve  “Kara Ocak” 
olarak anılan katliamdan sonra bu alanın ismi yine Hıyaban olarak değiştirilmiş-
tir. Hazar denizine nazır bir tepede Azerbaycan’ın bağımsızlığı sürecinde 1991’de 
Ruslara karşı Karabağ sorununda Ermenilere karşı savaşan Azerbaycan Türkleri-
nin mezarları ve 1918 yılında Nuri Paşa komutasında Bakü’ye girerek Ermeni ve 
Ruslardan şehri kurtaran Türk birliklerinden şehit olanların anıtları burada bulu-
nuyor. Bakır plakalara kazınmış şehit Anadolu gençlerinin isimlerini okurken bir 
an için kendimi Çanakkale şehitliğinde hissettim. Türkiye’nin dört bir yanından 
buralara gelip şehit olan gençlerin isimlerini teker teker okuyorum. Doğduğum yer 
olan Sinop’tan gelip burada şehit olanların isimlerini okurken heyecanlanıyorum: 
Sinoplu Mehmet Oğlu Er İsmail:1310 Sinop- 1334 Bakü Sağ Cenah Sırtlarında 
Yapılan Muharebede; Hüseyin Oğlu Er Hadis: 1303 Sinop-1334 Bakü Civarında; 
Halil Oğlu Er Hüseyin: 1308 Sinop- 1331 Aktaş Tepesinde...’ Daha onlarcası şehit 
düşmüşler. Şiir programı için bir araya gelmiş şair ve yazarlar grubu hep birlikte 
şehitlerin ruhuna Kuran okuyup dua ediyoruz. Kısa süre önce indirilen Türk bay-
rağı yeniden şehitlerimiz üzerinde dalgalanıyor.  Türkiye ile Ermenistan arasındaki 
ilişkileri normalleştirme amacıyla imzalanan protokolün ardından şehitlikteki Türk 
bayrakları tamirat gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Uluslararası Şiir Şöleni’nin açılış töreni için Azerbaycan Rus Dram Tiyat-
rosuna doğru hareket ediyoruz. Tiyatronun önü programı bekleyen kalabalıklarla 
dolu. Azerbaycan’da her kesimden şiire büyük ilgi var. Salona girdiğimizde bu 
daha belirgin olarak kendini gösteriyor. Salon tıklım tıklım dolu. Birçok milletve-
kili, bakan ve bürokrat katılmasına rağmen protokol gerilimine hiç rastlanmıyor. 
Türkiye’de alıştığımızın tam aksine ön sıralardaki koltuklara lise ve üniversite öğ-
rencileri oturuyor. Devlet ricali ve bürokratlar arka sıralardaki yerlerinden gayet 
memnunlar. Folklor gösterilerinin ardından Azerbaycan ve Türkiye’yi temsilen 
yazar temsilcileri, milletvekililer ve üniversite yöneticileri Türkiye-ile Azerbaycan 
arasındaki kardeşliğe vurgu yaparak şiirin ve şairin bu konuda en müessir elçi ol-
duğuna dikkat çeken konuşmalar yaptılar. Azerbaycanlı kadın parlamenterlerin ir-
ticalen yaptıkları coşku dolu konuşmalar gerçekten dinlenmeye değerdi. Şiir şöleni 
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açılışında sırasıyla TYB Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, Azerbaycan Yazıcılar Birliği 
Başkanı Anar Rızayev, Kafkas Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Saniç ve TYB 
onursal başkanı D. Mehmet Doğan duygu yüklü konuşmalar yaptılar. D. Mehmet 
Doğan’ın Azerbaycan Yazıcılar Birliği Başkanı Anar’dan TYB merkezine asılmak 
üzere Azerbaycan bayrağı istemesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ko-
nuşma molalarında salondaki izleyici manzarası görülmeye değerdi. Yaşı kemale 
ermiş şiir heveslisi Azeri bayanlar ne yapıp edip de sahneye çıkıp şiir okuyabil-
menin yollarını arıyorlardı. İçlerinden birisi elindeki şairlik kartını bize uzatarak 
tam sekiz tane şiir kitabının olduğunu ama şiir okuyacaklar listesine giremediğini 
söyleyerek bizden yardım istiyordu. Elimizden bir şey gelmezdi bir yolunu bulup 
sıvıştık. Prof. Dr. Yavuz Akpınar’ın Azerbaycan Türkiye edebiyatını anlattığı açılış 
konferansını dinledikten sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde şiir okumalarına geçil-
di. Yuvarlak masa etrafında gerçekleşen şiir dinletisi ses düzenindeki aksaklıklar 
dışında doğal ve sıcaktı. 40’ı aşkın şair dört oturum halinde şiirlerini okudular. 
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki şiir programı çıkışında Kafkas Üniversitesi Türko-
loji profesörü Minahanım Tekleli’nin okuduğum şiirde geçen “naz ağacı”na dair 
verdiği ayrıntılı bilgi gerçekten şiir programının ne kadar dikkatle dinlenmiş oldu-
ğuna dair bir işaret gibiydi.

Uluslararası Şiir Şöleninin ikinci bölümü Kafkas Üniversitesi’nde yapıldı. 
Çoğunluğu öğrencilerden oluşan salon yine tıklım tıklım. Hanemir Telmanoğlu 
ile burada tanışıyoruz. Hanemir Türkiye’de tahsil görmüş, Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ni bitirmiş bir şair. Öğrenciliği sırasında Dergâh dergisinde şiir-
leri yayınlanmış. Türk edebiyatı ile Azeri edebiyatı arasında köprü görevi görüyor. 
Arkadaşlarıyla birlikte ‘Dokuz İklim’ ve ‘ Enver Paşa’ isimli edebiyat dergilerini 
çıkarıyor. İsmet Özel’in şiirlerini Azericeye kazandırmış. Osmanlıyı anlatan Aze-
rice bir romanı da var. Kafkas Üniversitesi salonunda okuduğu “Saatim Bağdat’ta 
Kaldı” şiiri Türk şairlerinden büyük beğeni topladı. Zira Azeri şairleri içerisinde 
sınırlarını aşabilen tek şair Hanemir’di desek abartmış olmayız. Çuvaşistan’dan 
Yunanistan’a, İran’dan Özbekistan’a, Gagavuzya’dan Kosava’ya kadar dünyanın 
dört bir yanından gelen şairler gün boyunca şiirlerini okudular. Kimi şairlerin şiir 
okurken gösterdikleri teatral tavırlar ‘şiir okumaktan şairler ne anlıyorlar?’ soru-
sunu gündeme getirdi. Türkiye’den Osman Özbahçe, Ali Ural, Ahmet Murat, Me-
tin Önal Menguşoğlu, Mustafa Aydoğan, Ali Ayçil, Bahaeddin Karakoç, Mustafa 
Özçelik, Hicabi Kırlangıç, Mehmet Aycı, Şeref Akbaba, Arif Dülger, Atilla Maraş, 
Rıdvan Canım, Yasin Hatipoğlu, Arif Dülger ve Talip Işık gibi şairlerin şiirleri-
ni okuduğu programda çeşitli konularda yapılması düşünülen atölye çalışmaları 
şiir okumalarının yoğunluğu sebebiyle istenilen derinlikte gerçekleşemedi. Gönül 
ister ki bu tür şiir şölenlerinde atölye çalışmaları bir gün içerisine hasredilmek 
yerine birkaç güne yayılsın. Hatta farklı mekânlara dağıtılarak değişik yerlerden 
katılımlar sağlansın. Yine şiir okumaları üç gün içerisine dağıtılarak dinleyicinin 
dikkat ve ilgisi daha canlı tutulabilir. Dünyanın değişik yerlerinden gelen şairlerin 
birbirlerini tanımaları için de bir takım çalışmalar yapılabilir. Bütün katılımcı şa-
irlerin okuyacakları şiirlerle birlikte biyografileri önceden kitaplaştırılıp programı 
dinlemeye gelenlere dağıtılabilir.

Türk dilini temsil kabilinden her sene verilen büyük ödüller bu seneki prog-
ramın sonunda da sahiplerini buldu. Büyük ödüllerin takdiminden önce konuşan        
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D. Mehmet Doğan verilen bu ödüllerin şiire değil Türk dil ve edebiyatına büyük hiz-
meti geçmiş şairlerin emeğine karşı bir vefa olduğunun altını özellikle çizdi. Buna 
göre, Kosava’dan Zeynel Beksaç Ahmet Haşim büyük ödülüne, Türkmenistan’dan 
Orazdurdu Yağmur, Hüseyin Cavid büyük ödülüne ve Türkiye’den M. Atilla Ma-
raş Nizami Gencevi büyük ödülüne layık görüldüler.

Bakü’den Şirvan şahlar Sarayından Seyyid Yahya Bakuvi türbesine sürüne-
rek geçtik. Şehrin en biçimsiz heykeli neden Şah İsmail’in heykeliydi hiç üzerinde 
durmadık. Eski Bakü mevkiinde Kız Kalesi civarında hiç beklemediğimiz bir anda 
ezan sesiyle silkindik. Az ilerde şii camiinde şii kardeşlerimizin cemaatine katılıp 
saf tutup el bağladık. Namaz sonunda imamın hasetsen biz Türkler için üretken 
ettiği duaya hep beraber ‘âmin’ dedik. Azatlık meydanında Alman esirlere yaptırıl-
dığı söylenen başkanlık sarayına ve meydandaki havuzun etrafında tur atan gelinle 
damada aynı anda baktık. Şehrin ilk şair heykeli diye bilinen Azerbaycan’ın Şair 
Eşref’i Mirza Alekber Sabir Tahirzade’nin önünden tebessümle geçtik. Şehriyar’ın 
Haydar Babaya gönderdiği selamı Bahtiyar Vahapzade’nin taze mezar toprağına 
gönderdik. Kafkas Üniversitesi rektörünün yaptığı konuşmadan aklımızda kalan 
o son cümleyle Bakü’den ayrıldık. ‘Dünyanın acilen kalp nakline ihtiyacı var!’ 
diyordu rektör. Kalpten kalbe açılan sınırları kaldıracak olan da, kaskatı kesilmiş 
dünyaya kalp naklini yapacak olan da yine şairlerden başkası değildir.

Bakıdakı Şeir Şöləni Türk dilinin bayramına çevrildi

Ülker İLGARGIZI 

 03.11.2009/ Azerbeycan 525 Gazetesi 

 Şərqin və Qərbin türk dilində yazan şairləri, həmçinin poeziya vurğunları 
30 oktyabrdan başlayaraq, üç gün ərzində Bakıda “Türk dilinin 8-ci beynəlxalq 
şeir Şöləni”ndə bir araya gəldilər. Bu mərasim 1992-ci ildən başlayaraq, hər 
2 ildən bir təşkil olunur. İlk belə mərasim 1992-ci ildə Türkiyənin Bursa 
və Konya şəhərlərində, sonra isə ardıcıl olaraq Qazaxıstan, Türkmənistan, 
Kipr, Fransa, Ukrayna və Makedoniyada keçirilib. Mərasimin bu dəfə Bakı-
da keçirilməsilə yanaşı, onun böyük Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 
əziz xatirəsinə həsr olunması da əlamətdar cəhət idi.

Mərasimin ilk günü tədbir iştirakçıları Şəhidlər Xiyabanını ziyarət 
etdilər. Sonra isə Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teat-
rında Şölənin təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Tədbiri ilk olaraq Qafqaz 
Universitetinin qızlardan və oğlanlardan ibarət rəqs kollektivinin bir-birindən 
maraqlı rəqs nömrələri bəzədi.

Türkiyə Yazarlar Birliyinin başqanı İbrahim Ülvi Yavuzun giriş sözüylə 
açılan mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anarın 
fikirləri böyük maraq doğurdu: ”Hökmdarlar, sərkərdələr dünya xəritəsində 
sərhədlər cızır, şairlər isə həmin sərhədləri vurub yıxırlar,” – deyən Anar 
müasir türk şeirinin böyük nümayəndələrini Bakıda salamlamaqdan məmnun 
olduğunu söylədi və mərasim günlərində onun bütün iştirakçılarına uğurlar 
arzuladı.
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Qafqaz Universitetinin rektoru professor Ahmet Saniç şairləri “dünyanın vu-
ran, duyan ürəyi” adlandırdı, türkdilli və türkcə yazan şairləri burada salamla-
maqdan doğan məmnunluğunu dilə gətirdi.

Şeir Şölənin daimi heyət başqanı Mehmet Doğanın çıxışı xüsusilə yadda-
qalan oldu. M.Doğanın Anardan tədbirin sonunda ona bir Azərbaycan bayrağı 
bağışlamasını xahiş etməsi, həmin bayrağı Türkiyə Yazarlar Birliyinin önündən 
asacağını söz verməsi gurultulu alqışlarla qarşılandı.

Konyalı millət vəkili Mustafa Kabakçının “şairlər türkçülüyün kökünü su-
layırlar, onlar durduqca çırağımız dünyaya işıq saçacaq” məzmunlu çıxışı, millət 
vəkilləri               Məlahət İbrahimqızı və Gültəkin Hacıbəylinin çıxışla-
rı, xüsusən Gültəkin xanımın öz dilindən səslənən şeiri tədbirə daha çox 
hərarət gətirdi.

Açılış konfransında professor Ali Yavuz Akpınarın “Azərbaycan – Türkiyə 
ədəbi əlaqələri” mövzusunda məruzəsi dinlənildi.

Nahar fasiləsindən sonra mərasim Azərbaycan Atatürk Mərkəzində 
davam etdirildi. Halbuki proqrama əsasən tədbirin Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyində keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Amma bəlkə də bu özü də tale-
yin bir qisməti idi ki, türk xalqının böyük şairləri  məhz dahi türk oğlu Atatürkün 
adıyla bağlı mərkəzdə görüşdülər.

Bütünlükdə şeir şöləni 6 bölmədən ibarət idi. Mərasimin ilk günü şairlər 
3 bölmədə fikir mübadiləsi aparıb, şeirlərini oxudular. Mərasim Bəxtiyar 
Vahabzadənin xatirəsinə ithaf olunduğu üçün, təbii ki, ilk bölmə də məhz 
onunla əlaqədar idi. Tədbirin bu hissəsini giriş sözüylə AMEA-nın müxbir 
üzvü, millət vəkili, professor Nizami Cəfərov açdı.

Sonra B.Vahabzadənin həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat ve-
rildi. “Turan” ədəbi birliyinin üzvü Elvin Bakiroğlu böyük şairin “Qəm içində 
sevinc” poemasından bir parça söylədi. Bunun ardınca toplantıdakı şairlər öz 
şeirlərini oxudular.

Mərasimin digər iki bölməsi Nizami Gəncəviyə və Hüseyn Cavidə it-
haf olunmuşdu. Günün sonunda “Sürpriz şairlər“ adlı daha bir bölmə də təşkil 
olundu. Burada adı proqrama düşməyən, lakin tədbirdə iştirak edən şairlərin 
şeirləri dinlənildi.

Mərasimin ikinci günü şairlər Qafqaz Universitetində bir araya gəldilər. 
İlk öncə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təbrik məktubu oxun-
du. Sonra isə böyük türk şairi Ahmet Haşimə həsr olunmuş bölmə üzrə çıxışlar 
başladı. Burada qaqauz şairi Todur Zanetin “Azərbaycan, sən içimdə özgə bir 
can!” şeiri, həmçinin türk mifoloji təfəkküründə müqəddəs sayılan Bozqurd 
haqqındakı maraqlı fikirləri, Kosovadan olan şair Zeynel Bektaçın “Azərbaycan”, 
Türkmənistan şairi Orazdurdu Yamurun “İkinci Çanaqqala”, Azərbaycan şairi 
Xanəmirin “Saatım Bağdadda qalıb” şeirləri maraq doğurdu. Gənc şairlər Al-
tınbek İsmailov və Marina Karyaginanın şeirləri də diqqəti çəkdi.

Yeri gəlmişkən, tədbirdəkilərin tam əksəriyyəti türk övladları olsalar 
da, yenə də bəzi iştirakçılar bir-birinin şeirlərini ya tam anlamır, ya da başqa 
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dillərin köməyilə ünsiyyət saxlayırdılar. Bu isə ortaq türkcəyə ehtiyac oldu-
ğunu bir daha sübut edən fakt idi.

Mərasimin Füzuliyə həsr olunan bölümündə qeyd edildi ki, Şərq 
klassikləri dedikdə nəzərdə tutulan dahilərin, demək olar, hamısı türk övlad-
larıdır. Bu tədbirdə Türkiyə, Özbəkistan, Azərbaycan və Almaniyadan olan 
şairlər öz şeirlərini oxudular. Tədbir nahar fasiləsindən sonra davam etdirildi.

     Şəhriyara aid bölməni açan Yasin Hatipoğlu böyük şairin həyat və yaradı-
cılığı haqda iştirakçılara ətraflı məlumat verdi, sonra isə onun şeirlərinə yazdığı 
nəzirələri oxudu. Mərasimin bu hissəsində Dərviş Osman Əhmədoğlunun, 
Qəşəm Nəcəfzadənin və qocaman türk şairi Bahaəttin Karakoçun çıxışları da 
yaddaqalan oldu.

Mərasimin ən yaddaqalan məqamlarından biri, heç şübhəsiz, “indiki 
həssas məqamda bu cür tədbirlərin keçirilməsini yüksək qiymətləndirən” 
Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcidin Azərbaycan bayrağını Şeir Şöləninin 
daimi heyət başqanı Mehmet Doğan bəyə təqdim etməsi oldu.

 Bundan sonra üç böyük türk şairinin adıyla bağlı mükafatlar sahiblərinə 
təqdim olundu. Nizami Gəncəvi ödülü türkiyəli şair Mehmet Atilla Mara-
ça, Ahmet Haşim mükafatı kosovalı Zeynel Bektaça, Hüseyn Cavid ödülü isə 
türkmənistanlı Orazdurdu Yamura verildi. Türkiyə Yazarlar Birliyinin başqanı 
İbrahim Ülvi Yavuza, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıça, millət 
vəkili Qənirə Paşayevaya, Qafqaz Universitetinin rektoru Ahmet Saniçə, Yazı-
çılar Birliyinin katibi Rəşad Məcidə və digər iştirakçılara təşəkkürnamələr 
təqdim edildi. Q.Paşayeva digər şeir mərasimlərində səhnələri bütün türk 
dövlət və qurumlarının bayraqları ilə bəzəməyi təklif etdi: ”Bu günümüz 
gələcəyə çox şey deyir. Arzu edirəm ki, gələn şölənlərdə səhnədə təkcə 
iki türk dövlətinin deyil, bütün türk dövlətlərinin bayraqları olsun... Bu cür 
şölənlər millətin ruhu üçün çox önəmlidir. Bu günlərin qiymətini bilməliyik. 
Ən böyük bağ ruh bağıdır, aramızdakı bu bağlar nə qədər möhkəm olsa, türk 
birliyi də o qədər möhkəm olacaq”.

Ülker İLGARGIZI

Bakıda “Türk dilinin 8-ci Beynəlxalq Şeir Mərasimi”nin açılışı 
olub

31.10.2009, Azerbeycan 525 Gazetesi 

Ötən gün S.Vurğun adına Rus Dram Teatrında xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadənin xatırəsinə həsr olunmuş “Türk dilinin 8-ci Beynəlxalq Şeir 
Mərasimi”nin açılışı keçirilib. Türkiyə Yazarlar Birliyinin təşkilatçılığı, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) və Qafqaz Universitetinin birgə səyilə 
baş tutan tədbiri giriş sözü ilə açan Türkiyə Yazarlar Birliyinin (TYB) sədri 
İbrahim Ülvi Yavuz çıxışında Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun əbədiliyinə 
inamını ifadə edib. TYB sədri Bakıda keçirilən 8-ci Şeir Şöləninin türk dilinin 
zəngin poeziya xəzinəsini ortaya qoymaq və türk dünyasının ünlü şairlərini bir 
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araya gətirmək məqsədilə təşkil olunduğunu söyləyib. 

      AYB-nin sədri, xalq yazıçısı Anar Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin 
sarsılmaz olduğunu vurğulayıb və Türkiyəni “qəlbinin şah damarı” adlandırıb. 
Xalq yazıçısı çıxışında ötən əsrin əvvəllərində erməni daşnakları tərəfindən 
soyqırıma məruz qalan həmvətənlərimizi əsarətdən qurtaran şanlı türk ordu-
sunun rəşadətindən də söhbət açıb.

      Şeir şöləninin daimi heyət sədri doktor Mehmet Doğan əsasən 
Azərbaycan və Türkiyə şairlərinin əsərlərinə istinad etdiyi çıxışında türk 
dünyasının ədəbi dəyərlərindən danışıb. Sonda AYB-nin sədri Anara 
müraciət edən M.Doğan ondan Azərbaycan bayrağını hədiyyə istəyib: “Mən 
bu bayrağı Türkiyənin göylərinə çəkəcəyəm. Heç kəs də o bayrağı oradan 
endirə bilməyəcək”.

      Açılış konfransından sonra professor Yavuz Akpınar “Azərbaycan 
Türkiyə ədəbi əlaqələri” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Professor çıxı-
şında ölkəmizlə Türkiyə arasında ədəbi əlaqələrin tarixinə nəzər salaraq 
birgə əməkdaşlığın perspektivlərindən danışıb.

Tədbirdə çıxış edən millət vəkili Məlahət İbrahimqızı son günlər iki 
qardaş ölkə arasında yaşanan “bayraq böhranı”na toxunaraq heç bir səbəbin 
Azərbaycan-Türkiyə dostluğunu sarsıda bilməyəcəyini qeyd edib.

      Millət vəkili Gültəkin Hacıbəyli şeir şöləninin keçirilməsinin 
əhəmiyyətli addım olduğunu vurğulayıb və türk dünyasının şairlərini 
Azərbaycanda görməkdən məmnunluğunu dilə gətirib. Çıxışının sonunda 
millət vəkilinin səsləndirdiyi şeiri mərasim iştirakçıları alqışlarla qarşılayıb-
lar:

 Anamın qolları quca bilmədi 
 Qəbrini Bakının yelləri qucar. 
 Üstündən yüz ildi öz anan kimi 
 Sənə layla deyən küləklər uçar. 

 

 Bu yalqız yarımın nakam eşqinə 
Başında dövr edən quşlar ağlayır. 
Üstündə açmamış solan qönçələr, 
Məzarını saran daşlar ağlayır. 

 

Ruhun başımızın üstündə hələ 
Vətən çöllərində sərgərdan gəzir. 
Hələ ana yurda qovuşa bilmir, 
Hələ ata yurddan nigaran gəzir. 
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Halallıq haqqımız olmasa belə, 
Bizi bu torpağa, çaya bağışla. 
Başımdan sallanan uca bayrağa, 
Bizi o ulduza, aya bağışla. 

 

Haqqını halal et, bəlkə bu zülmət 
Qaranlıq yurdumun üstündən gedə, 
Bizi bağışla ki, bəlkə Tanrı da 
Bu suçlar içində bizi əfv edə. 

Oktyabrın 30-dan noyabrın 1-dək keçiriləcək növbəti tədbirə Türkiyə, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Tatarıstan, Dağıstan, Altay, 
Balkar, Başqırdıstan, Çuvaşıstan, Gürcüstan, Kosova, Makedoniya, İran, İraq, Al-
maniya, Hollandiya, Belçika, Fransa, İngiltərə, Avstriya və başqa ölkələrdən 
türkdilli şairlər dəvət olunub. Şeir mərasiminə Azərbaycandan şairlər, Ramiz 
Rövşən, Vaqif Bayatlı Odər, Çingiz Əlioğlu, Vaqif Bəhmənli, Rəşad Məcid, 
Qulu Ağsəs, Səlim Babulloğlu, İlqar Fəhmi, Ədalət Əsgəroğlu, Narıngül, 
Rüstəm Behrudi, Xanəmir, Qismət, Rəbiqə, Vüsal Nuru və digərləri olmaq-
la, 21 şair qatılıb. Şeir şöləninin davam etdiyi günlərdə şairlər çağdaş türk poe-
ziyası ilə bağlı fikir mübadiləsi, XXI yüzildə heca şeiri, lirik şeirin problemləri, 
şeirdə millilik mövzularında diskussiyalar aparacaqlar.

     Mərasim iştirakçılarına türk dünyasının böyük şairləri Nizami Gəncəvi, 
Əhməd Haşim və Hüseyn Cavid adına mükafatlar təqdim olunacaq.

     Xatırladaq ki, bu dəfə Azərbaycanda keçirilən şeir şöləni indiyədək 
Türkiyə, Qazaxıstan, Türkmənistan, Kipr, Fransa, Ukrayna və Makedoniyada 
gerçəkləşib. Həmin şeir şölənlərində indiyədək Yunus Əmrə, Əlişir Nəvai, 
Füzuli, Nəsimi, Nəcib Fazil, Mahmud Kaşğarlı, Babur Şah, Əhməd Yəsəvi 
və digər məşhur ədəbi şəxsiyyətlərin adları ilə təsis olunmuş mükafatlar 
şairlərə təqdim olunub.

 

S.MÜRVƏTQIZI 

Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr edilmiş mərasim keçirilib

Tədbirdə 100-dən çox şair iştirak edib 

Vüqar Kamiloğlu

30.10.2009 
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Bu gün Dövlət Rus Dram Teatrında tanınmış, mərhum xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadənin xatirəsinə həsr edilmiş “Türk dilinin uluslararasi 8-ci beynəlxalq 
şeir mərasimi” keçirilib. Türkiyə və Azərbaycan yazıçılar birliklərinin və Qaf-
qaz Universitetinin birgə təşkil etdikləri beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan, 
Türkiyə, İran, İraq, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğısıztan, Türkmənistan, Tatarıs-
tan, Gürcüstan, Ukrayna, Bolqarıstan, Rusiya, Çuvaşıstan, Moldova, Yunanıstan, 
Belçika, Fransa, Almaniya və digər ölkələrdə yaşayan və türk dilində yazan 
100-dən çox şair iştirak edib. 

Mərasimdə həmçinin Türkiyə Yazarlar Birliyinin başqanı İbrahim Ülvi 
Yavuz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, Türkiyə Ulus-
lararası Şiir Şöləninin Daimi Heyət Rəhbəri Mehmet Doğan, Milli Məclisin 
deputatları Gültəkin Hacıyeva, Məlahət Həsənova və digərləri çıxış edib. 
Onlar seir bayramının 8-ci məclisinin Azərbaycanda keçirilməsinin əlamətdar 
hadisə olduğunu bildirib.

Bakıda “Türk dilinin VIII Beynəlxalq Şeir Mərasimi” başlayıb – 
FOTOSESSIYA 

 30 Oktyabr 2009 

Bakı. Ülkər Qasımova – APA. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət 
Rus Dram Teatrının binasında “Türk dilinin VIII Beynəlxalq Şeir Mərasimi”nin 
açılışı keçirilib. APA-nın məlumatına görə, Türkiyə Yazarlar Birliyi 
tərəfindən birincisi 1992-ci ildə Bursada keçirilən “Türk dilinin Beynəlxalq 
Şeir Mərasimi”nin səkkizincisi bu dəfə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Qaf-
qaz Universiteti ilə birlikdə təşkil olunub. Tədbirə Azərbaycandan başqa 
Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Gürcüstan, Şimali 
Kipr, İran, İraq, Bosniya, Bolqarıstan, Kosovo, Makedoniya, Moldova, Yunanıs-
tan, Almaniya, Hollandiya, Belçika, Fransa, İngiltərə və Avstriyadan, eləcə 
də türkdilli xalqların yaşadığı digər yerlərdən gələn şairlər qatılıb. Türkiyə 
Yazarlar Birliyinin sədri İbrahim Yavuz mərasimdə ümumilikdə 100-ə yaxın 
şairin iştirak etdiyini açıqlayıb. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar keçirilən tədbirin 
önəminə diqqət çəkərək Azərbaycan və Türkiyə arasındakı qardaşlıqdan 
söz açıb: “Bir çox dövlətlər arasındakı problemləri və sərhədləri şairlər aşır. 
Bu problemlər məhz şeirlə aradan qalxır. Bütün qonşu dövlətlər bir-birinə 
dayaq olmalıdır. Ancaq Türkiyə bizim qonşumuz yox, qardaşımızdır. Qardaşlar 
arasına girə bilmək qeyri-mümkündür və bu, ola bilməz. Necə ki, Azərbaycan 
Türkiyəyə güvənir, Türkiyə də hər zaman Azərbaycana tam güvənə 
bilər. Türkiyə bayrağı Azərbaycanda necə müqəddəsdirsə, Türkiyədə də 
Azərbaycan bayrağı o qədər müqəddəsdir”. 

Tədbirdə çıxış edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Türkiyə-
Azərbaycan dostluq qrupunun sədri Mustafa Kabakçı da Azərbaycan-Türkiyə 
qardaşlığını heç kəsin poza bilməyəcəyini xüsusi çoşğu ilə vurğulayıb. M. 
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Kabakçının bu çıxışı bütün tədbir iştirakçıları tərəfindən gurultulu alqışlarla 
qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Türk dilinin 8-ci Beynəlxalq Şeir Mərasiminə Azərbaycandan 
21 şair qatılıb. Bu şairlər arasında Çingiz Əlioğlu, Ramiz Rövşən, Vaqif Bayatlı 
Önər, Vaqif Bəhmənli, Nazim Əhmədli, Maarif Soltan, Qulu Ağsəs, Səlim 
Babullaoğlu, İlqar Fəhmi, Rəşad Məcid, Ədalət Əsgəroğlu, Rüstəm Beh-
rudi, Mahirə Əlyanlı, Adil Cəmil Xanəmir, Qəşəm Nəcəfzadə, Qismət, 
Vüsal Nuru, Rəbiqə Narıngül də var. İştirakçılara 12-ci əsrin böyük şairi Ni-
zami Gəncəvi, Türkiyədə XX əsrin böyük şairlərindən Əhməd Haşim və 
XX əsrdə Azərbaycanın böyük şairlərindən Hüseyn Cavid adına mükafatlar 
veriləcək. Tədbir noyabrın 1-nə kimi davam 

“TÜRK DİLİNİN 8-Cİ BEYNƏLXALQ ŞEİR MƏRASİMİ”NİN 
AÇILIŞI OLUB 

 Dövlət Rus Dram Teatrının binasında “Türk dilinin 8-ci beynəlxalq şeir 
mərasimi”nin açılışı olub. Türkiyə və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, eləcə 
də Qafqaz Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən mərasimdə 
Türkiyə Yazarlar Birliyinin başqanı İbrahim Ülvi Yavuz bildirib ki, 1992-ci ildən 
ənənəvi olaraq keçirilən şeir bayramı Türk dünyasının yaradıcı adamlarını bir 
araya gətirir, xalqlar arası qardaşlıq bağlarını daha da möhkəmləndirir. Yazıçı-
lar Birliyinin sədri Anar qeyd edib ki, belə şeir məclisləri ruhi və mənəvi 
bütövlüyümüzün təsdiqi, ortaq mədəniyyətimizin, zəngin mənəvi varlığı-
mızın dünyada tanıdılması baxımından çox önəmlidir. Mərasimdə Türkiyəli 
yazar Mehmet Doğan, Qafqaz Universitetinin rektoru Əhməd Sanıç, millət 
vəkili Məlahət İbrahimqızı və başqaları türk toplumları arasında formalaşan 
ədəbi-mədəni əlaqələrin tarixindən danışıblar. Türk dünyasının böyük yaza-
rı Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunan şeir mərasimi üç gün davam 
edəcək. İştirakçılara Nizami Gəncəvi, Hüseyn Cavid və türk şairi Əhməd Ha-
şimin adına mükafatlar təqdim olunacaq.



161

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

BAKIDA TÜRK DİLİNİN ULUSLARARASI VIII BEYNƏLXALQ 
SEİR MƏCLİSİ KEÇİRİLİR

Bakı, 30 oktyabr (AzərTAc). 

Oktyabrın 30-da Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teat-
rında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunmuş “Türk dilinin ulus-
lararasi 8-ci beynəlxalq şeir mərasimi”nin aşılışı olmuşdur. 

Türkiyə və Azərbaycan Yazıçılar birliklərinin və Qafqaz Universitetinin 
birgə təşkil etdikləri beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, İran, İraq, 
Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğısıztan, Türkmənistan, Tatarıstan, Gürcüstan, Uk-
rayna, Bolqarıstan, Rusiya, Çuvaşıstan, Moldova, Yunanıstan, Belçika, Fransa, 
Almaniya və digər ölkələrdə yaşayan türk dilində yazan 100-dən çox şair 
iştirak etmişdir. 

Açılış mərasimində Türkiyə Yazarlar Birliyinin başkanı İbrahim Ülvi Ya-
vuz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, Türkiyə Ulusla-
rarası Şiir Şöləninin Daimi Heyət Rəhbəri Mehmet Doğan, Milli Məclisin de-
putatları Gültəkin Hacıyeva, Məlahət Həsənova və digərləri çıxış edərək, 
böyük əhəmiyyət kəsb edən bu seir bayramının 8-ci məclisinin Azərbaycanda 
keçirilməsini əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirmişlər. Zəngin Türk 
və Azərbaycan poeziyasının adlı-sanlı nümayəndələrinin Bakıda bir araya 
gəlməsinin bir bayram əhval-ruhiyyəsi yaratdığı bildirilmişdir. 

Tədbir Atatürk Mərkəzində davam etdirilmişdir. 

Bakıda “Türk dilinin VIII Beynəlxalq Şeir Mərasimi keçirilir, de 
AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES

Notas de AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES

Bakıda “Türk dilinin VIII Beynəlxalq Şeir Mərasimi keçirilir

Bir çox dövlətlər arasındakı problemləri və sərhədləri şairlər aşır. Bu 
problemlər məhz şeirlə aradan qalxır. Bütün qonşu dövlətlər bir-birinə dayaq 
olmalıdır. Ancaq Türkiyə bizim qonşumuz yox, qardaşımızdır

Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının binasında 
“Türk dilinin VIII Beynəlxalq Şeir Mərasimi”nin açılışı keçirilib. Türkiyə Yazar-
lar Birliyi tərəfindən birincisi 1992-ci ildə Bursada keçirilən “Türk dilinin VIII 
Beynəlxalq Şeir Mərasimi”nin səkkizincisi bu dəfə Azərbaycan Yazıçılar Bir-
liyi və Qafqaz Universiteti ilə birlikdə təşkil olunub. Tədbirə Azərbaycandan 
başqa Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Gürcüstan, 
Şimali Kipr, İran, İraq, Bosniya, Bolqarıstan, Kosovo, Makedoniya, Moldova, 
Yunanıstan, Almaniya, Hollandiya, Belçika, Fransa, İngiltərə və Avstriyadan, 
eləcə də türkdilli xalqların yaşadığı digər yerlərdən gələn şairlər qatılıb. 
Türkiyə Yazarlar Birliyinin sədri İbrahim Yavuz mərasimdə ümumilikdə 
100-ə yaxın şairin iştirak etdiyini açıqlayıb.
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar keçirilən tədbirin 
önəminə diqqət çəkərək Azərbaycan və Türkiyə arasındakı qardaşlıqdan 
söz açıb: “Bir çox dövlətlər arasındakı problemləri və sərhədləri şairlər aşır. 
Bu problemlər məhz şeirlə aradan qalxır. Bütün qonşu dövlətlər bir-birinə 
dayaq olmalıdır. Ancaq Türkiyə bizim qonşumuz yox, qardaşımızdır. Qardaşlar 
arasına girə bilmək qeyri-mümkündür və bu, ola bilməz. Necə ki, Azərbaycan 
Türkiyəyə güvənir, Türkiyə də hər zaman Azərbaycana tam güvənə 
bilər. Türkiyə bayrağı Azərbaycanda necə müqəddəsdirsə, Türkiyədə də 
Azərbaycan bayrağı o qədər müqəddəsdir”.

Tədbirdə çıxış edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Türkiyə-
Azərbaycan dostluq qrupunun sədri Mustafa Kabakçı da Azərbaycan-Türkiyə 
qardaşlığını heç kəsin poza bilməyəcəyini xüsusi çoşğu ilə vurğulayıb. M. 
Kabakçının bu çıxışı bütün tədbir iştirakçıları tərəfindən gurultulu alqışlarla 
qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Türk dilinin 8-ci Beynəlxalq Şeir Mərasiminə Azərbaycandan 
21 şair qatılıb. Bu şairlər arasında Çingiz Əlioğlu, Ramiz Rövşən, Vaqif Bayatlı 
Önər, Vaqif Bəhmənli, Nazim Əhmədli, Maarif Soltan, Qulu Ağsəs, Səlim 
Babullaoğlu, İlqar Fəhmi, Rəşad Məcid, Ədalət Əsgəroğlu, Rüstəm Beh-
rudi, Mahirə Əlyanlı, Adil Cəmil Xanəmir, Qəşəm Nəcəfzadə, Qismət, 
Vüsal Nuru, Rəbiqə Narıngül də var. İştirakçılara 12-ci əsrin böyük şairi Ni-
zami Gəncəvi, Türkiyədə XX əsrin böyük şairlərindən Əhməd Haşim və 
XX əsrdə Azərbaycanın böyük şairlərindən Hüseyn Cavid adına mükafatlar 
veriləcək. Tədbir noyabrın 1-nə kimi davam edəcək.

LİDER TV

Beynəlxalq şeir mərasimi təşkil olunub

Bakıda sayca səkkizinci beynəlxalq şeir mərasimi təşkil olunub. Bəxtiyar 
Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunan tədbirin məqsədi dünyada türk dilində 
yazıb yaradan şairləri bir araya gətirmək, türk dilinin zəngin şeir varlığını or-
taya qoymaqdır. Mərasimə dünyanın 20-dən artıq ölkəsində yaşayan şairlər 
qatılıb. Azərbaycandan isə 21 şair öz şeirlərini oxuyacaq. Sonda mərasim işti-
rakçılarına türk dünyasının üç böyük şair və yazıçısı – Nizami Gəncəvi, Əhməd 
Haşim və Hüseyn Cavidin adını daşıyan mükafatlar veriləcək. 
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“Türk dilinin 8-ci beynəlxalq şeir mərasimi”

Türk dilində yazan şairlər bir araya gələcək 

Oktyabrın 30-dan noyabrın 1-dək Bakıda “Türk dilinin 8-ci beynəlxalq şeir 
mərasimi” keçiriləcək. Rus Dram Teatrında baş tutacaq açılış mərasimində 
Türkiyə Yazarlar Birliyinin rəhbəri İbrahim Ülvi Yavuz, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin sədri Anar, Qafqaz Universitenin rektoru Ahmed Saniç və başqaları çı-
xış edəcəklər. Bu barədə “OLAYLAR”a tədbir təşkilatçıları məlumat verib. 
Məlumata görə, tədbir Nizami Gəncəvi, Ahmet Haşim və Hüseyn Cavidə 
ithav olunur.

Türk dilinin 8-ci Beynəlxalq Şeir Mərasimi” 30 Oktyabr - 1 Noyabr 2009 
tarixlərində  keçiriləcək.

Türkiyə Yazarlar Birliyi tərəfindən birincisi 1992-ci ildə Bursada keçirilən 
“Türk dili Beynəlxalq Şeir Mərasim”lərinin səkkizincisi bu dəfə  Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi və Qafqaz Universitetinin əməkdaşlığı ilə keçiriləcək.

30 Oktyabr-1 Noyabr 2009 tarixlərində keçiriləcək Türk dilinin 8-ci 
Beynəlxalq Şeir Mərasimində “  Türkiyədən, türk respublikalarından və dün-
yanın müxtəlif ölkələrindən yüzə qədər şairin iştirakı gözlənilir. Türkiyə 
Yazarlar Birliyinin  Türk dilinin zəngin şeir varlığını ortaya qoymaq və Türk dün-
yasında yaşayan məşhur şairləri  bir araya gətirmək məqsədi ilə yeddi dəfə 
təşkil etdiyi “Türk dili Beynəlxalq Şeir Mərasimi”nin 8-cisi  Azərbaycanın 
Paytaxtı Bakıda keçirilir. Uzun müddətdir davam edən Şeir Mərasiminə ha-
zırlıq işləri son mərhələyə çatıb. Daha əvvəl reallaşdırılan yeddi mərasimin 
təcrübəsinə əsaslanan tədbir proqramı  TYB  tərəfindən  həyata keçirilir. 
Fəxri sədr kimi seçilən  Dr. Məmməd Təbiətin başçılığında, mərasimin 
proqramı tərtib olunmuşdur  Azərbaycandan və xaricdən qatılacaq şairlər və 
ali mükafatların təsbiti kimi mövzularla əlaqədar işlər  tamamlamışdır.

Dr. Məmməd Doğan və Mərasim koordinatoru Əhməd Fidan bir neçə 
gün əvvəl Bakıda müxtəlif  görüşlərdə oldular. Türküyə yazarlar birliyinin  
nümayəndələri ilk olaraq Türkiyənin Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri 
Hulusi Kılınçı ziyarət etdilər. Səfir H.Kılınç Türkiyə Yazarlar Birliyinin Bakıda 
keçirəcəyi beynəlxalq mərasimdən məmnun olduğunu bildirdi. Mərasimin 
açılışı 30 Oktyabr saat 10.30 da Rus Dram Teatr  salonunda keçiriləcək. Açılış-
dan əvvəl Türkiyə heyəti, Şəhidlər Xiyabanını və 1918-ci ildə Bakını Bolşe-
vik və erməni qruplaşmalarından qurtaran Nuru Paşa əmrindəki Qafqaz İslam 
Ordusu şəhidlərinin xatirəsini yad etmək üçün şəhidlər xiyabanını və Türk 
şəhidliyini ziyarət edəcəklər. 

Mərasimə Azərbaycandan başqa Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Türkmənistan, Özbəkistan, KKTC, Şərq Türkistan, Tataristan, Dağıstan, Al-
tay, Balkar, Başkırdistan, Çuvaşistan, Gürcüstan, Karakalpakistan, İran, İraq, 
Bosniya, Bolqarıstan, Kosova, Makedoniya, Moldova (Gagavuzeli), Yunanıs-
tan (Qərbi Trakya), Almaniya, Hollandiya, Belçika, Fransa, İngiltərə, və 
Avstriyadan şairlərin qatılması gözlənilir. Şeir mərasiminə, Azərbaycandan 
21 şair qatılacaq: Çingiz Əlioğlu, Ramız Rövşən, Vaqif  Bayatılı Önər, Vaqif  
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Bəhmənli, Nazım Əhmədli, Marif  Soltan, Qulu Ağsəs, Səlim Babullaoğlu, 
İlqar Fəhmi, Rəşad Məcid, Ədalət Əsgəroğlu, Rüstəm Behrudi, Mahirə 
Əlyanlı, Adil Cəmil Xanəmir, Qəşəm Nəcəfzadə, Qismət, Vüsal Nazimoğ-
lu, Vüsal Nuru, Rəbiqə, Narıngül. Mərasim iştirakçılarına Türk dili Beynəlxalq 
Şeir Mərasimlərində Türk  dünyasının üç böyük şair və yazıçısnın adını daşı-
yan  mükafat veriləcək. Mükafatlar 12- ci əsrin böyük şairi Nizami Gəncəvi,  
Türkiyədən 20-ci əsrin böyük şairlərindən Əhməd Haşim və  20-ci əsrdə 
Azərbaycanın böyük şairlərindən Hüseyin Cavid adına veriləcək. Ali Mükafat-
ların, həm maddi dəyəri, həm də sənətkarlıq qiyməti var. 

Bakıda “Türk dilinin 8-ci beynəlxalq şeir mərasimi”

Oktyabrın 30-da Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teat-
rında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunmuş “Türk dilinin 
8-ci beynəlxalq şeir mərasimi” keçirilir.

Türkiyə və Azərbaycan Yazarlar birliklərinin və Qafqaz Universitetinin 
birgə təşkil etdikləri beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, İran, İraq, 
Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğısıztan, Türkmənistan, Tatarıstan, Gürcüstan, Uk-
rayna, Bolqarıstan, Moldava, Yunanıstan, Belçika, Fransa, Almaniya və digər 
ölkələrdə yaşayan türk dilində yazan şairlər iştirak edirlər.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Fəxri xiyabanda ulu öndər Heydər Əliyevin 
məzarının önünə əklillər qoymuş, əziz xatirəsini yad etmişlər. Görkəmli of-
talmoloq alim Zərifə Əliyevanın xatiəsi də yad olunmuşdur.

Qonaqlar Fəxri xiyabanda şəhidlərin əziz xatirəsini də yad etmişlər.

Açılış mərasimində Türkiyə Yazarlar Birliyinin başkanı İbrahim Ülvi 
Yavuz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev, Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç, Türkiyənin Beynəlxalq Şeir Mərasimi dai-
mi Heyət Rəhbəri Mehmet Doğan və digərləri çıxış etmişlər.

Oktyabrın 30-da Azərbaycanda Atatürk Mərkəzində xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunmuş “Türk dilinin uluslararası 8-ci beynəlxalq 
şeir məclisi” davam etdirilmişdir.

Mərkəzin müdiri, Milli Məclisin Mədəniyyət məsələləri dai-
mi komitəsinin sədri, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov, Türkiyə-
Azərbaycan əlaqələri qurumunun rəhbəri Ahmet Qabaklı, professor, doktor 
Yavuz Akpınar ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” və Mustafa 
Kamal Atatürkün “Türkün türkdən başqa dostu yox!”-deyimlərini xatırlatmış, 
Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələrindən söhbət açmışlar.

Məclisdə Abbas Abdulla, Adil Cəmil, Mahirə Abdulla, Qəşəm 
Nəcəfzadə, Gülxani Pənah, Elvin Bakiroğlu (Azərbaycan), Nasir Paygü-
zar (İran), Mustafa Qabaklı, Bahəddin Qarakoç, Ahmet Murat, Harun Özdemir 
(Türkiyə), Mir Əziz Azam (Özbəkistan), Altunbəy İsmayılov (Qırğızıstan), Ma-
rina Karyagina (Rusiya), Yərman (Qazaxıstan), Zeyneb Bəksaç (Kosova), Oraz 
Yağmur (Türkmənistan) şeirlərini oxumuşlar.
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Tədbir oktyabrın 31-də Qafqaz Universitetində davam edəcəkdir.

Qaynaq: AzərTAc

Bakıda “Türk dilinin VIII Beynəlxalq Şeir Mərasimi keçirilir 

Mehmet Doğan bu il Bakının İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olun-
duğunu vurğulayaraq: “Bakı bu tədbirimizlə bu il həm də şeirimizin paytaxtı 
oldu”,- dedi. Bakıda türkdilli şeir mərasimi keçirilir

 Bakıda - Səməd Vurğun adına Dövlət Rus Dram Teatrında “Türk dili-
nin VIII Beynəlxalq Şeir Mərasimi”nə start verildi. Türkiyə Yazarlar Birliyinin 
(TYB), Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) və Qafqaz Universitetinin birgə 
təşkilatçılığı ilə xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunmuş 
tədbirdə türk dünyasının 100-ə yaxın şairi iştirak edir.

Anar şeirin gücündən danışdı

TYB sədri İbrahim Ülvi Yavuz mərasim çərçivəsində səslənəcək 
şeirlərin kitab halında dərc olunacağını dedi. AYB sədri Anar keçirilən tədbirin 
önəminə diqqət çəkməklə yanaşı, şeirin gücündən də danışdı: “Bir çox 
dövlətlər arasındakı problemləri və sərhədləri şairlər aşır. Bu problemlər 
məhz şeirlə aradan qalxır”. Belə tədbirlərin türk dünyasının bir-birinə yaxın-
laşmasında əhəmiyyətli rol oynadığını vurğulayan Anar son illər Azərbaycan 
yazarlarının əsərlərinin Türkiyədə nəşr olunmasını yüksək dəyərləndirdi. 
O, AYB-nin nəzdində “Çinar” jurnalının fəaliyyətə başlayacağını və həmin 
dərgidə türk dünyası yazarlarının əsərlərinin dərc olunacağını bildirdi.

“Bakı bu tədbirimizlə bu il həm də şeirimizin paytaxtı oldu”

Türk Dili Beynəlxalq Şeir Şöləni Daimi Heyətinin sədri Mehmet Doğan bu 
il Bakının İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunduğunu vurğulayaraq: “Bakı 
bu tədbirimizlə bu il həm də şeirimizin paytaxtı oldu”,- dedi. O, sözlərinə belə 
davam etdi: “Bu gün heç bir türk dövləti yalnız deyil. Bunu bizim əsrlərdən 
gələn şeirimiz, mədəniyyətimiz deyir. O, şeirimiz, mədəniyyətimiz ki, o türk-
dilli ölkələrin hüdudlarına sığmır”. Türk yazarlarının əməkdaşlığının yetərli 
səviyyədə olmadığını təəssüflə dilə gətirən M. Doğan belə tədbirin bu 
istiqamətdə mühim rol oynayacağını da söylədi.

“Heç kəs bu dostluğu poza bilməz”

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Qrupu-
nun sədri Mustafa Kabakçı da Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını heç kəsin poza 
bilməyəcəyini xüsusi çoşğu ilə vurğuladı. “Türk dili sevgi dilidir” sözləri ilə 
çıxışına başlayan Qafqaz Universitetinin rektoru, professor Əhməd Saniç türk 
ədəbiyyatından ətraflı söz açdı. O, Nizami kimi şairlərin bilgi və dəyərlərinin 
dünyaya çıxarılmasının vacibliyini vurğuladı. Qeyd edək ki, tədbirdə  millət 
vəkilləri Gültəkin Hacıbəyli və Məlahət Həsənova da çıxış etdilər. 
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Tədbirdə Türkiyənin Baş nazirinin müavini Bülent Arınçın, həmçinin 
dövlət naziri Faruk Çelikin də təbrik məktubları oxundu.

Noyabrın 1-dək davam edəcək tədbirdə öz əsərləri ilə fərqlənən 
yazarlara Nizami Gəncəvi, Əhməd Haşimi, Hüseyn Cavidin adını daşıyan mü-
kafatlar təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, mərasimdən öncə tədbir iştirakçıları 
Şəhidlər xiyabanını, eləcə də Türk şəhidliyini ziyarər ediblər.

Məlumat üçün bildirək ki, ilk belə tədbir 1992-ci ildə Bursada keçirilib.

 Qvami

BAKÜ GÜNLÜĞÜ

Mustafa Özçelik

Bir Nokta Dergisi Aralık /2009 Sayı :95

1.BÖLÜM

Rüzgârlı Şehir

İsimler önemlidir. Ne zaman, daha önce görmediğim bir yerin, tanımadığım 
bir kimsenin ismini duysam o kelimeden hareketle o kişi yahut yer hakkında zih-
nimde bir fotoğraf çizerim. Bu benim, o kişiyle, o yerle kuracağım ünsiyetimin ilk 
adımını teşkil eder.

Bu durum Bakü için de öyle oldu. Gideceğimiz kesinleşince şehrin önce ismi 
üzerinde düşündüm. Kelime Türkçe olmadığı için bende bir çağrışım uyandırmadı. 
Tabi, lugate ve ansiklopedik kaynaklara müracaat etmeliydim. Öyle de yaptım. 
Meğerse “Bakü” yahut Azerice söylenişiyle Bakı Farsça “Bâdkûbe”den gelmek-
teymiş. Arap kaynakları ise “Bakü”ye, “Bakuh” yahut “Baku”, Ruslar ise “Baka” 
demektelermiş. 

Kelimenin anlamına gelince, bu söyleyişlerin hemen hepsinde “rüzgârı çar-
pan” demekmiş. Buranın bir liman kenti olduğu düşünülünce meseleyi anlamak 
kolaylaşıyor. Zaten bizzat bu duruma tanıklık da ettik. Şehrin o meşhur rüzgârını 
gördük.  Şehrin mukimleri de bu rüzgârı anlata anlata bitiremediler.

Azerbaycan’daki Rusya

Türkiye’de yaşayan ve Bakü’ya görmeyen biri için bu şehir ve bu şehrin bu-
lunduğu ülke(Azerbaycan) ne/neler ifade eder? Bu, herkes için değişebilir. Benim 
içinse bu ülke çoğunluğunu Azeri Türklerinin oluşturduğu bir coğrafya, yıllarca 
Rus yönetiminin hem siyasi hem de ideolojik işgali altında kalmış bir yer demekti. 
Nitekim, Rusya’nın dağılmasından sonra bile bu durumun tamamen değişmediğini 
daha önceki Ukrayna seyahatimde düşünmüştüm. Hava alanındaki Rus polisler, 
Ukrayna üzerindeki Rus hâkimiyetinin hâlâ devam ettiğinin resmiydi. Bakü’deki 
Haydar Aliyev Havaalanında Rus polis var mıydı bilemiyorum ama toplantımı-
zın ilk gününde gittiğimiz yerin adının “Azerbaycan Devlet Rus Dram Tiyatrosu” 
olması kanaatimde yanılmadığımı gösteriyordu. Hele konuştuğumuz bazı kim-
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selerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan dolayı Rusya yönetimindeki günlerini 
aradıklarını söylemeleri ise Azerbaycan’daki Rusya meselesini yeterince ortaya 
koyuyordu. Zaten yönetimdekiler de bir zamanlar Rus gizli servisinin en önemli 
isimleriydi. Bunu biliyorduk. Şimdi onlar, bu ülkeyi güya bağımsız bir ülke olarak 
yönetmekteydiler. Adının Türk olmasından başka bu kavramla kültürel, ideolojik, 
neredeyse hiçbir aidiyeti kalmamış bir ülke..Bu, bir suçlama değil bir tespit…Bunu 
böyle anlamak gerek.

Hisli Bir Yürek: Bahtiyar Vahapzade

Sanırım Azeri şairleri içinde Azerbaycan’da olduğu gibi Türkiye’de de en çok 
tanınanı Bahtiyar Vahapzade’dir. Bu, benim için de böyleydi. Onu Yunus Emre ile 
ilgili yazdığı şiirle tanımış ve sevmiştim. Bakü’ye vardığımızın ertesi günü ziyaret 
ettiğimiz mezarlıkta, onun kabriyle karşılaşmak bu bakımdan benim için anlamlı 
oldu.  Onun farkı kabrinden bile belliydi. Zira bütün kabirler, süslü, şatafatlı iken 
onunki son derece mütevazi, sade bir kabirdi. Programın bir bölümünün gerçek-
leştiği Kafkas Üniversitesi’nde bize armağan edilen “Bahtiyar Vahapzade” kitabı 
şahsen benim için çok anlamlı bir hediye oldu ve hemen o gece kitabı okuyup 
bitirdim. O, gerçekten de kitabın ön başlığında belirtildiği gibi “Türk Dünyası’nın 
ortak sesi”ydi. Yaşadığı ülkedeki meselelerin farkında olan, bunlar karşısında  şiiri 
ve eylemiyle tavır alan bir şairdi. Türkiye’yi çok sevdiği şiirlerinden de anlaşılı-
yordu. Ayrıca bu sevgisini aktaran pek çok anekdot vardı kitapta..Azerbaycan’la 
Türkiye’yi “bir çınarın iki kolu” kabul ediyor, aramızdaki din,dil gibi müştereklere 
sürekli vurgu yapıyordu. Nitekim Türkiye’ye ye de gelmiş, iki ülke arasındaki bu 
müştereklilikler çerçevesinde yakın dostluk ve işbirliği kurulması için gayret sarf 
etmişti.

“Mabedsiz Şehir”

Bu ifadenin rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti’ye ait olduğunu ve “Anka-
ra” için söylendiğini hatta bu isimle bir de kitap neşrettiğini biliyoruz. Rahmetli 
Serdengeçti, Bakü’yü gördü mü bilmiyorum ama bugün yaşasaydı bu sıfatın en 
çok da Bakü için geçerli olduğunu görecekti.  Zira bugün Ankara’da bir Bursa, 
Konya kadar olmasa bile çok sayıda cami var. Ezanlar okunuyor, namaz kılınabi-
liyor. Ankara büyüklüğündeki Bakü’de ise son güne gelinceye kadar Şehitlik cami 
hariç tutulacak olursa- ki o da kapalıydı-gözlerimiz cami aradı, kulaklarımız ezan 
sesine hasret kaldı. Hele “Ezan Sesine Secde” ve “Ezan Sesleri” şiirini yazan  ve 
“Gece sükut içinde…Yer gök uykuda…Birden/Açılan ele benzer yüce minareler-
den/Gelir kulaklarıma Allahüekber sesi”, “Bu dağı,bu taşı bin yıldan beri/Vatana 
çevirdi ezan sesleri” diyen Bahtiyar Vahapzade’nin memleketinde böyle bir duru-
mun tanığı olmak son derece üzücüydü.

Bu durum, şüphesiz ki bu ülkenin yıllarca Rus işgali altında kalmasının bir 
sonucu olarak görülmelidir. Ama bu işgal halen ideolojik manada devam ettiği için 
yeni camiler de yapılmamış. Bu durumun iki istisnası var. Biri Şehitlik cami, diğeri 
Bakü üniversitesindeki cami..İkisini de Türkiye Diyanet vakfı yaptırmış. Ne hazin-
dir ki ikisi de kapalı..Hatta yıkılmaları söz konusuymuş. Hele Şehitlik caminin ka-
palı oluşu insana ayrı bir hüzün veriyor. Zira bu cami  Türk ve Azeri şehitlerin yan 
yana yattıkları şehitliğin yanı başına ve bu şehitlerin anısına yapılmış. Kitabesinde 
şunlar yazılı:”Bu mescit, Azerbaycan topraklarının müdafaasında şehit olup bu ci-
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varda yatan kahraman askerlerin hatırasını yaşatmak için Türk halkı adına Türkiye 
Diyanet vakfı tarafından yaptırılmıştır. Şehitlik mescidi, Anadolu Türklerinin Aze-
baycanlı kardeşlerine bir hediyesidir.”

Yönetim,bu hediyeyi alıp kabul etmiş ama;şimdiki hal öyle değil..Her şeyden 
önce bir süre ibadete açık olan mescit kapalı..Ezan sesi  yok. Dahası, avlusundaki 
din ataşeliği kapatılmış ve önünde bulunan bayrak direkleri dibinden sökülmüş. Bu 
durumdan şehitlerin ne kadar incindiğini söylemeye gerek var mı? Bunu söylerken 
elbette Nuri Paşa’yı hatırlamak gerekecek. Şimdi sözü ona getirelim.

Nuri Paşa ve Kafkas İslâm Ordusu

25 Ekimde Bolşevikler Rusya’da iktidarı ele geçirmelerinin ardından 18 Ara-
lık 1917’de Erzincan anlaşması ile Rusya ile Türkiye arasındaki savaş sona erer. 
Daha sonra Kafkaslardaki Rus ordusu terhis edilir.  Daha sonra bir Ermeni kolor-
dusu oluşturulur ve Kafkaslar için kötü günler başlar. Zira bu durum, Azerbay-
can için bir Ermeni-Rus tehlikesinin habercisidir. 3 Mart-1 Nisan 1918’de Erme-
ni Bolşevik birlikleri Bakü’de müslüman katliamına girişirler.. 20 bin civarında in-
san katledilir. Bu arada, Erivan ve Azerbaycan’ın bazı yerleşmelerinde de katliam-
lar olur. Azerbaycan’ın istiklâli için çalışan aydınlar, Osmanlı Devleti’nden Erme-
ni komitacılara karşı askerî destek isterler. 

Osmanlı ordusunun Irak cephesinde bulunan Nuri Paşa Enver Paşa’nın ta-
limatıyla Musul’dan yola çıkar. 6. Ordunun 149 zabit ve 488 askeri 9 Mayıs’ta 
Tebriz’e ulaşır. Nahcivan ve Karabağ’ı geçerek 25 Mayısta Gence’ye varır. Gen-
celiler İslâm Ordusunu büyük bir coşkunlukla karşılarlar. Azerbaycan’ın ilk Cum-
hurbaşkanı Resulzade’nin, “O zaman müdhiş bir anarşiye maruz, diğer taraftan da 
bolşevik tecavüzü ile tehdit olunan Gence Nuri Paşa’yı gökden inmiş hâlaskâr bir 
melek gibi telakki eder.” Sözü durumun fotoğrafını bütün çıplaklığıyla önümüze 
sermektedir. 

Kafkas İslâm Ordusu’nun harekatı, Tiflis’te Millî Şûra’nın Azerbaycan’ın 
istiklâl beyannamesini ilan etmesine zemin hazırlar. 4 Haziran’da Azerbaycan’la 
Osmanlı Devleti arasında dostluk anlaşması imzalanır.. 5. Kafkas Fırkası 
Azerbaycan’a gönderilir. Ermenilerin önce Ruslara, sonra İngilizlere dayanarak 
Kafkaslarda sürdürdüğü soykırım, Osmanlı Ordusunun müdahalesiyle durdurulur.. 
Nuri Paşa kumandasındaki Kafkas İslâm ordusu 1918 Eylülünde Bakü’yü Erme-
nilerden kurtarır. Böylece kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolu 
açılmış olur.

Nuri Paşa’nın hizmeti burada bitmez. Kafkas İslam ordusunda Bakü seferi-
ne katılan askerler arasında öğretmenler de vardır. Bu öğretmenler Bakü işgalden 
kurtulur kurtulmaz Gence’de okul açıp Azerbaycan gençliğini eğitmeye başlarlar.

Kafkas İslâm ordusu, bu harekat sırasında binden fazla şehid verdi. Aralarında 
yüzlerce Türk şehidi vardır. Türkiye dışında Kudüs’ten, Kerkük’ten, Bağdat’dan, 
Beyrut’dan, Halep’ten, Kosova’dan, Bosna’dan da şehidler bulunmaktadır. Hat-
ta burada şu anda ikamet ettiğim Kütahya’nın şehitlerini görmek beni ayrıcı duy-
gulandırdı.. Bu demektir ki, 20. Yüzyıldaki müstakillik mirası üzerine kurulan bu-
günkü Azerbaycan Devleti’nin temelinde, Osmanlı coğrafyasını temsil eden bir as-
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ker kitlesinin kanı vardır. Bu yüzden bayrak indirme hadisesi son derece hissi ve 
yanlış bir karar olarak tarihe geçecektir.

İşte, kapatılan bu cami, bu şehitlerin hatırasını taşımaktadır. Kapalı olması bu 
yüzden ayrı bir hüzün sebebidir. Bu bahis üzerinde durmamızın sebebi de budur.

2. BÖLÜM

Bakü’de Ezan Sesi

Bakü’de son günümüz…Doğrusu şu ara kadar çok iyi izlenimler edinmedik. 
Ama bu son günde gördüklerimiz, yaşadıklarımız bu psikolojimizi büyük ölçü-
de değiştirdi. Gezi programımızda Şirvanşahlar saray kompleksinin de bulunduğu 
tarihi Bakü var. Orayı gezeceğiz…Ve gezimiz başladı. Gerçekten muhteşem bir 
atmosfer. Sözünü ettiğim bu yere yaklaşırken içinden geçtiğimiz tarihi sokak bizi 
biraz ilerde bizi nasıl bir tarihi atmosferin beklediğinin işareti adeta…

Külliyenin içine giriyoruz. Nihayet bir mescid ve minaresini görüyoruz. Ar-
dından diğer tarihi yapılar…Medrese, kervansaray, hamam kalıntıları, şark kapısı..
Ve benim için daha özel bir anlam taşıyan Seyyid Yahya Şirvani(Bakuvi) türbesi..
Ardından “İçeri şehir” denilen eski sur içi bölgesini geziyoruz. Bakü’nün mescid-
leri işte bu bölgede…1078 tarihli Mescid-i Muhammedî en eski dinî yapı olarak 
hâlâ ayakta.. Mescid-i Cuma, Bibi Heybet, Beğliyar camileri…Biraz ilerde denize 
nazar muhteşem Kız kulesi..

Tam da kuleye çıkıp çıkmama konusunu aramızda konuşurken bir ezan se-
siyle hepimiz yönümüzü şimdi ardımızda kalan yan yana iki mescide çeviriyoruz. 
Ses, Cuma mescidinden geliyor. Muhteşem bir duygu…Nihayet bir ezan sesi duy-
duk Bakü’de…Ezan sesi duyulduğuna göre mescid açık olmalı…Demek ki namaz 
kılabileceğiz…Hemen mescidlere yöneliyoruz. Bir kısmımız Sünni Müslümanla-
rın namaz kıldığı mescide, bir kısmımız da Caferi Müslümanların mescidi olan 
Cuma mescidine gittik. Cemaat çok az…Ama olsun.Bunu mesele etmiyoruz. Ve 
Caferilerle birlikte onların tarzına uyarak öğle namazlarını eda ediyoruz. Şükür ki 
böyle bir durum yaşadık. Değilse Bakü, bizde hiçbir zaman içinde Müslümanların 
da yaşadığı bir şehir imajı uyandırmayacaktı. 

Bir Halveti Büyüğü: Yahya Şirvani

Bu yazıda ona özel bir yer ayırmak gerek…Zira Bakü’ye gitmemiz kesinleşir 
kesinleşmez ilk onun kabrini ziyarete niyetlenmiştim. Tam bu esnada “Hoşça kal” 
demek için aradığım sevgili Mürsel Sönmez de bu konuda beni uyarmayı ihmal 
etmemiş, hazrete selamlar, fatihalar göndermişti.

Halvetilik,bilindiği gibi Yahya Şirvani’den önce kurulmuş bir tarikat..Ama 
genişlemesi ve bilhassa Anadolu’ya yayılması onun zamanında gerçekleşiyor. Bu 
yüzden bu yolun “pir-i sani”si olarak biliniyor. 

Şirvaşahlar külliyesine girince diğer yapıları gezmeden topluluktan ayrılıp 
türbenin bulunduğu yere yöneliyorum.  Ziyaret, fatiha ve dua faslından sonra tür-
be ve civarının değişik açılardan fotoğraflarını çektim. 
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Bu bahiste bir isimden söz etmeliyim. Mehmet  Rıhtım..Fakat önce hadise-
nin başına dönmeliyim.Bakü’ye gitme hazırlıkları yaparken internette onun Azeri 
dilinde yazılmış Halvetilik’le ilgili bir kitabının adını not etmiştim. Bir kitapçıdan 
bunu temin etmeyi düşünüyorken ilginç bir tevafukla kitabın yazarıyla tanıştık. 
Bu, benim için de, kitabıyla ilgili meseleyi anlatınca onun için de heyecan verici 
bir olay oldu. Kendisi Kafkas üniversitesinde Hoca ve yıllarını Halvetilik ve bil-
hassa Seyyid Yahya Şirvani konusundaki araştırmalarına vermiş ve ortaya bu eseri 
çıkmış. Üniversiteye gittiğimiz gün, kitabını imzalayıp verdi. Bakü’den getirdiğim  
çok değerli bir armağan olarak bu kitap kütüphanemde özel yerini aldı.

“Beynəlxalq Şeir mərasimi”

Bakü’ye tabi ki  Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türk 
Dili’nin 8.Şiir merasimi için gelmiştik. Şölene Türkiye’den ve Azerbaycan, 
Türkmenistan, Almanya, Hollanda, Kıbrıs, Yunanistan, Kırım, İran, Çuvaşistan, 
Özbekistan, Kazakistan ve Kosova’dan Türkçe yazan şairler katıldı.  Müthiş bir 
renklilik sözkonusu..Değişik ülkelerin şairleri, geldikleri coğrafyaların şiveleriyle 
konuşuyorlar. Ama, büyük bir bölümüyle ciddi bir dil sorunu olmadan konuşup 
anlaşabildik. Edebiyata bakışlar, şiir tarzları da bizden epeyce farklı… 

Şiir şöleni, iki ayrı yerde gerçekleştirildi. İlk günkü etkinlik, şu anda adı 
Atatürk Kültür Merkezi olan binada yapıldı. Şairler, birer ikişer şiirlerini okudu-
lar. Bu, bir tür prova niteliğindeydi bir bakıma…Asıl etkinlik ertesi gün Kafkas 
üniversitesi’nde yapıldı. Üniversite öğrencilerinin ilgiyle takip ettikleri programın 
bitiminde şairlere plaketleri verildi ve tören sona erdi.

Bu bağlamda beni düşündüren şu oldu. Diğer ülke şairlerinin şiirleri şiiri-
yet açısından son derece zayıf metinler…Türkçe, o bölgelerde devlet ve kültür 
dili olmadığı için, son derecede gelişmemiş bir dille şiir yazıyorlar..Ama şu da 
bir gerçek ki şiir, bu bölgelerde ve bilhassa Azerbaycan’da son derece ilgi gören 
bir tür..Tanıştığınız üç kişiden biri şair…Söylendiğine göre şiir kitapları 5.000 ba-
sılıyor. Üniversite öğrencilerinin bile yayınlanmış birkaç kitabı bulunuyor. Bunu 
programda konuşan milletvekillerinin konuşma tarzlarından da anlamak mümkün-
dü. Son derece şiiriyet yüklü konuşmalardı bunlar. Yine şehrin muhtelif yerlerinde 
gördüğümüz şair heykelleri şiire olduğu gibi şaire de büyük bir değer verildiğini 
gösteriyor.

İki konuşma

Programlarda iki konuşma  bence öne çıktı. Bunlardan ilkini Azerbaycan Ya-
zıcılar Birliği Başkanı Anar’ın konuşmasıydı. Anar, “Ülkeler arasında serhatları, 
sınırları devletler koyar, şairler ise yıkıp kaldırırlar. Türkiye ile Azerbaycan ara-
sında söz sınırı yoktur. Dostum Yavuz Bülent Bakiler’in bir sözü var: ‘Azerbaycan 
yüreğimde bir şahdamardır.’ Ben de derim ki: ‘Türkiye yüreğimde bir şahdamar-
dır.” Bu ifadeler, son derece heyecan verici, son derece iki ülke ilişkilerinin nasıl 
olması gerektiği konusunda sağlam bir bilinç taşıyan sözlerdi.

Bundan daha önemlisi ise, Şölen Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan’ın 
yaptığı konuşmaydı. Yunus’un “Keleci bilen kişinin yüzini ağ ide bir söz/ Sözi 
bişirip diyenin işini sağ ide bir söz’ mısralarıyla başladığı konuşmasında binlerce 
yıllık dil yükünü taşıyan şiir şöleni kervanının ipekten yumuşak, demirden sert, 
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kılıçtan keskin, altından değerli bir yük taşıdığına dikkat çekti. Doğan, “Bugünle 
yetinmeyelim, günlük siyasete kapılmayalım, dünü iyi bilelim, yarını gözetelim. 
Geniş ufuklara bakalım. Herkesin beraber olmak için müşterekler aradığı, bulama-
yınca icat ettiği bir dünyada farklılıklar, zıtlıklar bulmak için vakit harcamayalım.” 
dedi.

Sık sık, muhtelif Türk şairlerinin mısralarıyla yaptığı konuşma, salonda bu-
lunan herkesi duygulandıran bir metin oldu. Çoğumuz, gözyaşlarımıza hâkim ola-
madık. Bir kültür adamının geniş ufku, hassas yüreği ve objektif tavrı ve aidiyet 
unsurlarını her dem taze tutan bir anlayışın tezahürü olarak yaptığı bu konuşma 
son derece önemliydi. “Keşke” dedim içimden. “Bu kapasitede, bu samimiyette, 
bu gayrette birkaç Mehmet Doğan daha olsaydı bu memlekette..Her şey daha farklı 
olurdu.”

Bilindiği gibi, bu gezi  Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşanan bayrak kri-
zinin hemen ardından gerçekleşişti. Mehmet Doğan, hâlâ sıcaklığını koruyan bu 
mesele karşısında bir ülkede bulunan bir bayrağın o ülkeye emanet edilmiş bir de-
ğer olduğun ve onu korumanın bir namus borcu olduğunu söylemesi bana “sözüm 
odun gibi olsun, hakikat olsun tek” diyen Akif’i hatırlattı..Evet, her zeminde doğ-
ruları söylemeliydik. Ve Doğan, bu konudaki samimiyetinin daha iyi anlaşılması 
için kendine bir Azerbaycan bayrağı hediye edilmesini ve bunu Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin önünde dalgalandıracağını söylemesi çok olumlu bir tavırdı.

Sözün sonu

Sözün sonu gelmez ama, getirmek zorundayım. Bu esnada “Başka, ne var 
ne yok” diye dediğinizi duyar gibiyim. Elbette anlatılacak çok şey var. Ben, be-
nim için öncelikli olan konuları öne çıkardım. Yine de şunları ekleyelim. Bakü, 
bir sahil şehri olarak gerçekten güzel bir şehir..Geniş caddeleri, düzenli parkları, 
meydanları, mezarlıkları sözü edilmeye değer güzellikte…Kaldığımız otel çok te-
mizdi. Yemekler için söylenecek tek söz “harika” olabilir ancak. Kesinlikle da-
mak zevkimize hitap eden lezzetteydi. Mağaza isimleri, cadde ve sokaklara verilen 
isimler, son derece hoş ifadeler…Türkçe’nin sadeliği ve pratikliği hemen kendini 
gösteriyor. Sanki Anadolu’da dilinin doğal yapısını henüz bozulmamış bir köyde 
yahut kasabadayız..Milletvekillerinden,şairlerinden belli bir samimiyet ve yakınlık 
gördüğümüzü söylemeliyiz..Şirin dili siyasetin dili gibi değil çok şükür..Birleştirici 
bir dil…Sıcak, samimi…Ve hafızamda kalan lezzetli iki ayrıntı da şunlar…Şah-
sen tanıştığımız şair dostlarla bu vesile ile yeniden görüşüp dostlukları tazeleme..
Yeni dostluklar kurma. Diğer ülkelerden gelen şairlerle birbirimizi tanıma ima-
nımızın oluşması…Bu anlamda bilhassa kavi Müslümanlıkları hemen hissedilen 
Özbek şairleri hasretle anacağım. Tabi Kırgızistan’dan gelen Altınbek İsmailov, 
genç bir şair olarak güler yüzünü ve samimiyetini bir hatıra olarak bıraktı bende. 
Kosova’dan gelen ve daha ilk görüşümde hakkında olumlu izlenimler edindiğim 
Zeynel Beksaç’la Edirne ve Üsküp’ten sonra burada da tekrar görüşmek nasip 
oldu. Kendisini samimi bir dost olarak hep hatırlayacağım. Ve Mehmet Rıhtım…
Kayseri’den kalkıp Bakü’ye gelen bu mütevazi bilim adamı burada son derece 
önemli hizmetle ifa edilor. Tabi çalıştığı üniversite de öyle..

Şu meseleyi de paylaşmadan geçemeyeceğim: Azerbaycan’daki manevi 
yoksulluk(tabi maddi yoksulluk da bir sınıfın dışında had safhada) üzerine bize 
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ne kadar mesuliyet düşmektedir. Ufkumuzu geniş tutmak zorundayız. Balkanlar, 
Kafkaslar,Ortadoğu bugün için siyasi sınırlarımız olmasa bile fiili sınırlarımız…
Oralar için de söylenecek sözümüz,yapacak işlerimiz olmalı..İnancımız da tarih 
de bunu gerektiriyor. Azerbayan’ın manevi yoksulluğu Bahtiyar Vahapzade’yi de 
üzmüş olmalı ki “Ya Rab” şiirini “Rahmeyle, özün sen benim övladıma, Ya Rab/
Rahmeyle benim naleme, feryadıma, Ya Rab” duasıyla bitiriyor. Ben de bu duaya 
“amin” diyerek Bakü’yü bütün renkleriyle hatıra havuzumun bir köşesine yerleş-
tiriyorum.

Mehmet Atilla Maraş ile Söyleşi

Bakü Şöleninde Nizami Gencevi Büyük Ödülünü Alan  Mehmet Atilla 
Maraş: Onun Yolundan Gidiyorum 

1. Şiir hayatınız hakkında bilgi verir misiniz?

Şiir hayatım, bugünden geriye doğru baktığımızda 1965’lerde başlıyor. Lise 
öğrencisi iken yazmaya başladım. İlk şiirim, 1966 da Urfa’da, Şafak adlı, haftada 
iki gün çıkan bir mahallî gazetenin sanat sayfasında yayımlandı. Adı “Eski Kent”. 
Demek oluyor ki kırk dört yıldır şiirle iç içeyim. Ardından Urfa’da bir grup arka-
daşla Balıklı Göl dergisi serüveni var. Üniversite yıllarında Erzurum’da Adımlar 
dergisini çıkarmamız, sonra İstanbul’da Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde şiirle-
rimin yayımlanması, ardından Ankara’da Edebiyat dergisinde ve uzun süre Mavera 
dergisinde şair olarak görünmem ve sonraki yıllarda çeşitli dergilerde arada bir şair 
olarak görünmelerim, değişik zamanlarda şiirlerimin kitaplaşması (yedi kitap), şiir 
sanatı üzerine düşünmeler, bu düşüncelerin yazıya dönüşmesi ve yayımlanması, 
şiir sanatına adanmış zamanlar. İşte şiir hayatımın özeti... Buna, belki de şiir adına 
yapılan birçok toplantılar, söyleşiler, yurt içinde ve yurt dışında birçok şiir etkin-
liğine katılmalarımı da eklemem gerekir. Çok geniş bir şiir kitaplığım var. Bugün 
piyasada yeni baskıları olmayan onlarca şiir kitabı koleksiyonu… Yıllardır nereye 
gitsem, hangi şehre uğrasam ilk gittiğim mekân eski kitapçılar olmuştur. Sahaflar 
yani. Orada hep şairleri, hep şiir kitaplarını aramışımdır. Bulduklarımı fiyatlarına 
bakmadan alıp kitaplığıma taşımışıdır. Böyle bir merak, böyle bir tutku… Bütün 
bir ömür boyu, bu şiir denilen nazlı geline sevdalanmak böyle bir şey işte.

Ve uykusuz geçen geceler, geceler boyu şiir okumak, düşünmek ve yazmaya 
koyulmak, kelimeler ormanında alabildiğine tek başına gezinmek. Oradan derle-
nen kelimelerle bir şiir kurmak... Çok yorucu, çok zaman alıcı bir uğraş. Ne ki o 
yorucu uğraştan sonra bir şiirin doğması oldukça sevindirici bir olay, güzel bir 
serüven…

2. Şiir görüşünüz, anlayışınız hakkında bizleri aydınlatır mısınız?

Yıllar önce, galiba 1980 yılıydı. Türkiye Yazarlar Birliği, şairlerimizin şiir 
anlayışları ile ilgili bir dizi toplantılar yapmıştı. Beni de davet etmişlerdi. O tarihte 
Aydın’da ikamet ediyordum. Şiir adına kalktım Ankara’ya geldim. TYB’de, şiir 
anlayışımı anlattım. Sonradan metin hâline geldi, bir dergide de yayımlandı. Şiirim 
hakkında birçok şair arkadaşım, eleştirmen ve yazar epeyce yazı yazdılar. Bunlar-
dan bir kısmı, 2006’da “sanatımın kırkıncı yılın”da bir kitapta yer aldı.
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“Şiir anlayışı”, uzunca bir konudur. Şiirden ne anlıyor Mehmet Atilla Maraş? 
Her şairin anladığını mı anlıyor yoksa farklı bir anlayışı ve kavrayışı mı var? El-
bette her şairin şiirden anladığı şey farklı olacaktır. Genel hatlarıyla, her şair, şiir 
denilince belli birtakım sözler söyleyecektir ki bu söylenenler, şiir sanatının genel 
çizgilerine ait olacaktır. Ancak şairleri şair yapan, biri birinden farlı kılan, her şa-
irin mizacı, kültürü, hayat serüveni, çağdaşlarıyla olan bağlantıları ve daha birçok 
nedenden ötürü şiire farklı bakacaklardır. Bizde poetikasını yazıp da yayımlayan 
pek az şair var. Ama her şairin mutlaka bir şiir anlayışı, şiir görüşü vardır. Yazdığı 
ve yayımladığı şiirlerine bakarak da bunu hemen fark edebiliriz.

Ben, her şeyden önce, inanmış bir insanım. Müslüman bir şairim. İnancım, 
sanatımın önündedir. Dünyayı algılayışım, ahirete olan inancım, bana bir istika-
met ve kamet sağlıyor. Doğrultu ve duruşumu belirliyor ve şiirim de bu hayatımın 
anlamlı bir parçasıysa, zamanımın bir kısmını bu sanat almışsa, gerektir ki şiirime 
duruşum ve doğrultum yansımalıdır. Şiir zaten bir görüntü, bir tespit, bir yakala-
ma ve bir yansımadır. Asıl değil, surettir yani. O hâlde; yansımanın, suretin asla 
benzemesi, gerçeğin doğru izdüşümü olması gerekir diye düşünüyorum. Şiirimi 
kurarken hep bu sınırları koruyorum, kolluyorum. Şiirde benim coğrafyam, bütün 
bir yeryüzüdür. Şiirde milletim, bütün bin insanlık ailesidir. Zamana ve mekâna 
bağlı olarak, bize bahşedilen bu sınırlı vakte bağlı bir hayatın serüvencileri olarak, 
biz insanların bu yeryüzü yuvarlağındaki varlığını (hayat), yani bir görünüp bir 
kaybolmalarını (ölüm), şiir denilen bir dille, bir imkânla tasvir etmeye çalışıyor 
yeryüzünün bütün şairleri. Ben de onlardan biri olarak bu şairler kervanına katıl-
mışım. Hayatı ve ölümü bize bahşeden yüce kudretin, soylu ve sonsuz güzelliğin 
ihtişamı karşısında hayretten hayretlere girerek elime kalemi alıyor, kaleme ant 
içen ve yemin edenin adıyla şiir denilen bir dili, bir sanatı, bir imkânı kullanarak 
evreni okumaya çalışıyorum. Şairlik, galiba bir kader…

3. Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen uluslararası şiir şölenlerini ve 
son Bakü şölenini nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşır mısı-
nız?

TYB’nin 1992’den beri düzenlediği uluslararası şiir şölenleri, her iki yılda bir 
periyodik olarak yapılan bir çalışmadır. Bu bakımdan özgündür ve ses getiricidir. 
Son olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan Türkçenin sekizinci uluslara-
rası şiir şöleniyle birlikte bugüne kadar bu şölenlere katılan ve Türkçe yazan şair-
lerin yekûnu üç yüzün üstündedir. Bu önemli bir rakamdır. Doğudan batıya yeryü-
zünde Türkçe yazan onca şairin bir araya gelmesi, getirilmesi, kültür alışverişleri, 
tanışıp bilişmeleri küçümsenmeyecek bir olaydır, olgudur. Ben bu şölenlerden biri 
hariç (Kıbrıs) yedisine katılma fırsatı ve imkânı buldum. Hepsi de biri birinden 
güzel anılar ve olaylarla dolu. Temennim, bu etkinliğin aksatılmadan her iki yılda 
bir tekrarlanmasıdır. Bu açıdan TYB’nin aziz yöneticilerini tebrik ediyorum, çalış-
malarının ve başarılarının devamını diliyorum.

4. Nizamî Gencevî Büyük Ödülü’nü aldınız. Nizamî Gencevî’nin sizdeki 
karşılığı nedir?

Türkçenin uluslararası şiir şölenlerinde, dünyanın dört bir tarafından gelerek 
şölene katılan şairlere verilmek üzere büyük şairler adına düzenlenmiş büyük şiir 
ödülleri de verilmektedir. Bugüne kadar yapılan sekiz şölende yirmi dört büyük 
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şiir ödülü verilmiştir. Bu yıl, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan şiir şöleni 
Azeri şair Bahtiyar Vahabzade’nin hatırasına adanmıştır. Üç büyük şiir ödülü ise 
şu şairler adına düzenlenmiştir. Nizamî, Ahmet Hâşim ve Ahmed Cevad. Ahmet 
Hâşim büyük ödülü, şölene Kosova’dan katılan şair Zeynel Beksaç’a, Ahmed Ce-
vad büyük ödülü, Türkmenistan’dan şölene katılan şair Oraz Yağmur’a ve Genceli 
Nizamî adına düzenlenen büyük şiir ödülü, tertip heyeti tarafından şahsıma takdir 
edilmiştir.

Büyük şair Nizamî, 12. asırda yaşamıştır. Bu yıl doğumunun 868. yılıdır. 
Gence’de Türk bir baba ile Kürt bir anneden dünyaya gelmiştir. Gence’de çok 
iyi bir eğitim görmüştür. Türkçeden başka Farsça, Arapça, Pehlevice, Süryanice, 
İbranice, Ermenice, Gürcüce ve Kürtçe gibi dilleri çok rahat konuştuğunu tarih 
kaydetmektedir. Döneminin en büyük şairidir. Nizamî, Firdevsî’nin destansı şiir 
türünü zirveye taşımakla kalmamış, manzum aşk hikâyelerinin en büyük üstadı 
unvanını kazanmış, Fars edebiyatının “hamse” türünün kuruculuğu payesini elde 
etmiştir. Fars edebiyatının dâhi şairi olarak tanınmıştır. Nizamî, dindar bir kişi-
liğe sahip olup sünnidir. Türk ve Fars edebiyatında birçok şaire örnek olmuştur. 
Bunlar arasında, Mevlânâ Celâleddin-i Rumi, Sa’di-i Şirazi, Hâfız-ı Şirazi, Fuzuli, 
Molla Cami gibi ekol sahibi şairleri anabiliriz. Nizamî’nin günümüze kadar ula-
şan tek eseri Hamse’dir. (Penc genc) adıyla bilinen ve yaklaşık 35.000 beyitten 
meydana gelen eserin tamamlanması şairin bütün bir ömrünü almıştır. Hamse’de 
yer alan mesneviler şunlardır: 1. Mahzenü’l-esrar: 1176 yılında Mengüceklülerden 
Erzincan hâkimi Fahrettin Şah adına kaleme alınmıştır. Yaklaşık 24.000 beyittir. 
2. Hüsrev ü Şirin: 1170 yılında kaleme alınmış on yılda tamamlanmıştır. 7.700 
beyittir. Eserde Sasani hükümdarı Hüsrev-Perviz ile Ermeni prensesi Şirin’in aşk 
hikâyesi anlatılır. 3. Leyla vü Mecnun: 5.000 kadar beyitten meydana gelmiştir. 
1188 yılında Şirvanşah Celalüddevle Ahsitan’ın isteği üzerine kaleme alınmıştır. 
4. Heft Peyker (Behramname): 1197’de Meraga hâkimi Alaeddin Körpeaslan’nın 
isteği üzerine kaleme alınmıştır. 5. İskendernâme: İki bölümden meydana gelir; 
Şerefname ve İkbalname. 1211’de tamamlanmıştır 10.000 beyittir. (Bkz. İslâm An-
siklopedisi, cilt 33, sf. 183-184)

Nizami-yi Gencevi adına düzenlenen bu büyük ödülü almam, benim Bakü’ye 
gitmem tesadüf değil, bekli de büyük bir tevafuktur. Ben bugün altmış yaşındayım. 
Nizamî bu yaşlarda dahi şiire devam diyordu. Ondan yaklaşık yedi yüz yıl sonra 
yaşayan bir şair olarak onun yolundan gittiğimin farkındayım şimdi.

5. Ödül alacağınızı biliyor muydunuz? Neler hissettiniz?

Ödül alacağımı bilmiyordum. Adım anons edilince tuhaftır hiç heyecan duy-
madım. Bu belki size garip gelebilir; ama bu böyle. Neye bağlayabiliriz şimdi böy-
le serinkanlı bir duyguyu? Sanki bir kader, bir el çekip çeviriyor bizi. Kısmetmiş 
demek mi lâzım, bilmiyorum.

(Hazırlayan: Osman Özbahçe, TYB Genel Sekreteri)
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BAKÜ ŞÖLENİNDE AHMET HÂŞİM BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ ALAN 
ZEYNEL BEKSAÇ: BENİM ŞİİRİM KİMLİK NÖBETİNDEDİR

1. Şiir hayatınız hakkında bilgi verir misiniz?

Osman Kardeş, ben kendimi bildim bileli şiir türküyle iç içeyim. İlk şiirlerimi 
ilkokul sıralarında yazdım. Babam Türkçeye aşinaydı. Çok kitap okurdu. Sekiz on 
günde bir, bir yolunu bulur, Türkiye’den gazeteler getirtip okurdu. Gene çocukluk 
yıllarımda Mevlânâ’yı, Yunus Emre’yi ve daha nicelerini onun kütüphanesinde bu-
lup okumuştum. Benim şiire, edebiyata sarılmamda babamın dolaylı bir şekilde de 
olsa katkısı büyük. Bağımızı satıp, yarı parayla, özellikle kısa dalgada Türkiye’nin 
Sesi’ni dinlemek için bir radyo aldığını unutmam mümkün değil. Bugün şiir ya-
zıyorsam, Türkçeme âşıksam, onu her şeyden çok savunup, üstüne titriyorsam, 
babamın etkisi kaçınılmazdır. Bu yüzden benim ta o yıllardan beri: 

Mevlânâ mahzeninde destim kırılır
Yunus örsünde sabrım döğülür
Dede Korkut’ta Dilhançerim bilenir…

2. Şiir görüşünüz, anlayışınız hakkında bizleri aydınlatır mısınız?

Şiir, güzelliğe kürek çekmektir. Şiir, “dik duruş”tur. Şiir, yılgıya kulak asma-
yandır. Tanımı çok… Benim şiirim Balkanlarda kimlik nöbetine duran bir şiirdir. 
Bu yüzden “yıldızlar altındaki aşk” şiirini yazamadım. Coğrafyamda halkımın sesi 
olmaya özen gösterdim. Halkımın penceresinden baktım hep. Halkımla birlikte 
soluk aldım. Halkımla birlikte yol aldım. Birbirimize sırtımızı verdik, yaslandık. 
Bu yüzden benim şiirimin içyüzü “halkım”dır. Dertlerine çare arayan, engellerin 
aşılması için, sorunların kışlamaması için bir haykırıştır şiirim…

Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen uluslar arası şiir şölenlerini ve son 
Bakü şölenini nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

İlk kez 1993 yılında Kazakistan başkenti Alma Ata’da düzenlenen şiir şöle-
nine katıldım. Yani 16 yıldır bu son derece anlamlı şiir şölenlerine katılmaktayım. 
TYB büyük bir misyonu gerçekleştiriyor. Türk Dünyasının en güzide şairlerini bir 
araya toplayarak tam anlamıyla büyük bir TOY düzenlemekte. Uzak bir hayal, 
rüya olan bu birliktelik 1992 yılından beri büyük bir başarıyla yaşatılmakta. Siya-
setin açamadığı kapıları şiirin açtığına tanık oluyoruz. Türk Dünyası engin bir coğ-
rafya. Şiiri de daha bir engin. Bu coğrafyanın söz, dize ustalarıyla birlikte olmak, 
gönül kapılarının ardına kadar açılmasına tanık olmak ve bu mutluluğu sindire 
sindire yaşamak, gerçekten olağanüstü bir duygu. Kutluyorum. 2011’de bu güzel 
şiir şöleninin Kosova’da düzenlenmiş olacağından son derece mutluyum. Kosova 
için, Çağdaş Kosova Türk Şiiri için bu büyük bir gururdur.

Ahmet Hâşim Büyük Ödülü’nü aldınız. Hâşim’in sizdeki karşılığı nedir?

Ahmet Hâşim birçok görüşlere göre şiirimizin en büyük değerlerinden biri. 
Bugün hiçbir antolojinin onsuz yapılamayışı savı, onun en büyük klâsiklerimizden 
biri olduğunu doğrulasa gerek. Kendi kuşağını olduğu gibi, genç kuşakları da şair 
kişiliğiyle etkiliyor olması gerçeğini göz önünde bulundurursak, onun adına ve-
rilen ödüle sahip çıkmak benim için, Balkanlarda Türkçenin nöbetine durmuş bir 
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şair olarak büyük bir mutluluk. Beni bu ödüle lâyık gören dostlara minnettarım. 
Bakü’de ödülü alırken de vurguladığım gibi, bu ödülü çok zor şartlarda da olsa 
ayakta kalmak için büyük çaba harcayan Çağdaş Kosova Türk Şiiri adına aldım.

Ödül alacağınızı biliyor muydunuz? Neler hissettiniz?

Hayır. Sürpriz oldu. Doğru yolda yürüdüğünüzün başkaları tarafından kanıt-
lanışı insanı bir mutlu ediyor. Gönendiriyor. Bu sevindirici bir olgu. Ödül ardından 
umarım daha bir sorumluluk duygusuyla yola devam olacak…

(Hazırlayan: Osman Özbahçe)



ŞÖLENDEN 
GÖRÜNTÜLER
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Bahtiyar Vahabzade’nin kabrinde: İbrahim Ulvi Yavuz, Ahmet 
Saniç, D. Mehmet Doğan, Mustafa Kabakçı.

Şehitler        M. Çetin Baydar,Harun Ö zdemir, İbrahim Ulvi 
Yavuz,Mustafa Kabakçı,D. Mehmet Doğan,Prof. Ahmet Sevinç.
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Türk şehitliğinin ziyerati



180
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

Bahtiyar Vahapzade’nin kabrinin önünde Ali Ural,Osman 
Özbahçe,Ercan Yılmaz, Nasır Peygüzar,D.Mehmet Doğan,Mustafa 
Kabakçı, Ahmet Saniç,İbrahim Ulvi Yavuz, Ali Ayçil
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Açılışta folklor gösterisi

Kafkas Üniversitesi salonundan bir görüntü



182
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

Kafkas Üniversitesi salonundan bir görüntü

Kafkas Üniversitesi salonundan başka bir görüntü.
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Özbekistan’dan katılan Miraziz Azam TYB Başkanı İbrahim Ulvi 
Yavuz ve D. Mehmet Doğan’a çapan hediye etti.

İbrahim Ulvi Yavuz çapan giydikten sonra.
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Azerbeycan yazarları birliği başkanı Anarın hediye 
etdiği bayrak TYB şeref başkanı D.Mehmet DOĞAN’a 
veriliyor.

Nizami büyük ödülü Atilla MARAŞ’a verildi.
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Ahmet Haşim büyük ödülü Zeynel BEKSAÇ’a verildi.

Hüseyin  cavit büyük ödülü  Oraz YAĞMUR ‘a verildi.
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Bakü şölenine katılan şair, yazar ve ilim adamları.

İbrahim Ulvi Yavuz Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.DrAhmet Sevinç’e 
teşekkür beratı veriyor.
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Sabir heykelinin önünde




