
TÜRKİYE 
YAZARLAR BİRLİĞİ
WRITERS UNION OF TURKEY

Sümer 1 Caddesi 11
Kızılay /ANKARA

TEL-FAKS:
(0312)  232 05 71 

232 05 72

www.tyb.org.tr
tyb@tyb.org.tr



Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları: 99
Güldeste Dizisi: 12
ISBN: 978-605-7912-08-4 

Ankara,  Ocak 2020

Yayın Hakkı:   Türkiye Yazarlar Birliği
  Sümer 1 Caddesi 11/5 Kızılay-Ankara
  Tel: (0.312) 232 05 71-72
                       

Yayımlayan: Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

 

Yayın Koordinatörü: Mehmet Kurtoğlu
Yayına Hazırlık: Mustafa Ekici
Tasarım-Uygulama: mtr medya

Yayınevi Sertifika Nu: 14467

Baskı-Mücellit: 
Göktuğ Ofset Yayıncılık Matbacılık  Tic. Ltd. Şti.  - Ankara  
Tel: 0.312 341 38 08 
Matbaa Sertifika No: 33830

Katkılarıyla



Şiir Güldestesi 12
Metinler/Bildiriler/Seçmeler

Türk Dünyası

Koca Mimar Sinan’ın Aziz Hatırasına Saygıyla



4
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12

Tü
rk

çe
ni

n 
U

lu
sla

ra
ra

sı 
Şi

ir
 Ş

öl
en

i’n
in

D
ai

m
i H

ey
et

i
D. Mehmet Doğan 

Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
TYB Genel Başkanı

Koordinatörler
Osman Özbahçe 
Tarkan Zengin

Fahri Tuna
Altınbek İsmail

Faaliyet Danışmanı
İbrahim Ulvi Yavuz

İlmi Danışmanlar 
Rıdvan Canım
M. Enes Kala

Mustafa Hatipler

Sanat Danışmanı
Bekir Sıddık Soysal

Mali Sorumlu
Ahmet Fatih Gökdağ

Yayın Sorumluları
Mehmet Kurtoğlu

Hacı Mahmut Erdemir

Basın Sorumlusu
Mahmut Bıyıklı

Kabul Kayıt Sorumluları
Selim Tunçbilek
Mustafa Yıldız

Kafile Sorumlusu 
M. Sait Uluçay

Halil İbrahim Özdemir

Görüntüleme Sorumlusu
Mustafa Ekici



5

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

12

Şölen Programı  7

Sunuş 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 8

Türkçenin 13. Şiir Şöleni Edirne’de Yapıldı  13 

Açılış Konuşması
D. Mehmet Doğan   21

Açılış Konferansı
Prof. Dr. Rıdvan Canım  30

Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’ne Katılan Şairler   43

Türk Dünyası Şiir Güldestesi - 12
Adem Turan (Türkiye)  44
Ahmet Aka (Türkiye)  46

Ahmet Demirci( Avusturya)  48
Ahmet Uludağ (Türkiye)  50

Ali Bal (Türkiye)  52
Ali Sali (Türkiye)  54

A. Ali Ural (Türkiye)  56
Altınbek Ismailov (Kırgızistan)  58

Amila Neslenoviç (Bosna Hersek)  60
Arazgül Rejepova (Türkmenistan)  62

Arif Ali Albayrak (Kıbrıs)  64
Arif Buzovnalı (Azerbaycan)  66

Aykut Nasip Kelebek (Türkiye)  69
Bulat Ibrahimov (Tataristan)  71

Bauyzrhan Karagyzuly (Kazakistan)    73
Canan Özer (Kosova)  75

Cevat Abdurrahman (Gümülcine)  77
Elshan Mehdiyev (Azerbaycan)  79

Güllü Karanfil (Gagauz Yeri)  81
Habibe Hasan (Bulgaristan)  83
Hakan Şarkdemir (Türkiye)  85
Hakiki Kabakçı (Belçika)  88

Halil İbrahim Özdemir (Türkiye)  90
İbrahimxəlil Tamiev (Gürcistan)  92

Halisya Yangirova (Başkurdistan)  94
Hasiyet Rustam (Özbekistan)  96

Hayrettin Orhanoğlu (Türkiye)  98
Hicabi Kırlangıç (Türkiye)  101
Hüseyin K. Ece (Hollanda)  103

İbrahim Baltalı (Gümülcine)  105
İdris Ekinci (Türkiye)  107
İhsan Deniz (Türkiye)  109 İç

in
de

ki
le

r



6
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12
İmran Sadai (Uygur Bölgesi)  110

İsmail Bingöl (Türkiye)  112
Kamuran Tuna (Türkiye)  115 

Karbalas Bakirov (Kırgızistan)  117 
Leyla Şerif Emin (Makedonya)  118

Çalğın Məhəmməd (İran)  120 
Mahmut Bıyıklı (Türkiye)  122 

Mehmet Kurtoğlu (Türkiye) 125
Meryem Kılıç (Türkiye)  128 

Muhammed Enes Kala (Türkiye)  130 
Mehmet Sait Uluçay (Türkiye)  133 
Muhammed Hüküm (Türkiye)  135 

Mustafa Can (Almanya)  137 
Mustafa Hatipler (Türkiye)  139 
Mustafa Uçurum (Türkiye) 142 

Mehmet Ömer Kazancı (Irak)  144
Osman Özbahçe (Türkiye)  146

Özgür Çoban (Türkiye)  148 
Rahmi Ali (Yunanistan)  150

Rаmis Aymet (Tataristan)  152
Rıdvan Canım (Türkiye)  154 
Rukiye Amed (Romanya)  157 

Şahizada Abdikarimov (Kazakistan)  159 
Şefaat Ahmet (Yunanistan)  160 
Selim Tunçbilek (Türkiye)  162
Sevgül Zümre (Yunanistan)  164

Seyare Useynova-Kökçe (Ukrayna)  166 
Sibel Gülistan (Yunanistan)  168

Şafak Çelik (Türkiye)  170 
Şeref Akbaba (Türkiye)  172  

Adlarına Ödül Verilen Şahsiyetler 174
 Neşatî Dede 174

Nef’î   175
Sehend  176

Şiir Oturumları  178

Söyleşiler  185  

Basından  198
   

Şölenden Görüntüler  229



7

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

12
13. ŞİİR  ŞÖLENİ PROGRAMI

 

14 Kasım 2019 Perşembe
09.30-11.00   Açılış konuşmaları
11.15-13.00   Neşatî Dede Şiir Faslı
13.00-14.00  Öğle Arası
14.00-15.00   Konser: Rumeli Türküleri Topluluğu- Evrim Kaşıkçı
15.30 -           Gümülcine’ye hareket
18.00-20.00  Gümülcine’de Yahya Kemal Şiir Faslı
                      Hayâlî Bey Şiir Faslı
                      Edirne’ye dönüş

 
15 Kasım  2019 Cuma

09.00-10.30   Nef’î Şiir Faslı
10.45-12.00   Sehend Şiir Faslı
12.00-13.00   Öğle arası
13.30 -           Kırcaali’ye Hareket 
18.00-20.00   Kırcaali’de Mehmet Âkif Şiir Faslı
                      Hasan Sezai Gülşeni Şiir Faslı
                      Edirne’ye dönüş
 

16 Kasım  2019 Cumartesi
09.00-10.30   Edirneli Nazmi Şiir Faslı
10.45-12.00   Mimar Sinan Şiir Faslı
12.00-13.00   Öğle arası
13.00-15.00   Ödül töreni
                      Veda yemeği
15.00-            Şehir gezisi

Şö
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Şair içinde bulunduğu toplumun meselelerine duyarsız kalamaz
Türk dünyasının en büyük edebiyat organizasyonu olan ve 1992’den beri 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni”ni bu yıl,  13-16 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenliyoruz.

Edirne’de başlayan şölenimizin bazı fasılları gezi şeklinde Bulgaristan 
(Filibe-Kırcaali) ve Yunanistan’da (Gümülcine) gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA’nın desteği, Trakya Üniversitesinin 
ev sahipliğindeki şölenimize; Türkiye, Tataristan, Kırgızistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, KKTC, İran, Irak, 
Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova (Gagavuzyeri), Romanya, Kırım, 
Dağıstan, Yunanistan (Batı Trakya), Başkurdistan, Bosna-Hersek, Fransa, 
Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda’da gibi 30 farklı ülkeden şairler, 
yazarlar ve ilim adamları katılıyor.

Her şiir şöleni, şiirin ve sözün bir ustasına ithaf edilmektedir. Bu şölen de 
Selimiye’yi bir şiir edasıyla inşa eden Mimar Sinan’a ithaf ediliyor. Şairler 
sözün ustaları olarak şiir sanatını ortaya koyarken Mimar Sinan da taşı nakış 
nakış işleyerek mimarinin şiirine imza atmıştır. Selimiye bir şiirdir. Mimarinin 
şiiridir. Sinan, Selimiye’de taşı konuşturmuştur.

SUNUŞ

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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Ustalık eseri ve dünya şaheseri Selimiye’yi Edirne’ye armağan eden 

Mimar Sinan’a adanan şölende; konser, konferanslar ve söyleşilerin yanı sıra, 
şairler şiirlerini okuyacak, atölye çalışmalarında “dergicilik ve şiir” konusu 
tartışılacak, dünyanın farklı ülkelerinden gelen şairler şiirin günümüzdeki 
durumu ve geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacaklar.

Etkinlikte, katılımcılara “iştirak beratı”, Divan edebiyatının iki büyük ismi 
Nef’î ve Neşatî ile İran’ın Türkçe yazan önemli şairlerinden Sehend adına da 
büyük ödüller verilecek.

Şölen; Türkçenin zengin şiir varlığını, geçmişi ve bugünü ile gündemde 
tutmak, bütün dünyada Türkçe yazan şairleri bir araya getirmek, farklı Türk 
lehçelerinin şiir zenginliğini ortaya koyarak müşterek edebiyat zeminimize 
dikkat çekmek maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Vatan, millet, devlet, sevinçler, acılar, ölüm, ayrılıklar, endişe ve sıkıntı 
üzerine yazılan şiirler yaşamın bizatihi kendisi olduğu gibi aynı zamanda bir 
sanattır. Bu sanatı icra eden şairlerimiz dünyaya bakışını, umudunu, hayallerini 
de şiirlerine yansıtır. 

Türk edebiyatında şiir geleneği olan bir türdür. Bugün olduğu gibi geçmişte 
de eserlerini bugün hâlâ severek okuduğumuz, her okuduğumuzda bizlere 
farklı bakış açıları kazandıran, hayata çok yönlü bakmamıza imkân sağlayan 
önemli şairlerimiz vardı.

Kadim medeniyetimizin dogmasında, varlığını sürdürmesinde; elbette 
şairlerimizin iç dünyasında olgunlaşarak yazıya geçirilen duygu ve 
düşüncelerinin de büyük rolü olmuştur.

İşte, Türkiye Yazarlar Birliği olarak; Türkçenin Şiir Şölenlerini bir 
medeniyet tasavvuru olarak yıllardır düzenliyoruz.

Bu meşaleyi 1992 yılında yakan ve bugünlere gelmesinde büyük emeği 
olan, kurucu ve şeref başkanımız, “Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı” D. 
Mehmet Doğan’a, onun yol arkadaşlarına ve TYB yönetimimize teşekkür 
ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

Bugün; Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğuda yani dünyanın dört bir 
tarafında yaşayan şairlerimiz, birbirinden çok uzakta olsalar da aynı çatı 
altında; edebiyat ve şiir için bir aradayız. Bu ortak işbirliği elbette hepimizi 
heyecanlandırıyor.

Bize, şairlerimize bu imkânı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına, 
TİKA’ye, etkinliğimize ev sahipliği yaptığı için Trakya Üniversitesine ve 
dünyanın farklı ülkelerinden davetimize icabet eden siz değerli şairlerimize, 
şiir dostlarına ve sözün ustalarına teşekkür ediyorum.
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12 Şiir ve Felsefe

Şiiri bir yaşam felsefesi olarak benimseyen şairlerimiz olduğu gibi yine 
dünyaca ünlü felsefeciler de; sosyoloji, tarih, toplum, devlet, sanat, edebiyat 
kadar şiirle de ilgilenmişler, şiirin hakikat ve düşünceyle olan ilişkisini 
araştırmışlardır. Birçok filozof, şiirle felsefe arasındaki ilişkiyi araştırmakla 
kalmayıp, şiir yazanlar, şiir okuyanlar ve şiir/şair dostları olmuştur.

Tüm toplumlarda şiirin ve şairin önemli bir yeri vardır. Bu yönüyle; şair 
içinde bulunduğu toplumun meselelerine duyarsız kalamaz. Peki, Felsefesiz 
şiir olur mu; bence olmaz. Ama şiirsiz felsefe de olamaz.

Felsefe, şiirden düz yazıya doğru bir gelişme ve değişme göstermiştir. Grek 
felsefesinde ve Latin felsefesinde temelde şiirden düz yazıya doğru bir gelişme 
olmuştur. Antik dönem (pre-sokratlar) ve bir kısım post-sokratik filozoflar 
düşüncelerini şiirle ifade etmişlerdir.

Şair filozoflar veya filozof şairler söz konusu idi. Şair filozoflar/ filozof 
şairlerden en önemlilerin başında Lukretius (M.Ö. 95- M. S. 55) muhteşem 
bir felsefi şiir yazarıdır. Eseri “Şeylerin Doğası Üzerine” adını taşımaktaydı. 
Lukretius, Epikür felsefesini büyük bir edebi kavrayışla ve dâhice şiire 
aktarmış şiirsel yeteneğe sahip bir filozoftur.

Felsefi şiir yazanlar ya da felsefesini şiirle dile getirenler arasında en erken 
dönem filozoflardan birisi olarak tevhit anlayışına yakın ulûhiyet anlayışı 
olan Ksenophanes’i (M.Ö. 570-470 (Değirmendere/İzmir) görmekteyiz. 
Onun hem kendi düşüncelerini şiirle aktardığını hem de başkalarının şiirlerini 
dillendirdiğini biliyoruz.

Yine Antik dönemde ağlayan filozof olarak anılan Parmenides de (M.Ö. 
6-5 yy) felsefi şiirler yazmıştır. O, şiirlerinde ontolojisini ve metafizik 
düşüncelerini işler ve felsefede yeni bir anlayış geliştirir.

Demek oluyor ki antik dönemde filozoflar şiiri düşüncelerini aktarma 
biçimi olarak görmekteydiler. Filozoflar sadece düşüncenin ustaları değiller 
aynı zamanda fikirlerini şiir olarak en güzel şekilde edebi metinler halinde 
oluşturan kimselerdir.

Antik felsefenin diğer önemli bir ismi de Empodekles (M. Ö. 495)’dir. 
Parmenides tarzı şiir yazarı bir filozoftur. “Doğa” ve “Arınmalar” isimli şiirleri 
vardır.

Empodekles’in hayatı edebiyata da ilham kaynağı olmuştur. Bir başka 
felsefeci şiir yazan Filozof Miletli Leukippos (M.Ö. 5.yy)’dır. Ondan bize 
ulaşan en önemli şey “Doğanın Sesi” adlı şiir eseridir.

Filozoflar arasında şiire ve şaire olumsuz bakanlar da vardır. Sistemli 
olarak ilk felsefi eserler kaleme alan Ploton “Devlet” isimli eserinde şairleri 
yalancılıkla itham eder. Bu nedenle de şair ve şaire gerek yoktur.
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ahlak ve kanuna aykırı değilse, izin verilmeli ve yazılabilmeli diyerek, şiiri 
toptan reddetmediğini göstermektedir.

Tüm bunların yanında Felsefe-Şiir ilişkisi üzerine müstakil ilk eser olarak 
Aristoteles’in “De Peotica”’yı yazdığını görüyoruz. Bu eser Müslüman 
Fliozoflar arasında Buyitika, Aputika, Butika isimleriyle biliniyordu.

İlk İslam filozoflarından Kindi, Poetica’nın bir özetini yapmıştır. Farabi 
ise, “Şiir Sanatının Konuları” ismiyle özgün bir eser kaleme almıştır.

Her ne kadar Farabi, Aristoteles’i ilk muallim olarak adlandırılırsa da, şiir 
konusunda Aristoteles’ten ayrılmaktadır. Aristoteles şiiri bir edebiyat türü 
olarak görmekte ve şiirde dil problemiyle uğraşmaktaydı. Farabi ise şiiri bir 
mantık sanatı veya mantığın bir şubesi olarak görmekteydi. Aristoteles’de şiir 
türü olarak komedi, trajedi ve epope konu edildi. Poetika’da Aristoteles şairi 
bir tarihçiye benzetmekteydi.

Farabi ise şairi sanatçıya özellikle de ressama benzetiyor. Nitekim biz de 
Mimar Sinan’ın bir şair edasıyla Selimiye’yi şiir gibi inşa ettiğine inandığımız 
için bu şölenimizi ona ithaf ettik. 

Aristoteles ve Farabi’nin her ikisi de şiiri bir taklit ve tasvir olarak görür. 
İnsanların zevk aldığı bir anlatım doğallığı, zihnin fantezi gücüdür şiir.

Farabi’ye göre ise bu taklit basit bir tasvirdir. Daha çok hayal gücüne 
dayanır. Farabi için şiir, aynı zamanda bir yargılama ve bir ispatlama yoludur. 
Şairler şiirlerinde keza karakterlerini yansıtırlar, şiire bakarak şairin karakteri 
öğrenilebilir.

Farabi şairleri üç sınıfa ayırır;

Birinciler: Şiir yazma ve okuyarak bir yergiye ve geleneğe sahip olanlar. 
Bunlar şiir türlerinde teşbih ve temsil yaratmada çok güzel temennilere ve 
yeteneklere sahiptir. 

Ancak bunların hiçbir şekilde şiir sanatı hakkında bilgileri yoktur. Onlar 
sahip oldukları itikad ve temenniler ile şiir sanatını icra ederler.

İkinciler: Tamamen şiir sanatını bilen şair sınıfıdır. Tüm şiir türleri, 
konularını ve kurallarını bilmektedirler. Sahip oldukları sanat sebebiyle 
temenniler ve tespit yapabilirler.

Üçüncüler: Hiçbir şiirsel yeteneğe sahip olmaksızın veya sanatın konularını 
anlamaksızın ilk iki sanat şairlerini takip ve taklit ederler.

En çok yanılgılar ve hatalar bu sınıf şairler arasında olmaktadır Farabi’ye 
göre.

İnancımızda ise (Şuara Suresinde) gerçekçi olmayan şairler kınanır.
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12 Hz. Peygamber ise, ahlaki ve edebi şiirlere ve şairlere değer vermiştir. 
Hassa bin Süba, Abdullah Bin Revaha ve Kaib Bin Malik gibi. Hz. Peygamber 
“Şiirden bir kısmı şüphesiz hikmettir” buyurur.

Ünlü kimyacı Cabir B. Hayyan eserlerinde (el-kasidetün-nuniyye) bunu 
anlatır. Vasful Hikme’de de buna ilişkin düşünlerini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak Şiir, bütün medeniyetlerin en kadim edebi türüdür. Şiir 
hayalin; nesir ise düşüncenin ürünüdür. İnsanın psikolojik yapısında ise 
hayalin düşünceden önce geldiği düşünülür. Edebi nesrin de şiirden doğduğu 
ifade edilir.

Bu vesile ile icra edilecek bu programın başarılı geçeceğine inanıyorum. 
Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. 
Hürmet ve muhabbetlerimle…
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“Şiir Fidanımız Çınara Dönüştü”

“Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni”, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
TİKA’nın desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından Mimar Sinan’ın hatırasına ithaf edilerek 13-16 Kasım 2019 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu’nda, TYB 
Genel Sekreteri Muhammet Enes Kala ve Kırgızistan’dan şair Altınbek 
Ismailov’un birlikte sundukları programın açılışında bir konuşma yapan TYB 
Şeref Başkanı ve Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. 
Mehmet Doğan,

“Bir rüya görmüştük, öyle böyle değil; ulu bir rüya… Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin o zaman 40 metre kare olan merkezinde, 30 yıl kadar önce… 
Türkçenin her biri farklı sesler, ahenkler, renkler, işaretler… velhasıl 
güzellikler taşıyan lehçelerinin, şivelerinin, ağızlarının… bir kubbe altında 
toplanıp şiir halinde belirmesi… Sınır tanımayan, coğrafyaları aşan bir rüya idi 
bu. Bursa’da “Allah adın zikredelim evvela” seslenişi ile başlayan ve Osmanlı 
Devleti’nin oluşumu gibi çınar ağacıyla remz edilen bir rüya… Rüyası 
olmayanın hakikati olmaz! Tahayyül etmezseniz, gerçekleşmez!  Rüyamızın 
hakikat oluşunu görmeyi Allah defalarca nasib etti bize. Hamdü senalar olsun! 
Bu 13. hakikat oluş!.” dedi.

D. Mehmet Doğan: Rüyamız gerçek oldu

Konuşmasında, “Bursa’da diktiğimiz fidan Konya’dan başlayarak Almatı’da, 
Aşkabad’da, Girne’de, Strazburg’da, Akmescid’de, Üsküp’te, Bakü’de, 

TÜRKÇENİN 13. ŞİİR ŞÖLENİ EDİRNE’DE YAPILDI



14
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12
Prizren’de, Bişkek’de, Kazan’da ve Türkistan’da dal budak saldı.” diyen 
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“27 senedir bir dünya haritası çiziyoruz, şiirimizin, edebiyatımızın haritası, 
kültür dünyamızın, ruh dünyamızın haritasıdır bu. Siyasi haritalar dilleri, 
kültürleri, tehdit edemez. Ve ses ve anlam yüklü kervanımız, Ahmed Yesevî 
yurdundan sonra Mimar Sinan’ın hendesenin şiirini yazdığı Edirne’sinde 
konaklıyor. Rüyası olmayanının ulaşacağı gerçeği olmaz demiştik. Rumeli 
bizim gördüğümüz en büyük ve hoş rüyalardan biri.”

“İstanbul başkentken bile başkent olmaya devam eden efsanevi 
Edirne’deyiz.” diye konuşan D. Mehmet Doğan,  “Şiirin hendeseye imrendiği 
yerdir Edirne. Sinan şair olsa idi, nasıl kelimeleri üç boyutlu hale getirir ve 
sonra Edirne’de Selimiye’yi yapardı? Her an ve her yerde Selimiye. İşte Edirne 
budur! Şehrin neresinden bakarsanız bakın, nasıl bakarsanız bakın Selimiye! 
Silinmez bir Osmanlı tuğrası! Şehrin bir tepesine insan eliyle mucizevi bir 
dokunuş Selimiye.”

Musa Kâzım Arıcan: Şiir bir sanattır

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan da yaptığı konuşmada; 
Vatan, millet, devlet, sevinçler, acılar, ölüm, ayrılıklar, endişe ve sıkıntı üzerine 
yazılan şiirlerin yaşamın bizatihi kendisi olduğunu, şiirin aynı zamanda bir 
sanat olduğunu ve bu sanatı icra eden şairlerin dünyaya bakışlarını, umutlarını 
hayallerini şiirlerine yansıttıklarını belirtti.

Başkan Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:  
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geçmişte de eserlerini bugün hâlâ severek okuduğumuz, her okuduğumuzda 
bizlere farklı bakış açıları kazandıran, hayata çok yönlü bakmamıza imkân 
sağlayan önemli şairlerimiz vardı. Kadim medeniyetimizin doğmasında,  
varlığını sürdürmesinde; elbette şairlerimizin iç dünyasında olgunlaşarak 
yazıya geçirilen duygu ve düşüncelerinin de  büyük rolü olmuştur.”

Arıcan konuşmasında, “Bu meşaleyi 1992 yılında yakan ve bugünlere 
gelmesinde büyük emeği olan, kurucu ve şeref başkanımız, “Şiir Şöleni 
Daimi Heyet Başkanı” D. Mehmet Doğan’a, onun yol arkadaşlarına teşekkür 
ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bize, şairlerimize bu imkânı sağlayan 
Kültür ve Turizm Bakanlığına, TİKA’ya ve etkinliğimize ev sahipliği yaptığı 
için Trakya Üniversitesine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Felsefesiz şiir olmaz

Konuşmasında şiir ve felsefe arasındaki ilişkiye de değinen Başkan Arıcan, şiiri 
bir yaşam felsefesi olarak benimseyen şairlerimiz olduğu gibi yine dünyaca 
ünlü felsefeciler; sosyoloji, tarih, toplum, devlet, sanat, edebiyat kadar şiirle 
de ilgilenmişlerdir. Bu yönüyle; şair içinde bulunduğu toplumun meselelerine 
duyarsız kalamaz. Peki, felsefesiz şiir olur mu; bence olmaz. Ama  şiirsiz 
felsefe de olamaz.” dedi.

Rıdvan Canım: Edirne önemli şairler yetiştirdi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım da Edirneli 
şairler ve eserleri hakkında yaptığı konuşmasında; “Edirne’nin Osmanlı Şiir 
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tarihindeki yeri kültür tarihimizin öbür öğeleriyle mukayese kabul etmeyecek 
oranda büyüktür. Osmanlı Şiirinin doğup gelişmeye başladığı yıllarda başkent 
olması Edirne’ nin XVI. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı kültür coğrafyasının bir 
numaralı merkezi olmasını sağlar. II. Murad devrinden XVI. Yüzyıl sonlarına 
kadar sadece bu tezkirelere giren Edirneli şair sayısı 50 civarındadır ki, bu 
rakamla Edirne, devletin en çok şairine sahip şehri durumundadır. Aslında 
bu son derece önemli bir rakamdır. Oysa bu yüzyıldan sonra İstanbul’un 
tartışmasız kültürel merkez üstünlüğünü ele geçirmesi Edirne’nin eski önemini 
giderek azaltır ve bir daha da önceki şa’şaalı görünümüne asla sahip olamaz.”

Edirne’nin İstanbul ve Bursa’dan sonra Osmanlı kültür mozaiğine en çok 
katkıda bulunan üçüncü şehir olduğunu vurgulayan Canım, “Hiç kuşkusuz bu 
zengin mataryel daha o devirde Edirne için müstakil şehir monografilerinin 
yazılmasına neden olur ve Enisü’l Müsamirin gibi değerli bir şehir tarihi kendine 
konu olarak Edirne’yi seçer. Edirne, asırlar boyunca birçok şairi yetiştirmekle 
kalmamış, doğal olarak çeşitli şairlerin şiirlerine de konu olmuştur.”

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de, 
“Dünyanın dört bir tarafından gelen, günümüzün önemli şairlerini okulumuzda 
görmekten mutlu olduk. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ni düzenleyen 
Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra, şiir şöleni şairlerin şiirlerini okuduğu Nef’î 
ve  Sehend Şiir Fasılları ile başladı.

Şölen kapsamında, akademisyen ve müzisyen Evrim Kaşıkcı yönetimindeki 
Rumeli Türküleri Topluluğu, Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonunda 
bir konser verdi.

Edirne’de bulunan şair ve yazarlar, ildeki Akmercan, Şehit Yıldız Gürsoy 
Kız Anadolu, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi, Edirne Lisesi ve 
Sosyal Bilimler Liselerinde  öğrencilerle buluşarak edebiyat ve şiir söyleşileri 
de gerçekleştirdi.



17

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

12
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım ve 

Edirne İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı’nın da katıldığı programlara 
okul idarecileri ve öğrenciler şairlere büyük ilgi gösterdi.

Öğleden sonra ise şairler Yahya Kemal ve Hayâlî Bey Şiir Fasılları için 
Gümülcine’ye gittiler.

TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Enes Kala’nın sunuculuğunu 
yaptığı program, Gümülcine seçilmiş Başmüftüsü Dr. İbrahim Şerif ve 
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 
Şiir faslından sonra da İskeçe Batı Trakya Türk Azınlığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği ev sahipliğinde İskeçeli merhum Yazar Mustafa Tahsinoğlu Şiir Faslı 
gerçekleştirildi.

15 Kasım  2019 tarihinde Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonundaki 
öğleden önceki programda;  Nef’î ve Sehend Şiir Fasıllarından sonra; Kırcaali’ye 
giden şairleri burada önemli kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştiren Müzekki 
Ahmed karşıladı.

Kırcaali’nin tarihi ve kültürel dokusuyla alakalı bilgiler alan şairler 
akşam ise Mehmet Âkif  ve Hasan Sezai Gülşeni Şiir Fasılları için tarihin 
derinlemesine solunduğu bir ortamda şiirlerini okumak üzere bir araya geldiler.  

Tarkan Zengin:  Gönül coğrafyamız çok geniş

Kırcaali Bölge Müftüsü Beynam Mehmed ve T.C. Filibe Başkonsolosluğu 
Ateşe Yardımcısı Hüseyin Dönmez’in de katıldığı şiir fasıllarından önce dernek 
başkanı Müzekki Ahmed selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra, 
TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin de yaptığı konuşmada:

“Balkanlara her geldiğimizde gönül coğrafyamızın sınırlarımızdan çok 
geniş olduğunu bir daha müşahede ediyoruz. Rumeli’ye her geldiğimizde 
bizden olanların varlığını yeniden hissediyoruz. Bedenleri Balkanlarda olsa 
da kalpleri ve ruhları Türkiye’yle atan kardeşlerimizi görüyoruz. Bedenleri 
Türkiye’de olsa da kalpleri Balkanlarda atan milyonların selamını size 
getirdik. Hepinizi Türkiye Yazarlar Birliği adına hürmetle ve muhabbetle 
selamlıyorum.” dedi.

Zengin’in konuşmasından sonra da dünyanın farklı coğrafyalarından gelen 
şairler Mehmet Âkif Şiir Faslı’nda şiirlerini seslendirdiler.

Mimar Sinan’ın hatırasına ithaf edilen şölenin üçüncü gününde, Trakya 
Üniversitesi Konservatuvar Salonunda Edirneli Nazmi ve Mimar Sinan Şiir 
Fasılları’nda şairler şiirlerini okudular.

Şölenin son gününde; Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Toplantı 
Salonu’nda tüm şairlere katılım belgesi takdim edildi. Ayrıca, üç büyük şair ve 
yazar adına da büyük ödüller şairlere verildi.
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Üç büyük ödül sahibini buldu

Türk dünyasının üç büyük şair ve yazarı adına verilen ve seçici kurul tarafından 
belirlenen ödül alacak şairlerin isimleri Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni 
Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan tarafından açıklandı.

Ödül alan şairler; Sehend ödülü; Irak’tan Kerküklü Şair Mehmet Ömer 
Kazancı’ya verildi. Kazancı’nın ödülünü  Prof. Dr. Rıdvan Canım verdi. 
Kazakistanlı Şair Şakizade Abdikerimov’a ise Neşatî Dede ödülüne layık 
görüldü. Abdikerimov’un ödülünü ise şair Osman Özbahçe takdim etti. 
Üçüncü büyük ödülün sahibi ise Makedonya’dan Leyla Şerif Emin oldu. Ömer 
Nefî ödülünü alan Emin’e ödülünü İbrahim Ulvi Yavuz verdi.

Büyük Ödüllerin, hem maddi değeri, hem de sanat değeri taşıması 
gözetiliyor. Bekir Soysal tarafından hazırlanan büyük ödüller, adına ödül 
verilen şair ve yazarların altın kaplama rölyefleri ile klasik cilt ve süsleme 
unsurlarının bir kompozisyonu şeklinde tasarlandı.

Programın kapanışında bir konuşma yapan Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan, 1992 yılında ilk şölenin 
Bursa’da başladığını ve daha sonra dünyanın farklı şehirlerinde bu şölenleri 
icra ettiklerini belirtti.

Doğan,  “Bizden sonra da inşallah bu şölen dünyanın her yerinde 
yapılmaya devam eder. Çin ortalarından Avrupa ortalarına kadar konuşulan, 
yazılan Türkçenin önümüzdeki yıllarda da şairleri bir araya gelir. Hiçbir dil 
yaygın coğrafyalarda bu kadar çok yazılmıyor, konuşulmuyor. Bu yaygınlık 
bir taraftan çok güzel diğer taraftan da ciddi lehçe ve ağız farklarına yol 
açıyor. Şairler birbirlerini dinlerken zaman zaman tam olarak birbirlerini 
anlayamıyorlar. Buna bir çözüm bulmuş değiliz.” diye konuştu.

Mimar Sinan gibi büyük bir mimar İslâm tarihinde yok

Konuşmasında kültürün bir gelenek olduğunu, bir gelenek oluşturamazsa 
bunun kültürel bir karşılığı olmayacağını dile getiren D. Mehmet Doğan 
sözlerini şöyle sürdürdü:
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bu kaybolur gider. Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri’nin en önemli 
özelliklerinden biri gelenekselleşmesidir. İnşallah iki yıl sonra şölenin on 
dördüncüsünü  başka bir şehirde icra ederiz. Şölenin Edirne’de yapılması 
büyük önem taşıyor. Edirne bütün Türk Dünyası’nın en önemli şehirlerinden 
biri. Mimari bakımından büyük bir şaheseri barındırıyor, herhalde bütün 
misafirlerimiz Selimiye Camii’ni görmüştür. Mimar Sinan gibi büyük bir 
mimar İslâm tarihinde yoktur. Farklı İslâm ülkelerinde dolaştım oraların 
çoğunda mimari eserlerin mimarları belli değildir. Ama Mimar Sinan gerçek 
anlamda mimarlık tarihine imza atmıştır. Biz bu vesile ile yurt içinden yurt 
dışından şölene katılan şairlere Edirne’yi tanıtmış olduk.”

Şölenin gelenekleri devam etti

Şiir şölenlerinin geleneklerini koruduğunu da ifade eden Doğan, konuşmasında 
şairlere verilen ödüllerle ilgili de şunları belirtti. “ Şiir şölenlerimizde üç büyük 
şair adına  şairlerimize üç büyük ödül de veriliyor. Bu şiir şöleninde verilecek 
ödüller için arkadaşlarımızla uzun görüşmeler yaptık. Tabi ki  ödüller coğrafi  
temsil esasına göre düşünülüyor. Bu geniş coğrafya da, coğrafyayı temsil 
kadar ülkeyi temsili de dikkate almamız gerekiyor. Tüm bunları düşünerek 
sonuca varmaya gayret ettik.”

30 farklı ülkeden gelen şairler, yazarlar ve ilim adamları için kültür gezisi 
de düzenlendi.  Başta, Mimar Sinan’ın ustalık eserim diye nitelediği Selimiye 
Camii olmak üzere, konuklar Edirne’nin tarihiî yerlerini ve eserlerini ziyaret 
ettiler.

Türkiye’den şölene katılan şairler: A. Ali Ural, Ali Sali, Adem Turan, Aykut 
Nasip Kelebek, Ahmet Aka, Ahmet Uludağ, Ali Bal, Hayrettin Orhanoğlu, 
Halil İbrahim Özdemir, Hakan Şarkdemir, Hicabi Kırlangıç, İsmail Bingöl, 
İhsan Deniz, İdris Ekinci, Kamuran Tuna, Muhammed Enes Kala, Mehmet 
Kurtoğlu, Mehmet Sait Uluçay, Mahmut Bıyıklı, Meryem Kılıç, Mustafa 
Uçurum, Muhammed Hüküm, Osman Özbahçe, Özgür Çoban, Selim 
Tunçbilek, Şafak Çelik, Şeref Akbaba, Mustafa Hatipler.

Türkiye dışından katılan şairler: Elshan Mehdiyev (Azerbaycan), Arif 
Buzovnalı (Azerbaycan), İbrahimxalil Tamiyev (Gürcistan), Ahmet Demirci 
(Avusturya), Mustafa Can (Almanya), Hakiki Kabakçı(Belçika), Hüseyin 
K. Ece (Hollanda), Amila Neslenoviç (Bosna Hersek), Halisya Yangirova 
(Başkurdistan), Ramis Aimetov (Kazan), Bulat İbragimov (Kazan), Hasiyet 
Rüstam (Özbekistan), Bauyrzhan Karagyzuly (Kazakistan), Shakizada 
Abdikarimov (Kazakistan), Karbalas Bakirov (Kırgızistan), Altınbek 
Ismailov (Kırgızistan), Arazgül Rejepova (Türkmenistan), Canan Özer 
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(Kosova), Güllü Karanfil (Gagauz), Habibe Hasan (Bulgaristan), Rukiye 
Amed (Romanya), Seyare Useyinova Kökçe (Ukrayna), İmran Sadai (Uygur 
Bölgesi) Arif Albayrak (Kıbrıs), Cevat Abdurrahman (Yunanistan) İbrahim 
Baltalı (Gümülcine),  Leyla Şerif Emin (Makedonya),  Çalğın Muhammed 
(İran), Mehmet Ömer Kazancı (Irak), Rahmi Ali (Yunanistan), Şefaat Ahmet 
(Yunanistan), Sevgül Zumre (Yunanistan), Sibel Gülistan (Yunanistan).

Gazeteci, yazar, akademisyen ve öğrencilerin de takip ettikleri şölenin diğer 
katılımcıları; TYB Şeref Başkanı ve Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi 
Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan,  Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, 
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, TYB 
Vakfı 2. Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, TYB Genel Başkan Yardımcıları Osman 
Özbahçe ve Tarkan Zengin, Genel Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, Genel 
Sekreter Muhammed Enes Kala, yönetim kurulu üyeleri; Mehmet Kurtoğlu, 
Mahmut Erdemir, Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, 
İşletme Müdürü Mustafa Ekici ve Furkan Zengin katıldı.
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12

Şiir sözü kanatlandırır, düşünceyi zenginleştirir
Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile

İstemem sensiz olan sohbet-i yâranı bile!

Sözlerimize Edirne’de söylenmiş, Edirne gibi güzel iki mısra ile başlıyoruz. 
Edirneli şair Neşatî dede ile… Sensiz dost sohbetini bile istemem; çünkü gittin 
cânı bile hasrette bıraktın…

Bir rüya görmüştük, öyle böyle değil; ulu bir rüya…Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin o zaman 40 metre kare olan merkezinde, 30 yıl kadar önce…
Türkçenin her biri farklı sesler, ahenkler, renkler, işaretler… velhasıl 
güzellikler taşıyan lehçelerinin, şivelerinin, ağızlarının…bir kubbe altında 
toplanıp şiir halinde belirmesi… Sınır tanımayan, coğrafyaları aşan bir rüya idi 
bu. Bursa’da “Allah adın zikredelim evvela” seslenişi ile başlayan ve Osmanlı 
Devleti’nin oluşumu gibi çınar ağacıyla remz edilen bir rüya…

Rüyası olmayanın hakikati olmaz! Tahayyül etmezseniz, gerçekleşmez! 

Rüyamızın hakikat oluşunu görmeyi Allah defalarca nasib etti bize. Hamdü 
senalar olsun! Bu 13. hakikat oluş!

D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMASI
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12 Bursa’da diktiğimiz fidan Konya’dan başlayarak Almatı’da, Aşkabad’da, 
Girne’de, Strazburg’da, Akmescid’de, Üsküp’te, Bakü’de, Prizren’de, 
Bişkek’de, Kazan’da ve Türkistan’da dal budak saldı. 27 senedir bir dünya 
haritası çiziyoruz, şiirimizin, edebiyatımızın haritası, kültür dünyamızın, ruh 
dünyamızın haritasıdır bu. Siyasi haritalar dilleri, kültürleri, tahdit edemez.

Ve ses ve anlam yüklü kervanımız, Ahmed Yesevî yurdundan sonra Mimar 
Sinan’ın hendesenin şiirini yazdığı Edirne’sinde konaklıyor.

Rüyası olmayanının ulaşacağı gerçeği olmaz demiştik. Rumeli bizim 
gördüğümüz en büyük ve hoş rüyalardan biri.

Sadece Edirne’yi değil, mimarlık tarihimizin en büyük şaheserini, 
muhteşem Selimiye Camii’ni bir rüyaya borçluyuz. Muhteşem Süleyman’ın 
halefi 2. Selim gördüğü bir rüya üzerine, Kıbrıs’ın fethi halinde gaza malından 
Edirne’ye bir cami yaptırmak istemiştir. Böylece Koca Mimar Sinan’a ustalık 
eserini inşa etme fırsatı çıkar. İşte dünya şaheseri Selimiye’yi bu rüyaya 
borçluyuz.

Edirne, İstanbul’dan yaklaşık yüz yıl önce bizim. Rumeli’nın fethi ile 
Ankara’nın Osmanlı topraklarına katılması aynı yıllara rastlıyor. Her iki 
mühim hadisede de Süleyman Paşa esas rolü oynuyor.

Süleyman Paşa, Edirne’yi fethe hazırlanırken vefat etti. 1357 (650 sene) 
Kırkpınar efsanesi de Süleyman Paşa’ya ve onun kırk yiğidine bağlanıyor. 
Edirne’yi o fethedemedi ama, ona bağlanan bu efsane, hâlâ zihnimizde yaşıyor, 
Edirne fatihinin adını hatırlamıyoruz ama, bu efsane sayesinde, Süleyman 
Paşa’ya hatırlamaya devam ediyoruz. Ma’şeri şuur, unutulmaması gerekeni 
bir şekilde, silinmemek üzere kayda geçiriyor.

Gazi Süleyman, Bolayır’da yaptırdığı mescidin yanı başına gömüldü... 
Onun yerine Rumeliye gönderilen küçük kardeşi Şehzade Murad’ın Rumeliye 
geçtikten sonra ilk işi, ağabeyinin mezarını ziyaret etmek oldu.

Edirne Osmanlı tarihinin okunup ezber edileceği şehirlerden. Osmanlı 
mimarisi üç şerefeli ile bu şehirde kendini aştı, sonraki asırların büyük mimarî 
eserlerinin müjdesini verdi. Edirne büyük ve görkemli Osmanlı devletinin, 
batılı söyleyişle, imparatorluğunun, ana rahmi oldu. İstanbul Edirne’de 
hazırlanılarak fethedildi. İstanbul’un fethi dahi bu yüzden onun önemini 
azaltmadı.

Tarih bize vakıfları hatırlatıyor. İmareti, her biri bir şehir çekirdeği olan 
külliyeleri hatırlatıyor. Ve Edirne bir imaretler şehri. Geniş ufuklara bakmayı 
ve büyük düşünmeyi hatırlatıyor.

Yahya Kemal’in söyleyişiyle, Mesnevi okuyup, pilav yiyip cihad etmekle 
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12kalmadık; gittiğimiz yerleri imar ettik. Bu yüzden Edirne’yi ilk defa imar 
eden 2. Murad’ın isimlerinden biri “ebulhayrat” yani hayırların, hayratların 
babasıdır.

Eski Cami padişahların kılıç kuşandıkları, yani tahta çıktıkları yer… 
Fetihten sonra da bu özelliğini korudu. İstanbul’un fethinden sonra çok sayıda 
padişah yine bu mekânda kılıç kuşandı.

Ve Edirne, kendi batısındaki Rumelinin parlak bir özeti. Bütün balkanlar 
Edirnekarî’dir!

Keramet gösterip halkaa suya seccade salmışsın

Yakaasın Rumeli’nin dest-i takva ile almışsın

Takva, Allah’ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermektir. 
İnsanlara adaletle davranma, onların insan olarak varlığını tanıma, farklı görüş, 
inanç ve ırktan olmalarını Allah’ın bir hikmeti olarak anlama ve hür olarak 
yaşamalarına imkân tanıma...Gazi Süleyman Paşa’nın takvasının kapsamı 
içinde yer alıyordu. O yüzden, ele geçirdiği yerlerde işgalci olmadı, halkın 
direnişi ile karşılaşmadı.

Türklerin Rumeli’ye geçişi 10. asırda müslüman olmaları, Büyük Selçuklu 
Devletinin kuruluşuna yol açan Dandanakan zaferi, Anadolu’yu Türklere 
kesin olarak açan Malazgirt zaferi, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan 
ile Bizans İmparatoru 1. Manuel arasında 1176’da cereyan eden ve Bizans’ın 
Anadolu’yu Türklerden geri alma ümidini tüketen Miryokefalon savaşı ve 
hatta İstanbul’un Fethi gibi büyük hadiselerden biri.

Gazi Süleyman Paşa’dan konuşuyoruz, Osmanlıdan konuşuyoruz. 
Muazzam bir dünya devletinden söz ediyoruz. Bir zamanlar hâkim olduğu 
veya tesiri altında bulundurduğu topraklarda 76 ülke ve devletin bulunduğu bir 
siyasi varlıktır bu. Adaleti esas alan ve böylece kavimleri, dinleri, renkleri bir 
arada bulunduran ve yaşatan bir varlık konumuzu teşkil ediyor.

Osmanlı tarihini başlangıcındaki efsanevilik, sadece dönemle ilgili 
tarihi bilginin azlığından değil, ortaya çıkan devletin ululuğundan, yani 
olağanüstülüğünden, kendi efsaneviliğinden kaynaklanıyor.

Ve biz İstanbul başkentken bile başkent olmaya devam eden efsanevi 
Edirne’deyiz.

Şiirin hendeseye imrendiği yerdir Edirne. Sinan şair olsa idi, nasıl kelimeleri 
üç boyutlu hale getirir ve sonra Edirne’de Selimiye’yi yapardı?

Her an ve her yerde Selimiye. İşte Edirne budur!

Şehrin neresinden bakarsanız bakın, nasıl bakarsanız bakın Selimiye!
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12 Silinmez bir Osmanlı tuğrası!

Şehrin bir tepesine insan eliyle mucizevi bir dokunuş Selimiye.

Büyük fakat ürkütücü-korkutucu değil, aksine munis, ölçülü. Kubbenin 
cesameti hissetmezsiniz, minarelerin kalınlığı-uzunluğu diye bir şey aklınızdan 
geçmez. Kendiliğinden bir uyum olağandışı ölçüleri olağanlaştırır. Eskiler 
buna “tenasüb” derler! Tenasüb insan ölçüleriyle inşa etmek demektir.

Osmanlı mimarisinin en büyük çaplı kubbesini, külahı ve alemiyle 80 
metreyi bulan en büyük minarelerini en yakın mesafede bile yadırgamazsınız. 
O büyüklük, o yükseklik sizi ezmez!

Selimiye Edirne’nin rüyasıdır. Ve ulu mabed gündüz görülen bir rüya 
neşvesi ile kütlesine ekler sizi. Selimiye ve siz, siz ve Selimiye bütünleşirsiniz.

Edirne’nin şiiri sadece tabiata eklenen mimarisinde midir? Edirne’nin 
tabiatı şiirdir! Elbette bu şiirin özü sudur. Suyun var ettiği güzellikler Edirne’yi 
Edirne yapar. İşte bu güzeller güzeli şehir, en güzel mimariyi hak eder.

Koca Sinan eminim ki Selimiye’yi dostu olduğu Büyük Bâkî’nin şiirlerini 
inşa edişi gibi yaptı. Baki’nin aleme Davut gibi saldığı sesi Selimiye’nin 
kubbelerinden yankılanmış olmalıdır:

Ferman-ı aşka can iledir inkıyadımız

Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız

Baş eğmeziz edaniye dünyayı dûn içün

Allaha’dır tevekkülümüz itimadımız

…

Minnet Huda’ya devlet-i dünya fena bulur

Bâkî kalur sahife-i âlemde adımız

İşte bu ses, bu eda, ritm ve âhenk, klasik Osmanlıdır. Selimiye bu şiirler 
okunarak doğru yorumlanabilir.

“Şiir gibi”  tereddütsüz söyleyelim: “Edirne gibi” demektir!

“Şiir gibi”, ama şiir değil! Şiire atfedilen yüksek değer böyle benzetmelere, 
nitelemelere yol açıyor; şiir bir bakıma, güzelliğin eşmânalısı oluyor. İşte, şiir 
gibi bir yerde, Edirne’de şiiri konuşuyoruz, şiirden konuşuyoruz. Güzellik her 
zaman aklımızı aşıyor, hissimizi harekete geçiriyor.

20. yüzyılımızın büyük şairi, aynı zamında şiir tefekkürü olan üstadı Yahya 
Kemal, şiir yazmaktan değil söylemekten söz eder. Şiir söylemek, terennüm 
etmek, inşad etmek, okumak...Şairin yaptığı iş budur.
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12Eski türkçede cır, ır, yır şiirin karşılığı olarak görülür. Cırlamak, ırlamak, 
yırlamak... “Yır koşmak”, Divan ü Lügati’t-Türk’de “şiir söylemek”tir.

Âsım tercümesi Kamus’da, şair için “şiir söyleyen adama denir” ifadesi 
var. Yahya Kemal’in zamanı, 20. yüzyıl, şiirin söylendiği değil, yazıldığı 
dönemdir halbuki. Buna rağmen okunan, seslendirilen ve dinlenen sözün şiir 
olduğu vurgulanmak istenir. Şiirin âhengi, mûsıkîsi dikkatten kaçırılmamış 
olur böylece.

Şiirin sıradan bir söz olmadığı çok tekrarlanan bir görüştür. Eski şairlerimize, 
baksı, bahşı, kam (şaman) denildiğini hatırlamamız gerekiyor. Bunlar cezbe 
halinde şiir söylerler ve ekseriya bunu sazla da terennüm ederler. Ötelerden 
gelen bir sestir onlarınki... Aslında Anadolu’da yaygın olarak kullanılan “âşık” 
da aynı zeminden beslenen bir kelimedir. Âşık, Hak âşığıdır, “Hakdan gelen 
şerbeti içmiş” sanatkârdır. Ve onun sözü şu olur:

Derildik pınar olduk, irkildik ırmağ olduk, 

Aktık denize dolduk, taştık elhamdülillah.

Bütün köklü edebiyatlarda şair başlangıçta kâhin, münecim, büyücü veya 
şamandır. Şiir de sihirdir, büyüdür; asla sıradan bir söz değildir.

Şiir tulû eder, doğar... Bu ona aşkın, hatta ilahî bir kaynak atfetmeye yol açar. 
Fuzulî, şairin ilahî bir yardıma mazhar olmadan kusursuz şiir söyleyemeyeceği 
beyan eder. Yine de şiir ilahî mesajı yayan peygamberlere değil, insanlara 
mahsus bir san’attir.

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

Biraz önce büyük lirik şairimiz Fuzulî’nin görüşlerini paylaştık. Fuzulî bunu 
söylemekle beraber, ilimsiz şiirin temelsiz duvara benzeyeceğini belirtir, bu 
yüzden değeri yoktur. Şairin gerçek şiire ulaşması için akıl ve nakil ilimleriyle 
donanması şarttır. Bilgiyle, ilimle yüklenen şair yine de ilahî ilhama muhtaçtır. 
Fuzulî’nin de çoğu büyük şairler gibi ilimle başı hoş değildir aslında:

İlm kesbiyle pâye-i rifat

Arzu-i muhal imiş ancak

Aşk imiş her ne var âlemde

İlm bir kıyl ü kaal imiş ancak

(İlim elde ederek yüksek dereceye ulaşmak imkânsız bir arzu imiş, aşk imiş 
her ne var âlemde, ilim bir dedikodu imiş ancak!)
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12 Biz şair değiliz, tariflerle meşgulüz. Fakat müşkil bir mevkideyiz, tarifi çok 
zor bir şeyi açıklamaya çalışıyoruz.

Bazı şairler yaptıkları işi tarif etmek ihtiyacını hissetmişlerdir. İşte bunlardan 
biri, sağlığında şairliği önde görünen, fakat vefatından sonra romancılığı ile ve 
edebiyat teorisyenliği daha fazla tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar. Onun tarifi 
şu:

“Bu belki âni bir cehtle kendini bulan ruhun, insandaki ezelî hakikatle 
temasından doğan bir konuşmadır; belki güzellik dediğimiz idealle bir 
lâhza başbaşa kalmanın verdiği mestîdir. Bu mânada denilebilir ki, şiir 
ve alelumum sanat, ferdin en mutlak ve hür sûrette kendini idrak ettiği 
zirvedir.”

Tanpınar’dan söz açıp da onun üstadından, Yahya Kemal’den bahsetmemek 
olmaz.

Edirne’deyiz ya, şiir gibi bir yerde...Şiir gibi yer, bizde estetik hisleri 
ayaklandırır, bediî heyecanlar uyandırır. Böyle yerlerde ne olursak olalım 
bir an şair olacağımız gelir, şiir söyleme hissi, ürpertisi kuşatır bizi. Peki şiir 
sırf böyle hislerden, heyecanlardan doğan bir şey midir? Bu soruya tamamen 
“hayır” diyemeyiz, fakat şiirin kaynağı sadece böyle hisler, heyecanlar 
olmamalıdır.

İşte Yahya Kemal söylüyor:

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

Her tarif kafamızı karıştırıyor değil mi? Bu kaçınılmaz, çünkü kolay bir iş 
yapmıyoruz, şiiri konuşuyoruz!

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

Buna en açık şekilde itirazı 20. yüzyılımızın en büyük şairlerinden Ahmet 
Hâşim yapmıştır. “Şiirde mâna ve vuzuh”, onun Piyale isimli şiir kitabının 
mukaddemesidir, önsözüdür.

Bu önsöz, “Bir günün sonunda arzu” şiirine yapılan itirazlar üzerine 
yazılmıştır. Şair bu akşam vakti şiirini, “Göllerde bu dem bir kamış 
olsam” mısraı ile bitirir ki, en çok bu mısra tartışılmıştır.
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12Şair bize bir akşam tasviri yapar, fakat bu bilindik bir tasvir değildir. 
Güllerden, fecirden, güneşten, kamıştan, altın kulelerden, âlemlerimizden 
sefer eyleyen kuşlardan, suya akseden sırma kemerden, tılsımlı (büyülü) bir 
yay olan semadan söz eder ve akşam kelimesini bir büyü oluşturacak şekilde 
tekrarlar:

Akşam yine akşam, yine akşam, yine akşam, yine akşam...

Şöyle söyler Haşim:

“Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere, 
vücut bulmuş mûsıki ile söz arasında, sözden ziyade mûsıkiye yakın, 
mutavassıt bir lisandır.”

“Mâna araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin 
yıldızlarını ra’şe içinde bırakan hakir kuşu eti için öldürmekten 
farklı olmasa gerek. Et zerresi, susturulan o sihrengiz sesi telâfiye 
kâfimidir?”

San’atı kendisiyle açıklayan bu görüşler şüphesiz kendi gerçekliği 
üzerinden konuşuyor. Fakat gayesi kendi olan bir sanat nereye kadar bizi 
kucaklar? Tamamen faydasız san’attan söz etmek ne kadar doğrudur?

Şüphesiz sanat da faydasız değildir, gayeden yoksun olamaz. Sanatın, 
güzelin, insan ruhu, hissiyatı ve aklı üzerindeki tesirini yüce gayeler için 
harekete geçirmek tamamen vazgeçilebilecek bir şey değildir. Tebliğ, daha 
hafifi telkin, tamamen sadet dışında bırakılabilir mi? (Bu arada şiirin telkini, 
tebliği aşacak şekilde, propaganda maksatlı kullanıldığını da hatırdan 
çıkarmayalım.)

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

İçinde bulunulan kötü durumdan kurtulmak, halis şiir gibi halis bir 
insanlık onun şiarı olmuştur. Fakat bir zaman gelmiştir ki, şairin hayatın içinden 
konuşması anlamını yitirmiştir. İşte Gece, Hicran, Secde gibi şiirleri böyle 
bir dönemin mahsulüdür. Bu durum Âkif’in yakınında bulunanlar tarafından 
da fark edilmiş ve vadiyi değiştirdiği, tarzının dışına çıktığı ifade edilmiştir. 
Âkif, buna karşılık, asıl vadisinin bu olduğunu, milletinin, vatanının içinde 
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12 bulunduğu durumdan ötürü telkinci, tebliğci şiirler yazdığını ifade etmiştir. 
Hatta onun “gül devrinde yaşasaydım, bülbül olurdum” dediği söylenir.*

Şiirimizin Tanzimat sonrası çok fazla vatan, millet, insaniyet vb. kavramlar 
üzerinden konuşması şiirin özünün kaybolmasına yol açmıştır. Şiirin asıl 
yatağına dönmesi konusunda Ahmet Hâşim gibi şairlerimizin ortaya koydukları 
tavır önemlidir. Şiiri içe, benimize döndürmek, halis şiirin kaynaklarını 
hatırlamak da bu raddede bir vazife haline gelmiştir.

Söndürün lâmbaları uzaklara gideyim

Nurdan bir şehir gibi ruhumu seyredeyim!

Hâşim’le en zıt noktada bulunan, “sözüm odun gibi olsun doğru olsun 
tek” diyen Mehmed Âkif dahi an gelir ruhunun vahyini duymaktan söz 
eder. Çanakkale Şehidleri’ne şiirinin yüz yıldır eksilmeyen tesirini bu duyuşa 
bağlamak yanlış olmaz.

Sözün burasında gerçek şiirin sırrına nüfuz etmenin hiç de kolay olmadığını 
söylemek durumundayız. Şiir sözü kanatlandırır, hissi derinleştirir, düşünceyi 
zenginleştirir. Şairlerin insan olma keyfiyetimizi yükselten hikmetler hâlinde 
zihinlerimize yerleşen sözleri ümitlerimizi besler. Fakat şiir artık hayatımızda 
eskisi kadar yer tutmuyor. Son yıllarda içinde yuvarlandığımız sığlığın, 
basitliğin, bayağılığın, eski tabirle iptizalin sebeplerinden biri budur. Artık 
şiirden konuşmuyoruz, şiiri konuşmuyoruz, şiir okumuyoruz, şiirin dünyasının 
dışında kaldığımız için ufkumuz daralıyor, hissimiz köreliyor, insanlığımız 
eksiliyor.   

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

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

Edirne’de, bu kâh heyecan, kâh sükûn telkin eden şiir gibi yerde, bu 
hususlar üzerinde tefekküre ihtiyacımız var.
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12Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

Şair için yanan gönül ateşidir, başka bir şey değil, kapısını açan sabah 
rüzgârıdır gayrisi değil!

Şiirli günler dileği ile...

 

 

* Viranelerin yascısı baykuşlara döndüm
Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu.
Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum
Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu?…

Ağustos 1935

Hastalığı sırasında Antakya ziyareti vesilesi ile yazılmıştır.
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12
AÇILIŞ KONFERANSI

Prof. Dr. Rıdvan Canım
Öğretim Üyesi

Şiir Tarihimizde Edirne ve Edirne Şairleri
Saygıdeğer protokol, Türkiye Yazarlar Birliği’nin çok değerli yöneticileri, 
dünyanın dört bir yanından bu şiir davetine koşan Türk dünyasının söz ustaları, 
aziz şair dostlarım, öncelikle Osmanlı’nın başkenti, şairlerin gül bahçesi, 
Anadolu’nun ve Rumeli’nin incisi Edirne’ye hoş geldiniz diyorum.

Efendim, ehline malumdur ki Edirne, 1360’larda başlayan ve devam 
eden Osmanlı asırlarında Anadolu ve Rumeli medeniyeti içerisinde yerinden 
oynatılamayacak derecede önemli bir kilit taşıdır. Osmanlılar, Rumeli adını 
verdikleri bu coğrafyada zamanla çok çok özel bir medeniyet çeşnisine 
vardılar. Sonuçta ortaya Edirneler, Filibeler, Sofyalar, Üsküpler, Saraybosnalar, 
Priştineler, Prizrenler, Manastırlar, Nişler, Şumnular, Tırnovalar, Selânikler, 
Vidinler, Mostarlar, Belgratlar, İşkodralar, Beratlar, Kalkandelenler ve Ohriler 
çıktı.   

Evet.. Tarihin hemen her devrinde, temsil ettiği değerlerle ön plâna çıkmış, 
birtakım sıfatları hakkıyla almış şehirler vardır, bilirsiniz.. Başta şairleri 
anlatan şu’ara tezkireleri olmak üzere şehirleri konu alan birçok kaynakta 
bunlar uzun uzun anlatılır. Şairin veya genel anlamda sanatkârın doğduğu veya 
mensubu bulunduğu şehrin ismi söylenmeden önce, bu şehri niteleyen övgü 



31

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

12

31

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

11
dolu ifadelerle uzun uzadıya onun sıfatları sıralanır. Bunlar bazen o şehrin 
âlimleri olur, bazen gönül ehli zarif şairleri olur, bazen, on parmağında on 
marifet sanatkârları olur, ne bileyim bazen de gönüller alıp canlar yakan servi 
boylu dilberleri olur. İşte Edirne bu şehirlerden birisidir.. 

Edirne’nin gerçek siyâsî ve kültürel tarihi Osmanlı -Türk hakimiyeti ile 
başlar. Bu şehir, ancak Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme 
göstermiş ve bu vadide, İstanbul, Bursa, Bağdad, Kahire gibi Osmanlı 
imparatorluğunun belli başlı idare, bilim ve kültür merkezleri arasına girmiştir. 
Bursa’dan sonra Osmanlı devletine uzun süre ortak başkentlik eden Edirne, 
bu süre içinde sarayları, medreseleri, tekke ve zaviyeleri, türbeleri, camileri, 
çeşme ve sebilleri, han, hamam ve kervansarayları, bedesten ve kapalı çarşıları, 
Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki meşhur köprüleri ile bilim, fikir ve sanat 
hayatının da merkezi olur.

Edirne’nin bu şekilde bir bilim, kültür ve sanat merkezi oluşunun 
sebeplerinin başında, hiç kuşkusuz zamanın en güçlü ve en zengin devletleri 
arasında ve hatta başında bulunan Osmanlı’ya başkent olması, hükümdarların 
bizzat bilim, kültür ve sanat faaliyetlerine öncülük etmesi gelir. İşte bu 
sebeplerden dolayıdır ki Edirne, çeşitli Türk ve İslâm beldelerinden ve 
dünyanın muhtelif kültür merkezlerinden kalkıp gelen çok sayıda bilim ve 
sanat adamının yerleşim alanı olmuştur. 

Edirne’nin Osmanlı şiir tarihindeki yeri ise kültür tarihimizin öbür 
öğeleriyle mukayese kabul etmeyecek oranda büyüktür. Osmanlı şiirinin 
doğup gelişmeye başladığı yıllarda başkent olması Edirne’nin XVI. yüzyıl 
sonlarına kadar Osmanlı kültür coğrafyasının bir numaralı merkezi olmasını 
sağlar. Bilindiği gibi Osmanlı devletinde şiir, bu dönemde bir bakıma edebiyat 
tarihimizin kaynakları sayılabilecek eserleri olan tezkirelerde ele alınıp 
değerlendirilir. II. Murad devrinden XVI. yüzyıl sonlarına kadar sadece bu 
tezkirelere giren Edirneli şair sayısı 50 civarındadır ki, bu rakamla Edirne, 
devletin en çok şairine sahip şehri durumundadır. Aslında bu son derece önemli 
bir rakamdır. Oysa bu yüzyıldan sonra İstanbul’un tartışmasız kültürel merkez 
üstünlüğünü ele geçirmesi Edirne’nin eski önemini giderek azaltır ve bir daha 
da önceki şa’şaalı görünümüne asla sahip olamaz. 

Bununla beraber Edirne, devlete başlangıçtan ortadan kalkışına kadar 
verdiği şairlerle İstanbul ve Bursa’dan sonra Osmanlı kültür mozayiğine en 
çok katkıda bulunan üçüncü şehirdir. Hiç kuşkusuz bu zengin materyal daha o 
devirde Edirne için müstakil şehir monografilerinin yazılmasına neden olur ve 
Enisü’l-Müsâmirîn gibi değerli bir şehir tarihi kendine konu olarak Edirne’yi 
seçer. Edirne, asırlar boyunca birçok şairi yetiştirmekle kalmamış, doğal olarak 
çeşitli şairlerin şiirlerine de konu olmuştur.  
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12 Evet, zamanlardan l4.asrın sonları, l5. asrın başlarıdır.. Balkanların ve 
Rumelinin gülü Edirne’nin şiir meclislerine şöyle bir göz atacak olursanız 8 
şair görürsünüz..  

Edirne’nin şiir tarihimize kazandırdığı ilk şair Atâyî’dir. “Tütünsüz Ahmed 
Bey”, yani Ahmed Rıdvan, Ohri’den Edirne’ye gelip yerleşmiş şairlerdendi. 
Ahdî ve Huffî ise asrın diğer şairleridir. 

  Görsek ol gonca-lebi çâk-i girîbân ederiz
  Gül yüzün yâdına bülbül gibi efgân ederiz   

dizelerinin sahibinin gerçek bir “sultan” olduğunu söylesek inanır mısınız? 
Eskilerin “seyf ü kalem” sahibi dedikleri ve şiirde Avnî mahlâsını kullanan 
Fatih Sultan Mehmed, h.833/m. l429 tarihinde Edirne’de dünyaya gelmekle 
bu şairler yurdunu şereflendirir. O, İkinci Murad’ın dördüncü oğlu ve yedinci 
Osmanlı padişahıydı.  Aşağıdaki dizeler bize yaşadığımız “dünya”nın 
gerçekliğini, bir sultanın, ama aynı zamanda bir şair sultanın ağzından tanıtır : 

  Âhiret kesbeylemektir dâr-ı dünyâdan garaz
  Yoksa ey zâhid nedir bildin mi ukbâdan garaz

  Yârsız  cennet  dahî  olsa  bana  zindân  olur
   İyi  bil  dîdârdır  firdevs-i  a’lâdan  garaz  

  Mâl ü mülkü terkedip gitsen gerektir âkıbet 
  Pes nedir dünyâ için ey hâce dünyâdan garaz 

  Her ne kim görsen taalluk bağlama kılma karâr
  İbret almaktır dilâ seyr ü temâşâdan garaz

  Bu  gönül  eğlencesidir Avniyâ çün âkıbet

  Ma’rifet satmak değildir şi’r ü inşâdan garaz

Sâfî, XV. asrın Edirneli bir başka şairidir. Asıl adı Cezerî Kasım.. Latifi’ye 
göre Osmanlı şairleri arasında atasözü ve deyimleri şiirde kullanma geleneği 
Atâyî ve Sâfî ile başlamış, Necâtî Bey’le doruğa ulaşmıştır.

Osmanlı tarihinde bu asırda yetişmiş bir şehzade vardır ki, son derece 
hazin bir kaderin sahibidir o : Şehzâde Cem.. Bazılarına göre Osmanlı saltanatı 
ona sadece l8, bazılarına göre de 23 gün nasib olmuştur. Cem, Fâtih Sultan 
Mehmed’in üçüncü ve en küçük oğlu idi. O,  864/m.l459’da Safer ayının 
yedinci gecesi Edirne’de dünyaya geldi.   
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12Cem Sultan’ın şahsiyeti, tarihi bakımdan olduğu kadar, kültür ve 
edebiyatımız açısından da önem taşır. Zira kendisi şair olduğu gibi, şairlerin 
de koruyucusuydu. Karaman’da bulunduğu sıralarda çevresine topladığı 
şahsiyetler “Cem Şairleri” adıyla anılır. “Senin”  redifli şu beyti, Cem’i ne 
kadar da güzel anlatır : 

Rişte-i  ömrüm tükendi gerçi nâzından senin 
Kılca iylik görmedim zülf-i dırâzından senin

Ve Ahmed Paşa... Sadece bu asrın değil, belki bütün asırların en büyük 
Türk şairlerinden biriydi  o.. O’nu anlatanlar hep bilgili, zeki, gururlu, zarif, 
hazır-cevap, hoş-sohbet ve nüktedan biri olarak tanıtıyorlar. Fatih gibi bir 
“zarif” hükümdarın estetik zevklerine ortak olarak beğenilmek, iltifat görmek 
de zaten başka türlü nasıl izah edilebilir ki.. Türk illerinin her köşesinden 
İstanbul’a gelen kervanlar, Ahmed Paşa’ya uzak diyarların yeni şiirlerini 
ve genç şairlerini getirdi hep..  Zamanında “Sultânu’ş-şu’arâ” yani “şairler 
sultanı” olarak O’nun şiirleri ve şöhreti de Horasan hükümdarı Sultan Hüseyin 
Baykara’nın meşhur şiir meclislerine kadar uzandı.. Tezkire yazarları Ahmed 
Paşa’yı, Şeyhî ile Necâtî arasında yetişen en büyük divan şairi sayıyorlar.. 
Kendi devrinden başlayarak Cem Sultan, Mihrî Hatun, Nizâmî, Ahî, Lâmii, 
Necâtî, Zâtî ve Bâkî gibi birçok şair ona birbirinden güzel nazîreler söylediler.. 
Bazısı ona yetişti, bazısı ondan çok uzaklarda kaldı.. O, Türkçenin berrak sesli 
bülbülüydü.. O, şâirlerin aziz üstâdı, eteği öpülecek söz sultânıydı.. O Edirneli 
idi.  

Bir dil mi kalmıştır bu tîr-i gamzeden kan olmamış
Bir cân mı vardır ol kemân-ebrûya kurbân olmamış

Şol ömr kim sensiz geçer ol ömr zâyi ömr imiş
Bir cân  k’anun cânânı yok ol cân dahî cân olmamış

Ne fitnedir yâ Rab bu kim bir dilberin hem gamzesi
Bir demde bin cân almasa derler bu fettân olmamış

O, sokaklarında dolaştığı şehrin, arasında yaşadığı insanların dilini 
konuşuyordu.. Murabba nazım şekline, millî nazım şekillerimizden koşmanın, 
türkünün havasını vermiş, böylece şarkı nazım şeklinin de yolu açılmıştı.  

Ve Edirne’de zaman XVI. asırdır.. Şiir çeşmeleri gürül akmaya, şairler 
bülbüller gibi şakımaya devam ederler.. Ve tam 75 şair çıkar ortaya... Kimler 
mi var? Kim yok ki..! 

Şâhidî, Sultan Cem›le Karaman›da aynı kaderi paylaşan şairlerdendi. Ve 
bir söz sultânı daha : Necâtî.. Edirne›nin Türk şiirine kazandırdığı unutulmaz 
isimlerden birisi oldu o.. Divan şairi denilince O›nun hatırlanmaması mümkün 
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12 müdür? Ahmed Paşa›nın «Sultânü’ş-Şuarâ” olarak tanındığı çağlarda 
Necâtî’nin şöhreti kervanlar vasıtasıyle Bursa’daki Ahmed Paşa meclislerine 
kadar gelir. Paşa ve arkadaşları Necâtî’yi önce, klâsik şiirimizin gerçek 
“klâsik”lerinden “Döne döne” redifli gazeli ile tanır ve beğenirler. Böylece 
Ahmed Paşa ve Necâti, biri diğerini görmeden tanışmış olurlar.. Buna şaşılmaz, 
zîrâ; “ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil”dir.. Sonraları iki şairin Bursa’da 
yüz yüze görüşüp tanıştığı da söylenir. İşte O’nun en güzel dizelerinden birkaçı: 

Yâ Rab ol düşman bakışlı yâra n’etdim n’eyledim
Sevdiğimden gayrı ol dildâra n’etdim n’eyledim

Ben gedâ bir kimsenin yatır itin kaldırmadım
Yâr eşiğinde olan agyâra n’etdim n’eyledim

Gül yüzüne bakmadım şimşâdın adın anmadım
Ol kamer-ruhsâr ü hoş-reftâra n’etdim n’eyledim

Şevkî, Şeyh Bâyezîd Halîfe, Mestî Çelebi, Kâdirî, Celîlî, Yavuz Sultan 
Selim devri şairlerinden olan Zamânî ve Hâtifî›nin yanısıra, şiir tarihimizde 
ses bırakmış önemli şairlerden birisi de yine bu şairler yurdundan çıkmış olan 
Sâgarî idi. Esnaf şairlerdendi ve ipekçilikle uğraşıyordu. Allah ona uzun bir 
ömür vermiş ve tam dört padişahın, Fatih Sultan Mehmed, İkinci Bâyezid, 
Yavuz Sultan Selim ve Kânûnî Sultan Süleyman›ın saltanatlarını görmüştü. 
Hoş-sohbet, güler yüzlü, lâtifeci, iyi huylu, nazik biriydi. Bu renkli şairin 
bir başka özelliği de; usta bir tanbur çalıcısı ve engin mûsıkî bilgisine sahip 
olmasıydı. Eline kopuz alıp çalmaya başlayınca Sehî Bey›in ifâdesiyle ; 
«Zühre yıldızını gökten yere indirip dansa başlatır, meclisin içine ateş düşürüp 
orada bulunanların sarhoş naralarından bütün yeryüzünü gürültü kaplardı.”  
Mezarı, muhtemelen şu anda Devlet Hastanesi bahçesi içerisinde bulunan 
Sarıcapaşa Camii avlusunda olmalıdır.

O’nun bir diğer özelliği de; doğum yeri olan Edirne’ye karşı duymuş olduğu 
tarifsiz sevgidir. Bunu şu olaydan anlıyoruz : Kış mevsiminde Edirne kardan 
ve yağmurdan adeta bir çamur deryası haline gelirmiş.. O yıllarda Edirne’ye 
bir görevle atanmış olan şair Amasyalı Refîkî, şehrin bu durumundan şöyle 
şikayette bulunur :

“İlâhî lutf edip kurtar bizi bu şehr-i bâtıldan
Kişi anı ne seyretsin geçilmez âb ile gilden”

Bu şiir ile şehirlerinin aşağılandığı vehmine kapılan Edirneli şairlerin çoğu 
birer beyitle buna cevap verirler. Fakat Sâgarî’nin cevabı hiçbirine benzemez :

“Şu kim şeytan gibi eyler şikâyet âb ile gilden
Yüzüne yellen anın aslı oddur hoşlanır yelden”
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Defterdar Mahmud Çelebi’nin oğlu Garîbî, Yavuz Sultan Selim; Saray-ı 

Hümâyûn kapı kullarından Sezâyî Durak Çelebi ile meşhur âlimlerden 
Şeyhülislâm Abdülkerim Efendi’nin oğlu Hayâlî ve Mübînî  de Kânûnî 
Sultan Süleyman devrinde Edirne’de yetişen şairlerindendi. Asrın en renkli 
sîmâlarından birisi de kuşkusuz gönüller sultânı Revânî’dir.. O, bizim klâsik 
edebiyatımızda, Anadolu’da ilk sâkînâme yazarı olarak bilinir. Divan’ı ve 
İşretnâme  adlı mesnevisi,  Revânî’nin en tanınmış eserleridir.

XVI. yüzyıl şairlerinden Kadızâde Civânî, kadı şairlerden, Attarzâde Nasûhî 
ise XVI. yüzyılın ilk yarısında Edirne’de yetişen tabib şairlerindendi. Asrın bir 
başka şairi Tâbiî mahlasıyla birlikte Feyzî mahlâsını da kullanmış olan şair Ali 
idi. Fazlî-i Leng ile Edirne yakınlarındaki Ferecik kasabasında dünyaya gelen 
ve demircilikle uğraşan Hadîdî, aynı zamanda zeyniyye tarikatına mensup 
şairlerdendi. Edirne’de yetişen esnaf şairlerinden bir başkası Civânî ise külah 
dikmekle geçinirdi.

Kaçan kim erse cânâne sevincinden bu can titrer
Kişi sevdiğini görse damarlar içre kan titrer

mısralarının sahibi olan Safâyî’nin adı bilinmediği gibi mahlâsı bazı 
kaynaklarda Sıfâtî olarak geçer. Safâyî, şairliğinin yanısıra iyi bir cerrahtı. 

Osmanlı devleti onun gibisini pek az yetiştirdi... O, eski kültür dünyamızın 
XVI. asırdaki yüzakı idi.. Asıl adı Ahmed Şemseddin, unvanı “Müftiü’s-
sakaleyn” olan Kemalpaşazâde Ahmed Çelebi’dir sözünü ettiğimiz kişi.. Şairin 
doğum yeri konusundaki farklı görüşlere karşılık, kaynakların hemen hepsi, 
onun ömrünü Edirne’de geçirdiğinde fikir birliği içindedirler.. Hem asker, hem 
âlim, hem de şairdi..  Kemalpaşazâde’nin son derece kültürlü, zekî ve hazır-
cevap olduğu şundan bellidir : Yavuz Sultan Selim ile birlikte Mısır seferine 
giderken, ordu Karaman’da konaklar. O sırada bir kum fırtınası çıkar. Bunun 
üzerine Yavuz Sultan Selim ; “Her halde bu memleketin kum fırtınası çok olur” 
deyince, Kemalpaşazâde de; “Padişahım, mâlumunuz Hazret-i Mevlânâ’nın 
makamı bu topraklardadır, bu nedenle kumlar da semâ ederler” diye karşılık 
verir. 300’ün üzerinde eser bıraktığı söyleniyor. 

Sipahi beylerinden olan Beyânî, aslen Dimetoka’lı olan Vâsiî Çelebi, 
Kânûnî’nin şairlerinden Fânî, Vahdî Cafer, Lâzımî mahlâsıyla meşhur olmuş 
Derviş Beyzâde, bu asırda geleneği sürdüren şairler oldular. Yine aynı yıllarda 
Edirne’de öyle birisini görürsünüz ki o, hem şair, hem çok güzel ok atan bir 
kemankeş, hem iyi bir pehlivan ve hem de güzel sesli bir mûsikî adamıdır. 
Aşık Çelebi, şairin Edirne Muradiye Camii’nde “na’t-hânlık” yaptığını 
naklediyor bizlere.. Bugün bahçesindeki servilerden, güllerden, sünbüllerden, 
bülbül ve kumru seslerinden eser kalmayan “yetim” Muradiye’de... Eskiler 
böyle insanlara “pür-fenn” veya “pür-ma’rifet” derlermiş.. İşte bu marifetli 
şair, Sâlikî’dir. Askerî ise uzun süre Kerbelâ’da İmam Hz.Hüseyin türbesinde 
bulunmuş, Edirne’ye uzaklardan gelmiş şairler arasındaydı..
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12 Ve Sehî Bey.. Onun ismini duymayan var mıdır ki..  Sehî Bey’in bizlere 
eski kültür ve edebiyatımız adına bıraktığı çok önemli iki hediye, Divan’ı ve 
Heşt-Bihişt adını verdiği anadolu sahasının ilk şairler tezkiresidir. 

Asırlar sonra edebiyat dünyamız onu güzel Türkçemizin sahibi olarak 
gördü, tanıdı ve sevdi.. Bize Türkçenin o asırlardaki en güzel manzumelerini 
bıraktı.. O şair de Nazmî idi. Şehrengizler, esas itibariyle şehirlerin güzellerini 
ve güzelliklerini anlatırlar. Eserinde 58 Edirne güzelinin ayrı ayrı manzum 
tasvirlerini yapan Kerîmî, önceleri Semâî mahlâsını kullanan ve uzun süre 
Şehzade Mustafa’nın hizmetinde bulunmuş olan Zamânî de devrin tanınmış 
isimleri arasında yer alırlar.Hattat şairlerden Mu’înî ;

Dilberin hüsnünü seyret göre nakkâş nedir
Nedir ol leb nedir ol ruh nedir ol kaş nedir

beytiyle “gerçek” nakkaşın kim olduğuna sorularla dikkatlerimizi çeker.

Hekim Sinanoğlu sanıyla tanınan Atâ, baba mesleği olan hekimliği seçmiş 
şairlerdendi. Büyük bir mizah ustası, kudretli bir hiciv üstadı olan Atâ, tatlı 
esprileriyle bulunduğu meclisleri neşeye boğan biriydi. Son derece zeki ve 
hazır-cevap olan, kendisine kolay kolay söz yetiştirilemeyen Atâ, hemen bütün 
gününü kahvehane ve meyhanelerde geçirir, elinden içki kadehi düşmez, 
devamlı afyon yutar ve kahve içerdi. Aşık Çelebi, Atâ için ; “Asıl oturduğu 
yer kahvehane olup, evine ancak misafir olarak gelirdi” diyor. Suvarî , Fedâyî 
mahlâsını kullanan Ali Bâlî, Dîvdest-zâde sanıyla tanınmış Sihrî, Keçecizâde 
Râmî, Hızrî Çelebi, Nihânî mahlâsıyla şiirler yazan Durak Çelebi,  Ahdî Ali 
Çelebi, “Sarı Memi” lakabiyle meşhur Hıfzî, “Yunus-zâde Muslusu” sanıyla 
tanınan Keşfî, “Kurt Bâlî” denilmekle şöhret bulmuş olan Naîmî, “İmamzâde” 
Yakînî, Ubeydî, Lisânî, Lâhıkî, Attarzâde Sâniî, İtâbî  ve Meylî de bu kervanın 
XVI. asırdaki diğer yolcuları oldular.

Bizim klâsik edebiyatımızda “muammâ” denildiğinde akla ilk gelen 
isim Edirneli Emrî’dir. Şu da bir gerçek ki Emrî’nin yaşadığı devir Osmanlı 
devletinin en parlak zamanıdır. Edirne’nin de imparatorluğun İstanbul’dan 
sonra gelen en büyük, en mâmur ve en zengin şehri olduğu devirdir. Rüstem 
Paşa hanları ile Ali Paşa çarşısı henüz yapılmamıştır. Ama iki asırdan beri 
ortaya konulan şaheserler görenlerin gözlerini kamaştıracak güzelliktedir. 
Ayrıca Sokollu Mehmed Paşa hamamı, Esma Sultan Camii ve hamamı, 
Selimiye Camii yapılmakta, Edirne’ye şarktan garptan her gün yüzlerce kervan 
gelip gitmekte, ticarethânelerinde binlerle denk çözülüp bağlanmaktadır. Evet, 
Edirne’de o asırda sayısız âlim, mütefekkir, edib, müellif, şair, sanatkâr ve 
zenaat erbabı vardır.  

Şeyh Kurtzâde Vâlihî de Edirne yakınlarındaki Ergene›dendir. Selimiye 
Camii›nin ilk vaizlerinden olmuş, bir zaman vaaz ve irşad görevini yerine 
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12getirmişti. Tesirli sözleri olan deli dolu bir vaizdi. Birgün kürsüde vaaz 
ederken, sevgilisine göz koyanlardan birini cemaatın arasında görür görmez 
derhal kürsüden iner ve camiden dışarı çıkarıp kovalar, sonra tekrar kürsüye 
gelip vaazına devam eder. Bir defasında da camiden çıkarken dostlarından biri 
saygı ve sevgisinden şairin pabuçlarını çevirip önüne koyunca Vâlihî; «Azizim, 
artık bizim için bunu ayaklarımıza değil, başımıza giymek göründü” diyerek 
şaka yollu iltifat ve teşekkür eder. Böylesine espriyi seven, hoş bir zat idi.  

Kâmî Ahmed Çelebi, Abdülkerim Efendi, Cevrî İbrahim, Derviş Çelebi, 
Miskî Emir-zâde sanıyla tanınmış olan Bedîî, Izârî Mehmed Çelebi, Mehmed 
Mecdî, Sevdâyî, Bâlî Çelebi ve Nihânî İbrahim asrın diğer Edirneli şairleri 
olarak dikkati çekerler. Aynı şekilde Sâdık Efendi, Fânî, Hâtemî, Emrî’nin 
kardeşi ve şair Hâşimî’nin kızkardeşinin oğlu olan Muhtârî, Sâî, Remzi-
zâde İlmî, özellikle minarelerde ip üzerine kandil dizmekte, yani mahyacılık 
sanatında emsalsiz bir sanatkâr olan şair Fazlî, şair Rûhî’nin kardeşi Kebecizâde 
Vecdî ve Sabâyî asrın diğer şairleridir. 

Ve XVII. asır.. İstanbul, her ne kadar devletin idare merkezi olmuşsa da 
padişahların ve diğer devlet erkânının gözü hâla Edirne’dedir.. Özellikle 
I. Ahmed, II. Osman ve IV. Murad av eğlenceleri tertibi münasebetiyle 
zamanlarını Edirne’de geçirirler. IV. Mehmed ile kardeşleri II.Süleyman ve 
II.Ahmed’in oğlu II.Mustafa da uzun süre Edirne’de otururlar.. Özellikle 
IV. Mehmed, birçok elçiyi bile bu şehirde kabul eder. Şehzadeleri Mustafa 
ve Ahmed’in sünnet düğünleriyle kızı Hatice Sultan muhteşem evlenme 
törenlerini de Edirne’de gerçekleştirir.. Devlet, esas itibariyle Edirne’den idare 
edilir.. Doğal olarak bir kültür ve sanat zemininin Edirne’de canlı bir biçimde 
varlığı anlamına gelir bu.. Ve 69 Edirneli şair yetişir bu asırda.. İlmî Ahmed 
Çelebi, Ehlî, Rif’atî, Sofuzâde Dâî, Ferâgî, Muhyî-i Gülşenî, Hüsâmî Çelebi, 
Misâlî, Dânişî Mustafa, Hâdî Ahmed Çelebi, Abdî, Destârî, Hayâlîzâde, Şuâî, 
Sabâyîzâde, Tîgî, Aşkî, Çemenî, Kabâyî, Refikîzâde Sâlikî, Emir Hüseyin 
Halvâyî (Hüseynî), Rindî, Kavlî, Pervânezâde Hüseyin Çelebi, Bahşî, Derviş 
Bâkî, Hakîmî, Bülendî, Hulûsî, Hasîbî, Sinan Efendi, Nüvîsî, Kesbî Mehmed 
Efendi, Beyâzî, Fütûhî, Nevâzî, Sabrî, Selîsî, Âzerî, Hüseyin Vehbî, Nutkî, 
Derviş Hüsâmî, Âlî Hüseyin Efendi, Güftî Mustafa, Câhidî, Sipâhî, Nisârî, 
Kelâmî, Şifâyî, Sa’îdî, Mahvî, Zülâlî, Zehrimarzâde Rıza, Neşâtî Dede, 
Abdurrahman Hıbrî, Güftî Ali, Nasîbî, Tal’atî, Sıdkî, İffetî, Zihnî, Safhî, 
Nükâtî, İbrahim Gülşenî, Hamâmizâde Sun’î, Kebecizâde Râhî, Pâyidarzâde 
Râzî ve Rüşdî Mehmed Efendi asrın Edirneli şairleridir.

Bunlar arasında, Zehrimarzâde Rıza, Şehîdî, Neşâtî Dede, Abdurrahman 
Hıbrî ve Güftî Ali gibi isimler dışında edebiyatımızda yankılar uyandıracak 
önemli bir şair  hemen hemen yoktur. Zehrimarzâde Rıza ve Güftî Ali’nin 
tezkirecilik geleneğimiz içerisinde önemli yerlerinin bulunduğu hemen 
herkesin mâlumudur. Diğer taraftan Enisül-Müsâmirîn gibi çok önemli bir 
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12 şehir monografisini, yani Edirne tarihini kaleme alan Abdurrahman Hıbrî yine 
bu asırda yaşamıştır. 

Edirneli şairler arasında asrın en önemli ismi hiç şüphe yok ki mevlevîlerin 
gülü,  büyük şair Neşâtî Ahmed Dede’dir.  l670 tarihinde Şeyh Osman 
Efendi’den boşalan Edirne Muradiye Mevlevîhânesi şeyhliğine atanan şâirin 
Edirne şeyhliği, çok tanınmış, sevilmiş ve hürmete lâyık şahsiyeti dolayısıyle 
çevresinde büyük bir sevinç uyandırmıştı. Bunun için de mevlevî dervişleri 
yeni şeyhlerini evinden alıp dergâha getirirlerken yolda âyinler yapmış, 
ilâhîler okumuş, hem semâ edip hem yürüyerek büyük coşkularını ifadeye 
çalışmışlardı. Neşâtî; bir yandan eski şiir geleneğimiz içerisinde Nailî’nin 
öncülüğünü yaptığı sebk-i hindî  ekolünün önemli izleyicilerinden biri olurken, 
bir yandan da sevilip sayılan bir tarikat şeyhi kimliğiyle devrinin birinci sınıf 
şairleri arasında yerini almış, önce Nedim’e daha sonra da Yahya Kemal’e 
kadar uzanan tesirleri görülmüştür. 

l700 senesinde Edirne, 350.000 şehir nüfusuyla Londra, Paris ve İstanbul’dan 
sonra  dünyanın en büyük birkaç şehrinden birisidir. Buna rağmen Edirne, 
imparatorluk coğrafyası içerisindeki siyasi ve sosyal konumu bakımından bir 
gerileme sürecine girer. Bu durum, doğal olarak kültür dünyasını da etkiler. 
l745 ve l75l yıllarında Edirne’de ardarda çıkan büyük yangınlar şehirde 60 
mahalleyi kül eder. Bütün bu olumsuz gelişmeler, Edirne’nin cazibesini 
günden güne kaybetmesi anlamına gelir. Ancak herşeye rağmen, bu yıllarda 
Edirne’nin bereketli şiir bahçelerinde birbirinden  güzel manzumeleriyle boy 
gösteren 36 şair çıkar ortaya.. Asrın başındaki şairlerden İbrahim Vehbî Efendi, 
Necib Mehmed Efendi, Pervânezâde Ümîdî, Abdülhay Celvetî en önemli 
isimler olarak dikkati çekerler.  Kubûrizâde Havâyî’nin, yaşadığı şehir olan 
Edirne’ye “tutku” denilebilecek ilgisi ve sevgisi vardı. Şairin ;

“Var iken Edrinenin kargası kulak tutma
Filanca memleketin nağme-i kanaryasına”

beytinden bu sevginin derecesini anlamak mümkündür.

Nâtık, Arap-zâde Âlemî Muhammed Efendi, İzzet, Börekçizâde Fâiz, Sûzî, 
Vahdetî Osman Efendi, Münîrî, Muhyî, Kâmî Mehmed Efendi’den başka 
bestekâr şairlerimizden İsmail Ağa, minyatür ustası ve şair Levnî, tarihimizde 
Sefâretnâmesi ile tanınmış 28 Mehmet Çelebi bu şairler yurdunun bu devirdeki 
bülbülleri oldular. 

Bir mevlevî şeyhi olan Enis Receb Dede ile yine bir gülşenî şeyhi olan 
Rumelinin manevî fatihi Şeyh Hasan Sezâyî aslında bu dönemin şiirde 
parlayan iki yıldızıdır. Şu’arâ tezkiresi yazarlarından Sâlim, Hasan Sezâyî’den 
bahsederken kendisi için “Osmanlıların Hâfız-ı Şîrâzî’si” tabirini kullanır. 
Fezâyî,  Mûnis Dede, Enis Mustafa Dede, Mehmed Cemâleddin Efendi,  Şeyh 
Süleyman Zâtî, Mestçi-zâde Salih Efendi, Bektâşî şairlerden Behiştî Mustafa 
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12Efendi, Elîfizâde Feyzî, mutasavvıf şairlerden, aynı zamanda hattat olan Enis 
Numan Dede, Sultan Üçüncü Mustafa  devrinde yetişen şairlerden Kesbî, 
Ağa-zâde Örfî,  Nazîr Çelebi, Tâib Efendi, Senâî, Hâfız Dede, Hasan Sezâyî 
hazretlerinin torunu ve Şeyh Müsellem Efendi’nin oğlu Şeyh Vefa bu asrın 
Edirne’de yetişen önemli şairleridir. 

l9. yüzyılda da her şeye rağmen 29 şair yetişir Edirne’de.. Bunlar arasında, 
bizim genel edebiyatımız içerisinde ses getirebilecek ölçüde şairler bulunduğu 
gibi, şöhreti Edirne’yi aşamamış isimler de vardı. Bu asırda da şehrin yaşadığı 
olumsuzluklar, örneğin maruz kaldığı işgaller, Edirne için bir başka felâket 
sebebi olur. l829 ve l878 yıllarında Ruslar iki defa şehri ele geçirirler. Bu 
işgallerden kültür ve sanat çevreleri de doğal olarak olumsuz etkilenir. Kılıç 
ve kalem sahibi olarak nitelendirilen Süleyman Neş’et, babasının sürgünde 
bulunduğu Edirne’de böyle bir ortamda dünyaya gelmişti. İyi bir şair olmasının 
yanısıra özellikle cömertliği, konukseverliği, esprileri ve hazır-cevap oluşu 
ile de renkli ve ilginç bir kişiliğe sahipti. Çubuk içmeyi çok severdi. Bir gün 
meclisinde bulunanlardan biri şaka yollu kendisine ; “Efendim, cennetde ateş 
yok. Siz orada çubuğunuzu nereden yakacaksınız ?” şeklinde yersiz bir soru 
yöneltince, Hoca elinde bulunan koca çubuğu tebessümle bir kere çektikten 
sonra ; “Sizin için kebap pişirelecek ocaktan !” cevabını verir. Yine bir gün 
bu tür şakacı dostlarından biri kendisine takılarak : “Efendim, Fârisî (Farsça) 
cehennem ehlinin lisanıdır diyorlar. Öyle midir ?” diye sorunca ;”Öyle de 
olsa öğrenmek lâzım. Nereye gideceğimizi kesin olarak bilmiyoruz. Şayet 
cehenneme uğrayacak olursak, ahalisinin lisanını bilmemek bizim için diğer bir 
azâb olur” der. Bir seferinde de Hallâc-ı Mansur’un “Ene’l-Hak” demesinden 
söz açıldığı bir sırada, yanında bulunanlardan biri “Hiç ene’l-Hak denir mi?”  
deyince ; “Ya ne desin, ene’l-bâtıl mı desin ?” karşılığını verir. İşte Neş’et 
Efendi böylesine latifeyi seven ve yerinde esprileri olan, hayat dolu, yaşama 
sevinci dolu bir şairdi. 

Seyfî, Şerif Tal’at Efendi, Kabûlî Mustafa, Mehmed Rıza Bey, Remzî 
Ali Efendi, Bahrî, Ali Gâlib Efendi, Hayrî, Nakşî Mustafa Dede, Râzî Hafız 
Mustafa, Mahrem Dede, Tahsin Bey, Dem’î Yusuf, Şâdî, Rahşî, Rüşdî Ahmed 
Efendi, Hasîbî Ahmed Efendi, Nühüft Mustafa Efendi, Hüseyin Hüsnü Efendi, 
Nizâmî, Kudsî, Fatih Efendi, Vasfî, Halil Feyzî Efendi, Servet Bey, Tevfik 
Bey ve bektaşi şairlerden Hulki Baba bu asırda divan şiiri geleneğini sürdüren 
Edirneli şairler oldular. Yine bunlar arasında yetişen Hasan Hulki Efendi  de 
Edirneliler tarafından sevilip sayılan, hoş mizaclı bir şairdi.  

20. asrın başlarında Edirne’nin durumu haketmediği bir perişanlığı sergiler. 
Önce l9l3’te Bulgarlar, sonra l920’de Yunanlılar tarafından işgal edilir Edirne.. 
Yağma ve talan bu şairler yurdunu, bu gül bahçesini harabeye çevirir.. Şehir 
yanmış ve yıkılmıştır.. 20.yüzyıl, henüz sona ermediyse de, 21.yüzyılın eşiğine 
geldiğimiz de açıktır.. Edirne,  25 civarında şair yetiştirir bu asırda.. Bunlardan 
Sa’dî Efendi, Ali Nutkî Baba’nın müridlerinden olan Hakkı Bey, Seyrî Ömer 
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12 Efendi ve Ahmed Bâdî Efendi’nin, güçlü birer şair olmamakla birlikte güzel 
şiirleri vardı. Özellikle Ahmed Bâdî Efendi’nin tarih manzumelerinin, değişik 
yerlerde ölümsüzleşmiş kitabeler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. En 
ünlü eseri olan üç ciltlik Rıyâz-ı Belde-i Edirne’de, Edirne tarihi, abideleri ve 
meşhurları hakkında çok önemli bilgilerin verildiğini biliyoruz.

Şeyh Şerefüddin Efendi, Sâmî Efendi, Mustafa Reşid Bey, şair bir ailenin 
çocuğu olan Hilmî Efendi, Mehmed Rasim Ertür, yazı hayatına Servet-i Fünûn 
yıllarında atılan ve aruz vezniyle şiirler söyleyen Rıza Tevfik, Ahmet Selami 
Karaboncuk ve M.Faruk Gürtunca  ile ;

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfâdıyız
Tûfanlar gösteren tarihlerin yâdıyız”

dizeleriyle başlayan meşhur “Harbiye Marşı”nın yazarı Şakir Cevdet Çetinel, 
aynı şekilde; 

Güneş artık damla damla eriyor
Turnalar Meriç’e veda etmede
Akşam, kubbelere hicran seriyor
Mahzun şadırvanlar susar gitgide

mısralarının şairi Uluğ Turanlıoğlu’nun, özellikle Edirne ve Rumeli üzerine 
yazmış olduğu şiirlerinde yoğun bir tarih sevgisi ile karşılaşırız. O’na göre 
Edirne, her yaprağı altın olan bir tarih kitabıdır. Folkloru, tarihi, mimarisi, 
coğrafyası, iklimi ve insanı ile Edirne, tüm lirizmiyle onun dizelerinde karşımıza 
çıkar. Edirne’nin Balkan Harbi ile başlayan kara günleri, şairi derinden 
yaralayan unutulmaz olaylardır. Turanlıoğlu, bütün bunları başarılı bir biçimde 
şiirine yansıtabilmiş şairlerimiz arasındadır. Müfid Parkan, Muzaffer Egesoy, 
Mehmet Bozkurt Esenyel, Uzunköprülü Tahsin Arıkan, Mualla Anıl, tabip 
şairlerden Dr.Mustafa Yıldırım hemen hemen bütün manzumelerinde tema 
olarak hak, adalet, insânî güzellikler, tabiat, kaybedilmiş vatan topraklarına 
duyulan derin hasreti işlerler.   

Görüldüğü gibi fetihten itibaren l4.yüzyıla kadar Edirne’de yetişen Türk 
şairi yoktur.. Buna karşılık l5.yüzyıldan itibaren özellikle l6. ve l7. asırlarda 
şair sayısında büyük bir artış gözlenir Edirne’de.. Bunun sebepleri arasında 
şehirde siyâsî istikrarın hakim olması, Edirne’nin, Anadolu’nun Balkanlara 
açılan noktasında bulunması, bir anlamda İstanbul’un başta saray erkânı 
olmak üzere varlıklı ailelerinin Edirne’yi bir mesire yeri olarak görmeleri tabii 
olarak bu şehri şairlerin de ilgi odağı haline getirir.  Ancak bu durum çok uzun 
sürmez. Özellikle l7. asırdan sonra Edirne, adı geçen kültür ve sanat erbâbı 
kişiler için de cazip bir yer olmaktan yavaş yavaş uzaklaşır. Doğal olarak şair 
ve sanatkârların bu kültür şehrinden elini eteğini çekmeleri süreci de günümüze 
kadar devam edip gelir.
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12XV. yüzyıldan günümüze kadar yaşamış olan Edirneli şairlere; mensup 
oldukları meslekler, yapmış oldukları şiir çalışmaları ve tarikat ilişkileri 
açısından bakacak olursak 55 Edirneli şairin “Divan” ve 3 şairin de “Divançe” 
sahibi olduğunu görürüz.  

Edirne’nin fethi ile birlikte bu şehirde çok sayıda tekke ve zaviye kurulur. 
Osmanlının Balkanlara açılan bu kapısında mevcut tekke ve zaviyelerde ise 
gerek şeyh ve gerekse mürid seviyesinde çok sayıda şair yetişmiş ve şiirleriyle 
kültür ve edebiyatımıza katkıda bulunmuşlardır. Edirne şairleri arasında 23 
mevlevî şaire karşılık 2l gülşenî şair vardır. Mevlevi dedesi Şeyh Neşati’ye 
karşılık Gülşenî şairler arasında en meşhur isim Şeyh Hasan Sezâyî’dir. 
Bunların dışında Nakşibendî, Bektaşî, Celvetî, Uşşâkî, Kâdirî , Râfızî, Zeynî, 
Rıfâî, Hâlidî tarikatlarına mensup şairlerin kaynaklara girmiş çok sayıda şiiri 
vardır.

İşte sizlere bir şehrin şiir mâcerâsı..  Bir zamanlar; gül ve kılıç, su ve köprü, 
saray ve fetih, Rumeli ve Osmanlı terimlerinin ilk çağrıştırdığı şey Edirne 
imiş.. Şimdi Edirne›nin semâlarında, çil çil kubbelerinde «bâkî kalan hoş bir 
sadâ” olmuş..! Kim bilir, bunca motor gürültüleri arasında belki “o sadâ” da 
işitilmez olmuş artık.. Ya da o sadâya kulak veren kalmamış.. Camiler sâkin, 
bir zamanlar avluları cıvıl cıvıl olan medreselerin damlarına şimdi baykuşlar 
tünemiş.. Serviler yok, çınarlar yok, gülistanlar yok.. Arda, Tunca ve Meriç 
gümüş renginde mi yine dersiniz ? Gül kokulu şiirler söyleyen gül nefesli 
şairler, neredeyse onlardan da eser kalmamış.. Temennîmiz, bir zamanlar 
en güzel duyguların kanatlandığı şiirlerin, bu şairler yurdunun semâlarında 
ebediyyen yankılanmasıdır. 

İşte şimdi sizler onun için bu şehirdesiniz. İnanın ki, bütün bu isimlerini 
saydığım ve sayamadığım bu şehirde yaşamış ölüp gitmiş şairler şimdi 
ruhlarıyla bu salondalar.. Sizi dinlemeye geldi onlar, inanıyorum.. Ve siz şair 
dostlarım. İyi ki Türk dünyasının yakın ve uzak coğrafyalarından geldiniz 
Edirne’ye, hoş geldiniz safalar getirdiniz. Rabbim dilinize güç-kuvvet, 
yüreğinize genişlik versin.. Kalbinizden ilham rüzgarları hiç eksik olmasın..

Hepinize gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Şölenimiz 
hayırlı olsun..
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Bugüne Türk Şiiri. İstanbul  l968. Prof.Dr.F.Köprülü: Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı 
Antolojisi. XVI.Asır. İstanbul  l949. Oral Onur : Edirne Kitabeleri. İstanbul l973. Dr. 
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12 Cahit Baltacı : XV-XVI.Asırlarda Osmanlı Medreseleri. İst.l976. Tayyib Gökbilgin : 
XV-XVI.Asırlarda Edirne ve Paşa Livası. İstanbul l952. Kemal Edib Ünsel : Fatih’in 
Şiirleri. Ankara l946. Abdülbâki Gölpınarlı : Divan Şiiri. XV-XVI-XVII-XVIII-XIX.
yy. İstanbul l954. V.Mahir Kocatürk : Osmanlı Padişahları. Ankara l962. Dr. Rıfat 
Osman : Edirne Sarayı. Yay : Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver. Ankara l957.  Bursalı M.Tahir 
Efendi : Osmanlı Müellifleri. Haz: A.F.Yavuz-İ.Özen. İstanbul  l972. Dr.Rıdvan Canım 
: Edirne Şairleri. Ankara l995. 557s. İbnülemin M.Kemal İnal : Son Asır Türk Şairleri. 
İstanbul l969. Özdemir Nutku : IV.Mehmed’in Edirne Şenliği. Ankara l987. Tayyib 
Gökbilgin : Rumelide Tatarlar-Yörükler ve Evlâd-ı Fâtihân. İstanbul  l957. Beşir Çelebi 
: Tevârih-i Edirne. Tavşanlı Zeytinoğlu Halk.Ktp.321/2. Prof.Dr. M.Fuad Köprülü : 
Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı Antolojisi  İst. l934. Prof.Dr.F.Kadri Timurtaş : Tarih 
İçinde Türk Edebiyatı. İstanbul l98l. A.Ö.Hacıtahiroğlu : Türk Edebiyatında Dînî ve 
Ahlâkî Şiirler. İst.l963. Ahmed Bâdî Efendi : Rıyâz-ı Belde-i Edirne. Bayezid Genel 
Ktp. l0392. Abdurrahman Hıbrî : Enisü’l-Müsâmirîn. İstanbul Üniv.Ktp.TY 45l. Doç.Dr. 
İ.Halil Ersoylu : Cem Sultanın Türkçe Divanı. Ankara l989. Feyzi Halıcı : Parlamenter 
Şairler. Ankara l990. İhsan Işık : Yazarlar Sözlüğü. Risale Yay. İstanbul.  Arif Müfit 
Mansel : Trakyanın Kültür Tarihi. İstanbul l938. Dr. Fuad Köprülü :Türk Klâsikleri. 
Yunus Emre’den Aşık Veysel’e. 7 Cilt. İstanbul l976. V.Mahir Kocatürk : Divan Şiiri. 
Ankara l967. Şükran Kurdakul : Çağdaş Türk Edebiyatı. Meşrutiyet Dönemi. İst.l976.  
Prof.Dr. Süheyl Ünver : Edirne’de Fatih’in Cihannümâ Kasrı. İstanbul l953. Yedi İklim 
Kültür Edebiyat Dergisi. Altıncı Cilt. Sayı : 47 İstanbul l994. (Edirne Özel Sayısı). 
S. Nüzhet Ergun : Bektâşi Şairleri. l930. Asım Bezirci : Dünden Bugüne Türk Şiiri. 
İstanbul l968. Hilmi Yücebaş : Hiciv Edebiyatı Antolojisi. İstanbul l96l. S.Nüzhet Ergun 
: Türk Şairleri. İstanbul l936. Dr. Rıdvan Canım : Sâkînâmeler ve Edirneli Revânî’nin 
İşretnâmesi. Erzurum l987. R.Ahmet Sevengil : Eski Şiirimizin Ustaları. İstanbul l964. 
O.Nuri Peremeci : Edirne Tarihi. İstanbul l940.   Fahir İz : Eski Türk Edebiyatında 
Nazm. C.I-II. İstanbul l966-67. Rüştü Şardağ : Şair Sultanlar. Ankara l982. Doç.Dr. 
İsmail Ünver : Neşati. Ankara l986. Şevket Rado : Türk Hattatları. İstanbul /Tarihsiz. 
Cemil Yener : Türk Halk Edebiyatı Antolojisi. İstanbul l973. Hafız Hüseyin Ayvansarâyî 
:Vefâyât-ı Selâtîn ve Meşâhir-i Ricâl. Haz: F. Ç. Derin. İst.l978. Mustafa İsen : Sehi 
Bey, Heşt-Behişt. Tercüman l00l Temel Eser. İstanbul  l980. M.Cavid Baysun : Cem 
Sultan Hayatı ve Şirleri. İstanbul l946. M. Cavid Baysun : Cem Sultan Hayatı ve Şirleri. 
İstanbul l946. Mehmed Süreyya : Sicill-i Osmânî. IV Cilt. İstanbul l890. Hilmi Yücelen 
: Maliyeci Şairler Antolojisi. İstanbul l973. Dr. V.Behçet Kurdoğlu : Şair Tabipler. 
İstanbul l967. Mecdî  Mehmed Efendi : Hadâyıku’ş-Şakâyık. Şakâyık-ı Numaniyye ve  
Zeylleri.  Haz: Doç.Dr. Abdülkadir  Özcan. İstanbul l989. C.I. Ahmet Aymutlu : Fatih 
ve Şiirleri. İstanbul l959. H.Turhan Dağlıoğlu : Edirne Mezarları. İstanbul l936. H. 
Erdoğan Cengiz : Divan Şiiri Antolojisi. İstanbul l972. Fuad Köprülü : Türk Edebiyatı 
Tarihi. İstanbul l980. İ. Zeki Burdurlu : Öğretmen Şairler Antolojisi. İzmir l966. 
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Türkiye
A: Ali Ural
Ali Sali 
Âdem Turan
Aykut Nasip Kelebek
Ahmet Aka
Ali Bal
Hayrettin Orhanoğlu
Halil İbrahim Özdemir
Hakan Şarkdemir
Hicabi Kırlangıç
İsmail Bingöl
İhsan Deniz
İdris Ekinci
Kâmran Tuna
Muhammet Enes Kala
Mehmet Kurtoğlu
Mehmet Sait Uluçay
Mahmut Bıyıklı
Meryem Kılıç
Mustafa Uçurum
Mustafa Yıldız
Muhammet Hüküm
Osman Özbahçe
Özgür Çoban
Selim Tunçbilek
Şafak Çelik
Şeref Akbaba
Ali Osman Kurt

Diğer Ülkeler
Elhan Mehdi (Azerbaycan), Ârif Buzovnalı 
(Azerbaycan), İbrahim Halil Tamiev (Gürcistan), 
Hüsrev Sartipi (İran), Muhammet Ömer 
Muhyiddin (Irak), Ahmet Demirci (Avusturya) 
Mustafa Can (Almanya), Mesut Kocabaş 
(Belçika), Hüseyin Ece (Hollanda), Amila 
Neslanoviç (Bosna Hersek), Halisya Yangirova 
(Başkurdistan), Ramis Aymatov (Tataristan), Bulat 
İbragimov (Tataristan), Hasiyetçe Rustemova 
(Özbekistan), Bavırcan Karagızulı (Kazakistan), 
Şakizada Abdikerimov (Kazakistan), Kartalas 
Bakırov (Kırgizistan), Altınbek Ismailov 
(Kırgızistan), Arazgül Recepova (Türkmenistan), 
Canan Özer (Kosova), Güllü Karanfil (Gagauz), 
Habibe Hasan (Bulgaristan), Mümin Ali 
(Makedonya), Rukiye Amed (Romanya), Seyyare 
Useinova-Kökçe (Ukrayna), Arif Albayrak 
(Kıbrıs), İmran Sadai (Uygur Bölgesi), Leyla Şerif 
(Makedonya) Tü
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1960’ta Çanakkale - Biga’da doğdu. İlköğrenimini köyünde, Orta öğrenimini 
Biga İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde tamamladı. İlk ürünlerini Bursa’dayken vermeye başladı ve bu 
ürünler, Yeni Devir gazetesi ile Bursa Sanat - Edebiyat dergisinde yayınlandı. 
Bir dönem, Bursa Marmara gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Şiir 
ve yazıları, 1982’den itibaren “Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, Kayıtlar, 
Hece, Dergâh, İkindi Yazıları, İpek Dili, Edebiyat Ortamı, Ay Vakti, Sühan, 
Mor Taka, Lamure, Bir Nokta, Yolcu, Edep, İtibar, Temmuz gibi dergilerde 
yayınlandı/ yayınlanıyor. Halen İstanbul’da öğretmenlik yapan Adem Turan 
evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış kitapları:
Şiir Kitapları:Artık Kuşlarını Uçur, Hayal Defteri, Son Günün Şiiri, Nisan 
Çobanı, Ateşte Yıkanmış Atlar, Şiir Taşı, Devamsızlar İçin, Borges Borges/
Gün Doğarken Gün Batımı, Bin Türlü Yama

Diğer Kitapları:
Şâirlerin Gazze’si/Geride Kalanların Türküsü, Beş Vakit Yazar, Benim Adım 
Kudüs.

Adem Turan (Türkiye)
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12Un Telaşı

a.
Bütün konuklar gidince
Doğruldum ben de yerimden
Sırtımda ağırlaşan hayata aldırmadan
Omuzlarıma dökülen saçımı taramadan
Yürüdüm telaşla aşağıdaki değirmene
Yürüdüm de kederden başka
Öğütülecek bir şey yoktu elimde.

Dünya bir değirmendir, bunu artık biliyoruz
Parça parça öğütüyor her şeyimizi, çuvallarda un gibiyiz
Çuval deyince aklıma Amerika düşüyor birden, içim üşüyor
Tutup şimdi küfretsem şiire ayıp
Küfretmesem bir türlü yatışamıyorum
Hiç iyi değilim bu yüzden, kıstırılmış gibiyim
Bütün öfkemi ve yorgunluğumu alıp
Hızla çıkıyorum dünyadan.

Her şey dönüyor etrafımda ve ben iyi değilim
Ağzımda kül tadı, dilim damağım kupkuru
Büyük bir sofra içindi tüm çabam, yoksullar içindi
Un için gittiğim değirmenden kederle dönüyorum.

Suya un serperek uyanıyorum artık uykulardan
İpe un sererken tekrar dalıyorum
Bu böyle böyle işte sürüp gidiyor
Gidiyor ömrümüzden arta kalan ne varsa
El edip gidiyor.

Şimdi önümüz sıra uzayıp giden şu duvarı
Geçince, birden sizi bulacağımı nereden bilirdim
Dönüp gelince, kendime çıkacağımı nereden!
Baktım, baktığım her yerde derin boşluklar!
Baktım, baktım ki dünya sahiden de çok karanlık!

b.
Yaz bitti de bitmedi şu benim sofra hazırlığım
Sanki sular seller alacakmış gibi evimi
Bin telaş içindeyim
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Ahmet Aka (Türkiye)
Hadim (Balcılar) / Konya doğumlu. İlköğrenimini Balcılar İlkokulunda, İs-
kenderun İmam Hatip Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Çumra İmam Hatip 
Lisesinde tamamladı. Bazı gazetelerde muhabirlik, haber müdürlüğü, sanat 
yönetmenliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Şiirlerini Güneysu, Sur, Cuma, 
Bizim Okul, Çalı, Çerağ, Büşra ve Jurnal dergileri ile Yeni Ufuk, Türkiye’de 
Yarın, Dönüşüm, Merhaba ve Hakimiyet gazetelerinde yayımladı. İmam Hatip 
Liselerinin 40. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla açılan şiir yarışmasında Türki-
ye birincisi oldu. Çimke Yayınları kurucuları arasında yer alan Aka, halen ar-
kadaşlarıyla birlikte haftalık ‘Anadolu GÜNLÜK’ gazetesi ve edebiyat dergisi 
EYLÜL’ü çıkarıyor.

Eserleri: 
Şiir: Sevinç Gözyaşları, Bir Gönül Fethetmek, Devrim Şarkıları, İnce Düşler 
Roman: Sevgi Rüzgarı, Çocuk Hikayesi: Ardıçkuşu ile Ağaçkakan (2018)
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             İnsan gücü yettiğince susar

bir şiirden düşüyorum rüyamda
kanayan yanlarım takılıp kalıyor kalbine
kâh külüme yağmur düşüyor
kâh karlar kâkülüme

genzine öykü kaçmış bir masalım aslında
ciğerim yırtılacak öksürsem
sütten kes artık beni anne / ben adam olmam
tuz basmışım gibi merhem de sürsem

baygın baharlar
ince hastalıkla doğurur gelincikleri 
bulutları giyinen çocuklar bir teravihtir 
selimiye’de / yatsı/namaz

kılarlar / yedi kat göğü...
miracı ıslak bir göz deler çünkü

ebabiller çarpar yüzüme
kırık kanatları hıçkırığından...
çık dışarı kalbim, sınıfta kaldın
büyük aldanışların...
en çok sana battı can kırığından

kafiye gibiydi elimde
redif sesiyle düştü uçuruma uçurtmam
belli ki iğrenç ilençler almış 
kurudu yağmuru emziren ırmak
artık istesen de ben durmam

ve sustum ey sükut artık sen konuş
bir daha mı asla asla konuşmam
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1949 yılında Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Yaraşlı köyünde doğdu. İlkokulu 
köyünde tamamlayarak ortaokul okumak için gittiği Kulu ilçesinde ilk olarak 
gurbet ile tanıştı. 1965 yılında evlenerek 1967 yılında Ankara’ya yerleşti.  
1970 yılında askerlik görevinin akabinde 1973 yılında başlayan büyük gurbet 
yolculuğunu 2016 yılına kadar işçi ve bazen de esnaf olarak sürdürdü. Viyana 
ve çevresinde farklı iş dallarında çalışırken gurbetçi dostlarıyla manevi 
değerlerin hep taze kalması noktasında milli Görüş Teşkilatlarında hem 
idarecilik hem de erlik yaptı. Uzun süre Milli Gazete Avusturya temsilciliği 
yaptı. Avusturya’dan emekli olan Demirci beş çocuk babasıdır. Yayınlanmış 
Hayat Masalı adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

Ahmet Demirci( Avusturya)
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Ah Be

İnsanlar hayatı mazi sanırlar
Boşta olsa kendine hayal kurarlar
Nefistir dikkat etmese kayar
Olan her şeyde kendine verir zarar

Dayan Allah’a şükret olanlara
İnanma sakın sen iftiralara
Yoksa dalan bütün günahlara
Selam olsun bütün inanlara

Dik bayrağı arkadaş burcuna
Razı ol sen verilen hakkına
Öte git deme sakın mazluma
Ahiret suali çetin solur bunu anla
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Sivrihisar’da doğan yazar Yunus Emre Öğretmen Lisesini takiben Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. Tarım Bakanlığının 
araştırma enstitüleri başta olmak üzere çeşitli taşra birimlerinde çalıştıktan 
sonra üniversiteye intisap etmiştir. Hâlen ÇOMÜ, Ziraat Fakültesinde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. Şiirle uğraşmaya erken yaşlarda başlamasına 
rağmen az sayıda şiiri “Demek Vakit Erkendi”  adıyla kitaplaştırılmıştır. Bu 
kitap bilahare Azerbaycan Türkçesine de aktarılmıştır.  Dergi ve gazetelerde 
sanat ve kültür üzerine yazıları yayınlanmıştır. TYB’nin İzmir Şubesinin 
kurucuları arasında yer almıştır.

Ahmet Uludağ (Türkiye)
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GECENİN ÜÇ YÜZÜ

II
samanyolu uzanmış gitmiş yıldızlarını alıp
belki de bir seraptı gördüğün yalnız gecelerin orta yerinde
lacivert geceler sadece yalnızlığı paylaşır seninle
kuytu köşelerde biteviye
bulutlar yere daha da yaklaşır
kuyular gibi koyulaşır gece
sis de yer bulur kendine boşlukta
yağmur da yağdı yağacak
gözlerin ufukta bir yere kilitlenir
büyüyen bir nokta umarak lacivertler içinde
III
cadde uzadıkça uzar gecenin içine
alır götürür elleri ceplerinde adamları bilinmezlere
oysa evleri de vardır barkları da
kafalarında labirentler
soğuk ve karanlık sokaklar dolanır durur
tütmektedir gece kızıl bir ateşle
bitmez gece
lacivert yorganını daha koyu bürünür
başka hayaller uzaklarda davetkârca salınır
oysa mısra mısra yanmaktadır başka bir şiirde
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Tokat-Sulusaray doğumlu. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi(1998).Eski 
Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bir süre doktora derslerine devam 
etti. Uluslararası İlişkiler okudu. Üniversite dönemlerinde arkadaşlarıyla 
birlikte “İKLİM” isimli edebiyat dergisini çıkardı. Şiir, hikâye ve şehir kültürü 
alanındaki yazıları Şehir ve Kültür, Karabatak, Aşkar, Kümbet, Hayal Bilgisi, 
Güneysu, Ihlamur, Tasfiye, Anadolu Çınar ve Kosova’da yayımlanan Türkçem 
gibi dergilerde yayınlandı. Okumaya ve yazmaya devam ediyor. Ömür boyu 
talebedir. Milat gazetesinde köşe yazarıdır.

Eserleri:
Bal Dede’nin Torunları Yaprak ve Toprak (10 öykülük seri) Kandiller Yanarken 
(Deneme) Editörlük: Elvan Yazmalar Diyarı Tokat (Mustafa Uçurum ile) 
Tokat- 2015

Ali Bal (Türkiye)
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Soğuk

eskitme hüzünler taşırım yüzümde
ruhumu ısıtan göğsümdeki asılı mushafın anlamını çözemedim henüz
veraset ilamından hisseme düşen toprak
bana makber olur ancak
rehberimde kayıtlı isimler taşımaz omuzlarında beni
çocukluk yadigârı vefalar saf tutar son duamda
duvara asılı eleklerden geçmiş zamandan
terimin yüzümü yıkadığı harmandan
savrulmuş nice hatıralar derliyorum
mahsülümüz yarım kalan aşktır
elimizde avcumuzda ne varsa rüzgâra verdik

kesildi mahalle fırınından gelen sıcak ekmek kokusu
hamurlar ekşidi, fırınlar soğudu
soğudu ellerimiz,
evlerimiz
alibal

15.04.2019
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1960  yılında Balıkesir’de doğdu.  1 Kasım 1982 tarihinden bu yana Ankara’da 
yaşıyor. Ankara’da evi olmadı, ama barkı oldu. 1978 yılında Yeni Devir 
gazetesinde musahhih olarak başladığı gazeteciliği 2011 yılına kadar sürdürdü. 
TRT’de Pandoranın Kutusu (2008) isimli programda canlı yayın sunuculuğu 
yaptı. TRT Diyanet kanalında yayınlanan Cennet Çocukları (2017) isimli 
programın proje koordinatörlüğü ve danışmanlığını yaptı. Akşam (2014 – 2016) 
ve Diriliş Postası (2016) gazetelerinde kültür – sanat – edebiyat üzerine yazılar 
yazdı. 2013 yılı Mart ayından bu yana bir kamu kurumunda danışmanlık ve 
metin yazarlığı yapıyor. Çalışmalarını, Bursa’da Sanat Edebiyat, Aylık Dergi, 
Yönelişler, Mavera, Ütopya, Ayça, Dergâh, Edebiyat Ortamı, Hece, Hece 
Öykü, Ardıç, Seyir, Ihlamur (1998 – 1999’da Van’da yayınlanan), Kökler, 
Kurgan, Az Edebiyat, Türk Dili, İtibar, Yedi İklim, Türk Edebiyatı, Tanpınar 
Zamanı, Edebiyat Sokağı, Çeto, Şiar, İpek Dili, Aydos, Teferrüç gibi birçok 
dergide yayımladı. Re mektupları ismini taşıyan ilk şiir kitabı, 2016 yılında, 
İkinci şiir kitabı Fatma Begüm’ün Saba Defteri ise 2019 yılı Ocak ayında Hece 
Yayınları arasında yayımlandı. 

Ali Sali (Türkiye)
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dibace

“etinizi toprağa yedirmeyin”
Cenab –ı Ali Efendimiz

güneşlerin kalbine taht kuranların menakıbı çıkar karşına
çalınır kulağına hediye misali fısıltıları meleklerin
kulağını versen sesine anasırı erbaanın
yaslasan kulağını kalbine işitir ve itaat edersin fısıltının ayartmasına

sohbet halkasıdır meleklerin ravisi menakıbın
diline dolanan kelimelerin rivayet halkasındadır yeri
zincire dâhil bir kabileden gelir dönüp baksan
baksan bast –ı zamana meyli bundandır
bundandır heybesindeki kelimelerin muhreç sayfalarda kalması
muhreç sayfalarda kalır kelimeleri esatirin
sadağında taşınmaya gelmez güneşlerin kalbindeki taht
bundandır harflere vurgunluğu arzda ve semada üstünü örtmesi çullarla
ardında ordular dolaştırması bundan
tayy -i mekâna heveslenmen itaatine halel getirmez tutunsan yongasına harfin

yongalarla taşınır harfler gasilhaneye
istiflenir kelimeleri itaatin harflerin fısıltılarıyla
harfleri kurtarırsın belki kağıttan
kora atsan yongaları bedeni tezyinden
ihtimal tahnite yatırılan sakalın da tutar elinden
işitir ve itaat edersin çağrısına meleğin

muallaktan fısıldanır kelimeleri esmanın
dayarsan kulağını sadrına
nefesin ulanır kalpte otağ kuran berekete
terk –i beden edilir gölgelikten elini uzatsan
elini uzatsan bulutlar çimenler kadar yakındır gül dibine yatkın gövdene
yakındır türkülere heves eden sesine bitişmesi harflerin

harfin kıraatinden gelir yapışır hançerene
gasilhaneye taşınan yongalar
bast –ı zaman da sendedir tayy -i mekân da
güneşlerin kalbine taht kuran
kavim de gelir menakıbıyla otağ kurar kalbine
işitir ve itaat edersin fısıltısına meleğin
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1959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 
İlk şiiri  Mavera dergisinde çıktı (1982). Yükseköğreniminin ardından bir 
süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları›nı kurdu. 1989›da Merdiven 
Sanat isimli aylık bir sanat dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı 
sıra Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi yayınladı. 2006-2012 
yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şube başkanlığını 
yapmış olan A. Ali Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. 2012 yılının şubat ayında birinci sayısı çıkan ve edebiyat 
ağırlıklı bir sanat dergisi olan Karabatak’ın genel yayın yönetmenliğini halen 
yapıyor. “Hızırla Kırk Saatin Kurgusal Yapısı” konulu  bir yüksek lisans tezi 
(2013) ve “Sabahattin Ali, Sait Faik ve Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Anlatıcı 
Okur İlişkileri” isimli doktora tezi (2019) bulunuyor.

Eserleri:
Şiir: Körün Parmak Uçları (1998), Kuduz Aşısı (2006),Gizli Buzlanma (2013), 
Mara ve Öteki Şiirler (2017)
Öykü: Yangın Merdiveni (2000), Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme:  Posta Kutusundaki Mızıka (1999), Makyaj Yapan Ölüler (2004), 
Resimde Görünmeyen (2006) Güneşimin Önünden Çekil (2007), Satranç 
Oynayan Derviş (2008), Tek Kelimelik Sözlük (2009), Ejderha ve Kelebek 
(2010), Bostancı Bahane (2010), Peygamber’in Aynaları (2015), Bisiklet 
Dersleri (2017), Ay Tiradı (2018), Raf Ömrü (2019)
Tercüme-Araştırma: Divan / İmam Şâfiî’nin Şiirleri (2002)

A. Ali Ural (Türkiye)
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Ödülleri : Ejderha ve Kelebek (2010 TYB Deneme Ödülü), Gizli Buzlanma 
(2013 TYB Şiir Ödülü), Uluslararası Abdullah Tukay Büyük Şiir Ödülü (2015 
Tataristan- Kazan)

Okuma Biçimleri

dağı okumanın yolu yoktur tırmanacaksın 
eksiltili bir cümlenin noktaları düşerken bir bir
bol oksijen şiire dahildir nefes darlığı da
sürülerin süt gibi akması bayır aşağı
sen okuma bilirsin 
bak şu kaya hangi harfe benziyor 

A’ysa korkma kendi başına bir dağdır A
düşmez ya ola ki koptu yardan yankılar bırakarak 
düştüğü yerde kapital bir  A olarak yükselir, bir dağ olarak
kapitalist bir A olarak değil az enerjiyle çok çalışan
okumak bir heyelandır, desem
kimse altında kalmaz

yükseklere dikip gözlerini Turgut’un durağından
göğe bakanlar vardır bir de 
bakıp dururlar
burs alabilseydiler durmayıp okuyacaklardı
bulutları yalnız çocuklar okuyabilir oysa
dur durak bilmezler durakları yoktur 
arabaları avuçlarına sığar

bir kağıdı tekne yapıp okuyabilirsin ırmağı
yeter ki peşinde sürüklensin bir çift filika 
battığı yerde duracaksın noktadır çünkü
olur da kavuşursa denize 
alkışlar romancılar patlatarak avuçlarını
ne uzun cümle

bir dalgakıranı kitap ayracı yaparak 
denizi okuyabilirsin
hangi balığın pulu yapıştı ellerine
hangi taş hâlâ dibe doğru iniyor
hangi dalgada kaldığını kim bilsin
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1982’de Kırgızistan’ın Oş bölgesinde doğdu. Şiir yazmaya lise yıllarında 
başlayan şair, 2005 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji 
bölümünden mezun oldu. Türk Edebiyatı ve Şiiri, özellikle tasavvuf şairleri 
ve şiirleri hakkında uzmanlık alanı olarak çalışan Altınbek Ismailov, Yunus 
Emre’nin şiirlerini Kırgızcaya tercüme ederek 2005 yılında kitap olarak bastırdı. 
Mevlana’nın ünlü eseri ‘’Mesnevi’’den seçtiği bazı şiir, hikayeleri Kırgızcaya 
aktararak 2017’de kitaplaştırdı. 2005’de Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği 
Kırgızistan temsilcisi olarak çeçildi. 2006’da ise Kırgız Millî Yazarlar Birliği 
üyeliğine kabul edildi. Şu anda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 
Kırgızca koordinatör olarak çalışmaktadır. Evli, 2 çocuk babasıdır.

Yayınlanmış eserleri:
Süyüünün Sultanı Yunus Emre (Sevgi Sultanı Yunus Emre), Tercüme ve 
eleştiri, 2005. Süyüünün Sultanı Yunus Emre (Sevgi Sultanı Yunus Emre), 
Tercüme ve eleştiri, (İkinci baskı) 2010. Taş küzgü (Taş ayna), Şiir, 2008. Taş 
küzgü (Taş ayna), Şiir,(İkinci baskı) 2009. Taş küzgü (Taş ayna), Şiir,(Üçüncü 
baskı) 2012.Gülistan (Bahtiyar Vahabzade) Tercüme, 2010. Mevlana, Hayatı, 
Edebi Kişiligi ve Şiirleri’nin Kırgızca Tercümesi, 2017.

Altınbek Ismailov (Kırgızistan)
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İlan-ı Aşk
Kabına sığmayıp çalkalanıp da taşan,
Zorladı epeyce bir düşünceyle basan.
Sözleri kış gibi bir şiir adadım,
O genç kıza bir anda aşık kılan.

Görmüş gibi sanki filmdeki olayları,
Niceleri şaştı kaldı okuyup da bunları.
Kıskanarak yırttılar, kaldı yarısı,
Eve getirdim oysa istedim okumayı.

Eşim sonra sinirini dağıtana dek,
Medeni savaş oldu tan atana dek.
“Sen kime âşık oldun?” gibicesinden,
Sorular tekrarlandı bıktırana dek…

Doğrusu ne yapayım aldatıp da onu,
Gerçeği söylesem de hiç anlamadı
Tartışmaktan, kavgadan yoruldu neden sonra,
Uyudu akşama dek, Allah korusun onu!

Anlam veremeyip ilan-ı aşkıma,
Ditmiş sahibini şiirin her satırda.
Hâlbuki hatırlayıp bekâr zamanlarımızı,
Adamıştım bunu kadınıma.
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1995 yılında Travnik’te doğdu. Mješovita Srednja Lisesi Filoloji ve Diller 
bölümünden mezun oldu (2014). Saraybosna Üniversitesi Türk dili ve 
edebiyatı bölümünü bitirdi (2018).  Aynı bölümde yüksek lisans yapmakta olan 
Neslenoviç, tez aşamasındadır. Türkçe’den Boşnakça’ya veya İngilizce’ye 
eşzamanlı çeviri ve gerektiğinde İngilizce’den, Türkçe veya Boşnakça’ya 
belgelerin, raporların ve e-postaların yazılı çevirisi yapmaktadır. 2019 yılında 
Akademi Rumeli 5 Projesi’ne,  Sarajevo Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
düzenlenen “Şiir Gecesi” programına katıldı.  İlkokul, lise ve üniversite 
öğrenciliği yıllarında şiir ve kompozisyonlar yazmakta olup insanî yardım 
kuruluşu olan Pomoziba’nın ve Rukunasrce’nin aktif üyesidir. Türkçe şiirler 
yazan Neslenoviç kendisini Türk dili ve edebiyatı alanında akademik olarak 
da geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Amila Neslenoviç (Bosna Hersek)
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Güzel Hayat, Ne demek?

Hayattan ne istiyorum?
Garip ve zor bir soru
Biraz kahve, bazen sütlü
Hayaller
Bir sanatçının ruhu
Veya bir tövbekârın hayatı                                                                                                                                 
Çok kitap                                                                                                                                            
                          Ve bazen dondurma
Biraz kahve, bazen sütlü                                                                                                                                    
Bunu dedim, değil mi?                                                                                                                                 
Koşulsuz sevmek ve sevilmek                                                                                                                      
Çocuklara yardım etmek
Hayatın zorluklarına direnmek                                                                                                                               
Uzaklara yolculuğa çıkmak için                                                                                                                         
Denizin şafağında buluşmak için
Elma yemek ve kışı sevmek istiyorum                                                                                                                      
En yüksek dağlara tırmanmak istiyorum                                                                                                           
Ve en dip derinliğe ulaşmak
Bugün Cuma
Gelecek cuma Edirne’de olmak istiyorum
Ve sonra İstanbul’da                                                                                                                                      
          Ve orada kalmak                                                                                                                                           
                            İstanbul’u seveceğim                                                                                                                                 
Gerçekten tarifsiz
İstanbul›a giden her zaman ona geri döner
Evet, hayattan bunu istiyorum.
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1967’de doğdu. Türkmenistan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi ilçe 
merkezindeki 7. Lisede tamamladı. Henüz çocuk yaştayken, şiir yazmaya 
başladı. İlk çocukluk ve gençlik yıllarımın şiirleri il ve ilçe gazetelerinde 
yayınlanmaya başladıktan sonra, Türkmenistan Cumhuriyetinin merkezi 
gazeteleri ve dergilerinde de şiirlerim yayınlanmaya başladı. Merkezi 
gazetelerde, “Firaki” isimli şiirim, ilköğretim çağındaki çocuklar için 
yayınlanan “Mıdam Tayyar” gazetesinde ilk şiirim yayınlandı. Türkmenistan 
Yazarlar Birliğinin düzenlemekte olduğu şiir meclislerine katıldı. Her sene, 
19 Mayıs günü, Türkmenistan’da, devlet düzeyinde düzenlenen “Mahtumkuli 
Firaki Şiir Şöleni” adı atında ülke, il düzeyinde gerçekleştirilen şölenlere 
katılmıştır. 

Rusya’nın Kalinin Bölgesinin Ostaşkov şehrinde “Gıda Mühendisliği” 
bölümününden mezun oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünden lisans ve Yüksek Lisansını 
tamamladı. Akademik çalışmalarını devam ettirmekte olan şair, evli, 4 çocuk 
annesidir. Türkçe, Rusça ve Özbekçe bilmektedir. 

Arazgül Rejepova (Türkmenistan)
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ŞIGIR PEYDA 

Gelse novruz aleme ren kılar cahan peyda (Magtımgulı)
Magtımgulı coş eylar, ren kılar, şıgır peyda, 
Könül tapmış rahatı, serinde sabır peyda, 
Tenden ayra salınmış, ecizdir cebir peyda, 
Ayan eylar barlıgın, canında ciger peyda,
Rovan bolmuş manısı, gör nıçe konül peyda,
Aşkar bolmuş panyda, bir bakı ömür peyda.

Aşık bolup şıgırı, bossanga seyran eylan,
Ol konülde ılham bar, alemi hayran eylan,
Secde edıp akıla, akmaga zıyan eğlan,
Garamay gabahatga, hak yolun dovam eylan,
Mün al hıla baş bermey, ömrüne sogap eylan,
Baş eggin hakın bolsa, tozunı togap eylap, 
Cogap bolar gör niçe münde bir soval peyda.

Söz diyilgen gudratnı, gursaklarga caylar sen,
Bu şıgırı alemnin şakıgında yaynar sen,
Hem on ataşdan ıssı gazanında gaynar sen,
Gör niçeler gark bolmuş, ummanını boylar sen,
Konül istap barganı, ol bossanga aylar sen,
Yagşı birle yamangy henizler hem saylar sen,
Belki olar müdümi ruhuna ayan peyda.

Sıgınar men şıgrına, biıgtıyar özümden,
Habar bir sen alenin bu gününden düynünden,
Ne işlerge mübtela, gel habar al halımdan,
Halas bolgay adamzat, etmişi günahinden, 
Egsilmegey supralar, nıgmatı-yu nazından,
Men hem bu gün dilar men, hacatımı ılahımdan,
Eyle Pıragınkı dey, arasta iman peyda.
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1956 yılında Kıbrıs’ta (Baf/Kasaba) doğdu (21 Ekim 1956). Baf Kurtuluş 
Lisesi’nin en son mezunlarındandır (1974). Ege Universitesi Tıp 
Fakültesi’nden 1980 yılında Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 1981-1985 
yılları arasında Kadın Doğum ihtisasını tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı oldu.1985-1987 yılları arasında Gülseren Taburu’nda Yedek 
Subay Doktor olarak askerliğini tamamladı. Halen Gazimağusa’da serbest 
hekim olarak çalışmaktadır. Dr. Albayrak sosyal, kültürel, siyasi, mesleki, 
sportif ve sanatsal (şiir, müzik, resim, karikatür ve fotoğraf) birçok kuruluş 
ve örgütün içerisinde çalışmış, üyesi olmuş ve yönetim kurullarında görev 
almıştır. Uzun yıllar Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Gazi Mağusa Hekim 
ve Dişhekimleri Dayanışma Derneği yönetim kurullarında görev almış, 1994-
1997 yılları arasında Doğu Akdeniz Universitesi Vakıf Yönetim Kurulu  (Daü 
Vyk) üyeliği yapmıştır. Halen Baf Kültür ve Dayanışma Derneği (BKDD), 
Müzik Üretenler Derneği (MÜDER), Kıbrıs Sanat Derneği (KSD), Kıbrıs 
Türk Karikatürcüler Derneği (KTKD), Avrupa Karikatürcüler Federasyonu 
(FECO) ve Avrupa Servikal Kanser Birliği (ECCA) ile Servikal Kanser 
Karşıtı Politikacılar (PCCP) üyesidir. Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği 
Korosunun kurucularındandır. Ayrıca iki toplumlu hekim örgütü olan “Doctors 
For Cyprus’un” yöneticilerindendir. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya Festivali 
çerçevesinde düzenlenen “Uluslararası Aysergi Pulya Karikatür Festivali’nin” 
başkanlığını yapmaktadır. Gazimağusa’da 2 dönem Belediye Meclis Üyeliği 

Arif Ali Albayrak (Kıbrıs)
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yapmıştır. Aralık 2003 seçimlerinde CTP-BG Gazimağusa Milletvekili 
olarak parlamentoya girmiştir. Şubat 2005 seçimlerinde yeniden CTP-BG 
Gazimağusa Milletvekili seçilmiştir. Nisan 2009 erken genel seçimlerde 3. 
Dönem milletvekilliğine seçilmiştir. Temmuz 2013 seçimlerinde yeniden 4. 
Dönem mitletvekilliğini kazanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bir Daha Sevemem

Bir daha sevemem
Senden sonra
Senin gibi,
Seni sevdiğim kadar.

Yaralanır yüreğim,
Bir başka sevgiye,
Bir başka sevgiliye
Dikiş tutmaz,
Sevda tutmaz
Aşk tutmaz.

Her boşluk
Sana ait bir oda
Gönlümde.
Oturur hasretin bir köşede,
Bir köşede
Ateşlerde heyecanların.
Gülüşün bir köşede,
Bir köşede
Acısı yoklukların.

Bir daha sevemem
Senden başka.
Hasret sen, özlem sen,
En gizemli bakışların

Gülüşün en güzeli sen.
Sonsuz bir gözyaşı olsan da
Yüreğimde akamayan,
Tenimde ateş
İçimde nefes sen.

Ellerim yasaklı
Bir başka ele,
Gözlerim hapsinde gözlerinin.
Dilim kilitli,
Hecem tükenmiş.
Bir başka rüzgâr
Vurmaz artık yüzüme.

Bir daha sevemem
Senden sonra
Senin gibi,
Seni sevdiğim kadar.

Yaralanır yüreğim,
Bir başka sevgiye,
Bir başka sevgiliye
Dikiş tutmaz,
Sevda tutmaz
Aşk tutmaz.
Sen de bilirsin ki ey yâr
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz…
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1972    yılında     Bakü’de    dünyaya   geldi.  1979-1989 cu illərdə  Buzovna   
qəsəbəsindəki 26 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1990-cı ildə hərbi 
xidmətə yollanıb, 1992-ci ildə Sovet ordusunda (sonradan MDB ordusu) 
xidmətini başa vurub. 1993-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna daxil 
olsa da, təhsilinə başlamadan könüllü olaraq Qarabağ cəbhəsinə gedib 
və atəşkəsə qədər (1994-cü il 1 may) Əzizbəyov adına Könüllülər 
Batalyonunda döyüşüb. Arif Buzovnalının ədəbi fəaliyyəti erkən yaşlarına 
təsadüf edir. 1987-ci ildə “Pioner”  jurnalına  göndərdiyi “Vahidə 
bənzətmə” şeiri jurnalın konsepsiyasına uyğun gəlmədiyinə görə dərc 
edilməsə də, 1991-ci ildə həmin şeir “Azərbaycan Gəncləri” qəzetində çap 
olunub. Bakıda və Abşeronda fəaliyyət göstərən müxtəlif ədəbi məclislərin, 
o cümlədən “Füzuli” və “Məcməüş-şüəra” məclislərinin üzvü olub. 
Mütəmadi olaraq dövrü mətbuatda “Azərbaycan Gəncləri”, “Kaspi”, 
“İki sahil”, “Yol”, “Olaylar”, “Ədəbiyyat qəzeti”, “Tək səbir”, “Nəbz”, 
“Şəhriyar” və başqa qəzetlərdə, həmçinin “Hikmət”, “Kəlam”, “Ulduz”, 
“Karvan”, “Azərbaycan” jurnallarında bədii əsərləri və müxtəlif 
mövzulu məqalələri ilə çıxış edib. 2003-cü ildə Təbrizdə keçirilən “Şeri-
tənz” Beynəlxalq şeir müsabiqəsinin qalibi olub. 2010- cu ildə Urmiyyədə 
keçirilən “Rəzəvi” Beynəlxalq Şeir Festivalının qalibi olub, 2011- ci ildən isə 
həmin festivalın  Türkdilli  şeir üzrə münsifidir. 
Şeirləri xarici dillərə tərcümə edilib və müxtəlif ölkələrin mətbuatında cap 
olunub. Altı kitabı işıq üzü görüb və müxtəlif almanaxlarda əsərləri yer 

Arif Buzovnalı (Azerbaycan)
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alıb. Ömər Xəyyam, Sergey Yesenin və Leyla Əliyevadan tərcümələri var. 
2011-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 2016-cı ildə təsis 
edilmiş Xəzər Yazıçılar Birliyinin sədridir. 2017-ci ildə XYB-nin tərkibində 
yaradılmış “Poeziya klubunun” sədridir. Ailəlidir, iki övladı var.
Kitabları : Ömrün ötən anları, 1999,Mərifətdən həqiqətə, 2005,Səhərimə nə 
qalıb ki, 2007, Xəzərim, 2009, Sarı güllər, 2010,Seçilmiş əsərlər, 2014, 
Tədqiqatları, Xətai və füzuli... Düşüncələr Nəsimi bir baxışda Qırx qəzəl – 
Qırx şərh

Xəzərim

Ruhumun sözlərə biganə həzin bəstəsisən, 
Göy Xəzərim, 
Mərdliyin himnisən, azadəliyin nəğməsisən, 
Göy Xəzərim. 
Səni duyduqca,
Eşitdikcə məhəbbət dolu qəlbindəki çırpıntıları 
Daşlaşıram, 
Taleyin hökmünə təslim adalar bənzəri yalqızlaşıram. 
Bir nağıldır zərif hüsnündəki mənalı təbəssüm, 
İxtiyarsız qapanır möcüzələr həpsinə hissim, 
Sezirəm həsrəti sahildəki boz qumların incik baxışında, 
Bu baxışla danışırlar. 
Dənəciklər əbədi eşqini təsvir eləyib hər naxışında 
Sənə yetmək yarışında yarışırlar, 
Bir birilə küsüşürlər barışırlar. 
Dəniz adlanmağa həsrət nə qədər damla
buludlardan asılmış, 
Asimanın qəfəsində sənə yetmək həvəsində 
Hərə bir küncə qısılmiş. 
Taleyin hökmünə bir bax ki, olub göy yerə möhtac, 
Zərrədir, küllə qovuşmaq ümidilə 
Eləyir adi yagiş damlası göydən yerə merac. 
Bu məhəbbətdəki aliliyi bivec küləyin
şiddəti bilməz, 
Cahildi o, vəhdətdəki mahiyyəti bilməz, 
Qəti bilməz. 
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12 O həmin vehşi küləkdir ki, salır ayrı sənin zərrələrindən 
Eləyir zülmə sitayiş. 
Nə bilir ki, nə olan şeydi nəvaziş, 
Ona sevda dediyin sadəcə addı, 
Ona sevda adı yaddı. 
Cəmi sevdalıların qəlbinə usdad sən özünsən, Xəzərim. 
Çünki sevda sözünə ad sən özünsən, Xəzərim. 
Daş bədənlərdəki boş başlara aqil əyilərmiş, 
Əyriyə düz deyilərmiş, 
Əyri yollar düzə düz göstərilərmiş, 
Bəndədən bəndəyə taət və sücud istənilərmiş, 
Həqq nahəq qabağında yenilərmiş 
Bu yazıqlar qəvi tufanlara güc gəlməyi səndən
Niyə öyrənmədilər bəs, Xəzərim? 
Ağ köpüklərdə batır, onların axır nəfəsin kəs,
Xəzərim. 
Qatı cəlladlar əlində qanımız birgə içildi, 
Boyumuz birgə kiçildi, 
Canimiz birgə üzüldü, 
Sinəmiz üstünə min kuzə düzüldü. 
Qanını səndə yuyanlar, əlini məndə qurutdu 
Səni sıxdı məni tutdu, 
Nədir insanlıq unutdu. 
Səndən aldıqları bir sönməz oda döndü, Xəzər 
Mənim isə yarısönmüş ocağım vardı  
O da söndü, Xəzər.
Arifəm, sadəcə şair, silahım söz
Bu silahla deyiləm bir şeyə qadir
Ki basım yarənə bir köz.
Yenə bir müddət əzab çək,
Yenə bir dövr susub döz.
Belə qalmaz gələr ol gün ki,
Bu qəflətdə yatanlar da açar göz.
Mənə və mən kimi biçarə vəfa əhlinə
Hirslənmə, Xəzər.
Biz sözə güc veririk, sən sözə öyrənmə, Xəzər. 
Hücum et boz qayalar üstünə coş şağla, Xezer. 
Bu təlatümlərə bel bağla, Xəzər.
Göz yaşım səndə əmanətdi mənim,
Ağlamaq keçsə içindən
Bu həzin şerim ilə ağla, Xəzər.
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1991, İstanbul doğumlu. Şiir ve eleştiri yazılarını Yedi İklim, Dil ve Edebiyat, 
Bir Nokta, İtibar, Türk Edebiyatı, Kuruluş, Cins ve tetkikçi. blog gibi mecralarda 
yayımladı. İlk şiir kitabı “Bana Hayran Olsana”yı 2013’te, ikinci şiir kitabı 
Kelimeler ve Adımlar’ı 2018’de okurla buluşturdu. Eleştiri kitabı Kanlı 
Canlı Şiir-Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar’ı 2016’da yayımladı. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun 
oldu. 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve edebiyatı bölümünde “Yönelişler 
Dergisinde Şiir ve Poetika” başlıklı teziyle yüksek lisans yapan Kelebek, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesinde doktora öğrenimine devam etmektedir.

Aykut Nasip Kelebek (Türkiye)
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Bir şiir bir eleştiri kitabın var kitaplaşmamış yazıların
kitaplaşmamış aşkların var kitaplaşmamış bir alınyazın
okurla buluştur kurtar unutulmaktan bütün dosyalarını
bir yayıneviyle anlaş olmazsa yine kendin yayımla
acıların ne şık durur kütüphanede Anna Karaninanın yanında
yüzünde durduğundan daha şık ve çok daha şaşaalı
konuş yoksa boşuna açılmış olacak o yaraların
sen yazmadan kapanırlarsa

sözlerimi geri alıyorum
--geri alamadığım her şeyin acısını sözlerimden çıkardım zaten
ama aldığımda bambaşkaydılar verdiğim hallerinden-
yazdıklarını yırt henüz yazmadıklarını hiç tasarlama
parıl parıl parlayacağın kıyılardan uzak dur
tüm lanetinle batacağın bir akşam vakti ara
kurtul şu mekanlardan akıp giden zamanı kovala 
kırmızı halıyla karşılanmayı bekliyordun
oysa koskocaman bir boşluk ağırladı seni
yaratıcılığının en uç noktasında

soyun bütün rollerinden ve hiç şans vermediğin birini
canlandırmaya başla artık, kendini. O kadar çok başkası oldun ki
mezar taşına hangi ismini yazacaklar? Hangi doğum tarihini?
-Yaptığım hatalar çoluk çocuğa karıştı ev bark sahibi oldu
geçen gün çarşıda
yıllar önce işlediğim bir suçun torunlarına rastladım mesela
kucaklayıp bağrıma basasım geldi ama başaramadım
çünkü yeni kuşak bizim nesilden çok daha tehlikeli
dön dediğin yer hatalarımdan türemiş bir kenar mahalle 
aynı anda birden fazla kişiyi oynamak bile
kendim olmaktan daha çekilir çile

artık yaşayamaz hale gelen varoluş acım
İstanbul-Ölüm treninin önüne attı kendini
üzerinden onlarca tren geçtiği halde sonuca ulaşamadı
bu intihar girişimi
çaresiz döndü ruhumda bıraktığı boşluğa
yaratıldığı yerin ateşinde ölebilirdi ancak
ilk başta Moskova kadar soğuk bir rüzgar esse de aramızda
zamanla sarmaş dolaş olduk yeniden 
ben ona yaşayabileceği bir yuva verdim
o bana yaşamak için bir neden
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Hakim oğlu Bulat Ibrahimov (Bulat Ibrahim) 19 Ekim 1990 tarihinde 
Tataristan Cumhuriyeti Laesh ilçesı Atabay köyünde doğdu. 2008 yılında liseyi 
başarıyla bitirdi ve aynı yıl Kazan Devlet Üniversitesi (şimdi Kazan Federal 
Üniversitesi) Filoloji ve Sanat Enstitüsünün Tatar Filoloji ve Tarih Fakültesi 
kursuna girdi. Mezun olduktan sonra, «Rusya Federasyonu halklarının 
edebiyatı (Tatar Edebiyatı)» dalında lisansüstü okula girdi. Üniversitede 
okuduğu süre boyunca  «Ellüki» edebi topluluğunun başkanı ve «Pencere» 
Tatar öğrenci gazetesinin editörü oldu. Bulat Ibrahim Tataristan Cumhuriyeti 
Yazarlar Birliği üyesi (2014›ten beri); Cumhuriyet şiir yarışmaları ve 
festivallerinin galibi («Idelem akçarlagı», «Tayan Allaga», «Shigri Sabantui»), 
Sacide Süleymanova atındaki edebiyat ödülü burslusu (2011, 2012), «Yıldızlı 
bilet» uluslararası edebiyat ödülü galibi («Aksenov festivali-2015» Edebiyat 
ve Müzik Festivali çerçevesinde). Tatarça «Balık dili» kitabı (2014) ve iki dilli 
(tatarça-rusça) «Shagiyr-Şair» (2015), «Beznen ezler-Bizim izlerimiz» (2016) 
şiir koleksiyonunun yazarı. Bulat Ibrahimov’un şiirleri birkaç gazete-dergide 
aktif olarak yayınlanmaktır.

Bulat Ibrahimov (Tataristan)
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Kaptan
1.
Kaptan, gemi kum içinde 
Evet, suda değil, kum içinde.
Nesil değil, halk batıyor.
Henüz erken kendini vurmak için.
Aç sıçanlar dağıldı her tarafa.
eğer çölden kurtulurlarsa
hayatta kalacaklar.
Eğer batarlarsa artık geri dönüş yok.

2.
Denizdeydik,
bundan önce okyanusta vardı.
nehirleri ve pınarları hatırlıyorum
gururlu mürettebatın kızlarını ve oğullarını hatırlıyorum.
Daha batmamalıyız, Kaptan. 
belki kader  yanlış yazmıştır,
belki de üzerimizde bir karğış vardır...

3.
Nuh’un gemisi yüzüyor.
Kaptan, 
yardıma ihtiyacımız var
bir işaret verelim.
bir kızı ve bir oğlu
Peygambere vereceğiz.

4.
sağa dön,
orada dağlar yükseliyor.
onlar hep taş ve demirden.
değerli hiçbir şey kalmadı.
canından daha değerli olan ne var ki?
Haydi dostum çarpalım şu dağlara,
Ya da dağlar çapsın bize.
hiçbir şey olmaz
bedenimiz taş ve demirden.
Kasırgalara özgürlük verelim.
kumları dağıtalım geri deniz kıyısına.
Kaptan, 
gemiyi batırma emrini kim verdi.
dalgalar üzerinde, yüksek dalgalarda, 
yüzmeliyiz daha uzun, uzun.
Daha erken ölmek için!
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17 Ekim 1982 doğumlu. Şair ve müzisyen. Kazakistan Yazarlar Birliği üyesi. 
Byidulla Báterekov özel kanalının sahibidir. Kazakistan Cumhuriyeti’nin 
Bağımsızlığının 20. yıldönümünde atılmış ilk Kazakistan Mekanik Sanatlar 
Festivali “ Kazak milleti” ödülü sahibi.  Elordalyk Astana’nın Genel 
Yayın Yönetmeni. Kazakistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi genel yayın 
yönetmeni “Büyük Patrikhane”; Kuchhetai Kalesi Kamu Bilgi Kurumu “Bilgi 
Kütüphanesi” Direktörü; Kazakistan Yazarlar Birliği Astana şubesi müdürü; 
ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti Genç Yazarlar Kültür ve Spor Konseyinde 
yer aldı.

Bauyzrhan Karagyzuly (Kazakistan)  
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Nesıbe 
 
Ony tańnan keshke deıіn 
keńsenіń buryshynda otyryp kúttі. 
Kelerіne Qudaıdan artyq sendі. 
 
30 kún kúttі. Keldі. 
Qushaqtady. Súıdі. 
Sol sátte mólt ettі kózderі. 
Tańdaıyna baıǵyzdyń únі keldі, 
dámі – aýyldyń dámі. Sezbedі. 
 
Aýyl. Eskі úı. Tún. 
Eshteńe esіne túsken joq. 
Banktyń aldynda ersіlі-qarsy júrdі. 
«Mańdaı terіmmen taptym...» dedі. 
Jazmysh myrs etіp kúldі. 
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Canan Özer (Kosova)

Selanik göçmeni Bursalı bir ailenin tek kızı olan Canan ÖZER, 1995 yılında 
Prizren’de doğdu. Abdyl Frasheri İlköğretim Okulu ve Gjon Buzuku Fen 
Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümündeki eğitimini 2018 yılında tamamladı. Halen Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalında tezli 
yüksek lisans öğrencisidir.
Sapanca, Kırcaali, Köstence, Prizren, Hazar, Kazakistan ve Edirne’de şiir 
akşamlarına katılarak Kosova Türk şiirini temsil etti. Şiirleri Balkan Türküsü, 
Köprü, Emel dergilerinde ve bazı antolojilerde yer aldı.
Yayımlanmış şiir kitapları: Meleklerin Kokusu (2009) Meçhul Şaire (2012).
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12 Türkçe
Sözlerine Tengri ile başlayan
Ulusunun yarınını düşleyen
Taşın bile yüreğine işleyen
Bizim betiğimiz, yazımız Türkçe

Girişine kımız tası dizilmiş
Çıkışına ölüm sözü yazılmış
Andanın kanıyla yolu çizilmiş
Dönülmez antımız, sözümüz Türkçe

Sıgıtıyla, balbalıyla, taşıyla
Kalanlara dağıtılan aşıyla
Gözlerden süzülen kanlı yaşıyla
Yuğlarda sagumuz, yasımız Türkçe

Börklü yiğitlerin şanlı ilinde
Görklü kızlarımın gelin telinde
Erkli yüreklerin sevilerinde
Bizim düğünümüz, sözümüz Türkçe

Tanrı dağlarının esen yelinden
Yürekler sızlatan kopuz dilinden
Davulla titreyen şu dört bulundan
Duyulan yırımız, sesimiz Türkçe

Gönderde bayrağın alına dön bak
Sözleri takip et, diline dön bak
Evliya Çeleb’in yoluna dön bak
Tarihte silinmez izimiz Türkçe

Şiiri biterse Canan neylesin
Korkut Ata gelip dua söylesin
Tanrı dilimizi bengü eylesin
Tinimiz, tözümüz, özümüz Türkçe
Göklere çevrilen yüzümüz Türkçe
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Cevat Abdurrahman (Gümülcine)

15-01-1970 yılında Gümülcine’ye bağlı Büyük Müsellim Köyü’nde 
dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde tamamladı. Celal Bayar Azınlık 
ortaokuluna kaydını yaptırdıktan 1 yıl sonra kontenjandan yararlanarak orta 
ve lise öğrenimini Eskişehir 19 Mayıs Ortaokulu ardından Eskişehir Atatürk 
Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında YÖS imtihanlarını kazanarak Bursa 
Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. 1994 yılında 
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Batı Trakya’ya döndü. Devecioğlu 
Veteriner Kliniği’nde uzun yıllar Veteriner Hekim olarak görev yaptı. Bu arada 
Selanik Aristotelio Üniversitesi Veteriner Fakültesinden denkliğini alarak, 23 
Nisan 2012 tarihinden itibaren kendi özel kliniğinde “veteriner hekimi” olarak 
hizmetine devam ediyor. Evli ve bir çocuk babası olan Cevat Abdurrahman 
4 dönemdir Büyük Müsellim Köyü Kültür ve Folklor Derneği başkanlığı 
görevini yürütmüştür. Şiirleri Rodop Rüzgârı dergisinde yayınlandı. Ayrıca 
yerel Gündem Gazetesinde mesleği ile ilgili köşe yazılarına devam etmektedir. 
Son olarak İbrahim Baltalı ile birlikte Kurcalı ve Büyük Müsellim köylerinin 
yakın geçmişine ışık tutan bir fotoğraf sergisi gerçekleştirmişlerdir.
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Ak Örtülerin Toprakla Bulanmıştır Elleri

Sabah ezanında düşer tütüncüler yollara,
Alın terlerini toprağa akıtmak için... 
Yaslayarak sırtını Rodoplara, inerlerken ovaya 
Topu topu hepsi bir lokma ekmek için...

Dökülürken alınlardan terler ince ince
Ak örtülerin toprakla çoktan bulanmıştır elleri
Her biri nasırlıdır, gözleri dalarken engine Yorgundur umutları...
Üzerine Kurulur hayalleri Umutlar tükendiğinde, 
Yeni umutlar filizlenir yüreklerinde...

Ak örtülerin nasırlıdır elleri 
Nasırlı elleriyle buluştuğunda toprak 
Hayat bulur doğa, ova ve de yaprak...
Bereket yağar evlere sağnak sağnak...
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İslam oğlu. 1992- ci ildə Bakıda anadan olmuşam. 1998-ci ildə Tərəqqi 
liseyinə, 2005-ci ildə Q.Qarayev adına 8 saylı musiqi məktəbinə daxil 
olmuşam. 2010-cu ildə Tərəqqi liseyi və Q.Qarayev adına 8 saylı musiqi 
məktəbinin tar-piano ixtisasını bitirmişəm. 2011-2013-cü illərdə Bakı 
Texniki Kollecinin Mühasibat uçotu fakültəsində təhsil almışam. 2014-
cü ildə Bakı Dövlət Uşaq Teatrında çalışmışam. 2016-cı ildə Mədəniyyət 
Nazirliyi nəzdində Şüvəlan Mədəniyyət Mərkəzində məktəblilər arasında şeir 
müsabiqəsi təşkil etmişəm. Həmin müəssisədə 6 ay şeir sənəti ilə bağlı dərs 
vermişəm. 2017-ci ildə “Sükut və sairə” adlı şeirlərdən ibarət kitabım nəşr 
olunub. Bir neçə dəfə “Ədəbiyyat” qəzetində həmçinin, “Ulduz” jurnalında, 
“525-ci”, “Oxu məni” qəzetlərində, kulis.az, sim-sim.az kimi ədəbiyyat 
portallarında dərc olunmuşam. Azərsun şirkətinin təşkil etdiyi “Su haqqında 
şeirlər” müsabiqəsində qalib olmuşam. Hazırda “Marcom”  reklam şirkətində 
çalışıram. Xarici Dillər Universitetinin Yaradıcılıq fakültəsində təhsil alıram.

Elshan Mehdiyev (Azerbaycan)
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12 Ayrılıq səs-küylü, get-gəlli olmur
Ayrılıq gedənin gəlməməyidi
Yetimlik uşağın özünün belə
Kimə çəkdiyini bilməməyidi

Sevda məqam-məqam havalanmaqdı
Kimsəsiz səhrada divanəlikdi
Uzaqlıq sərhədin o tayı deyil
Otaqdan-otağa biganəlikdi

Nəzakət düşmənin ehsanını da
Dua edə-edə içməyimizdi
Dən yeyən quşu da hürkütməməkçün
Yanından aralı keçməyimizdi

Sədaqət dostuna dəyən xəncəri
Əmanət verilsə saxlamaqdadır
Qurtuluş Allahla təkbətək qalıb
Günahkar-günahkar ağlamaqdadı.
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Moldova’nın Gagauz Yeri Bölgesinde Ütülü Köy’de 1972’de doğdu. Bakü 
Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümünü bitirdi. Küçük yaştan itibaren şiir 
yazmağa başladı. Şiirleri Ana Sözü Gazetesinde ve Bir şiir dergisinde yayımlandı. 
Üniversite eğitimi sonrasında Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde Dilcilik 
Enstitüsünde çalışmağa başladı. Makaleler ve araştırmalar yazdı. 2005 yılında 
Türk Lehçeleri alanında Doktora tezini savundu. 2007 yılında ailesiyle birlikte 
Moldova Gagauz Yeri bölgesine döndü. Bilim Araştırmaları Merkezi’nde 
müdür olarak ve aynı zamanda Komrat Devlet Üniversitesinde akademisyen 
olarak çalıştı. 2012 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye yerleşti. Gagauz Dilini 
koruyan ve geliştiren Miras Derneği’nin başkanı olarak dil ve kültürle ilgili 
çeşitli projeler ve yarışmalar yapmakta, şiir seçkileri yayınlamaktadır. Kendine 
ait iki şiir kitabı, çevirileri ve 6 bilim kitabı yayımlandı. 60’ı aşkın makalesi 
olan Güllü Karanfil, Ayna adındaki edebî derginin yayımını üstlenmektedir. 4 
yıldır İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Güllü Karanfil (Gagauz Yeri)
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12 Sonsuz Türkünün Karası
 
Çiçekli, büyülü kokularla dolu 
Gencecik baharın sepetiyim.
Kokusu dağılarak ayağımı bağlayan 
Biçilmiş çimenin yeşiliyim.
Işığı yayılır, buzları eritir 
Muhteşem tablonun sarısıyım.
Halkımın derdini, çektiğini anlatan 
Bir sonsuz türkünün karasıyım.
Ruhumun dervişlik ettiği, dolaştığı 
Bozkırın ben tozuyum, bozuyum.
Kırlarda tek kalan, hep çağıran, çağıran 
O acı pelinin kokusuyum.
Evimin yanından görünen Tan yeri... 
Ben onu bekleyen gecesiyim.
Gözümün sevinci, yüreğimin direnci 
Bayrağımın, Türklüğümün mavisiyim.
Yoook… Akılsız ressamın karışık, bulaşık 
Eline bitişmiş– paletiyim.
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1953 yılında Doğu Rodopların başkenti Bulgaristan’nın Kırcaali ilinin 
Köseler (Kösevo) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde ortaokulu İsmailler’de 
liseyi de Gabrovo şehrinde tamamladı. Halen 1974 yılında evlendiği 
Çataklar’da (Kobilyanede) yaşıyor. 42 yıllık meslek hayatında Kırcaali 
Belediyesi’ne bağlı muhtarlıklarda, köy kütüphanelerinde, vergi dairelerinde, 
kent belediye otogarında görev aldı. Nikâh memuru olarak emekliye ayrıldı. 
Şumnu Medresetünnüvap 1939 mezunu olan ve Doğu Rodopların aydınlarını 
yetiştiren kayınpederi öğretmen Şevket Efendinin yolundan yürümeye 
çalışıyor. Yayımlanan şiir kitapları: Gönül Yaprağı (Türkçe, 2001), Sınır Ötesi 
(Bulgarca-2003), Şafakla Gülebilsem (Türkçe-2005)

Habibe Hasan (Bulgaristan)
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12 Memleketim Rodoplarım/Dağım Benim

Yığın yığın tohumsun içimde
Meyvesi tomur-tomurcuk,
yemyeşil.

Penceremden giren ışıksın
Her sabah seherde-
Beni uyandıran.

Mor menekşeli kokusun
Akşamlarımı dolduran.

Yudum yudum içtiğim buzlu su
Aldığım her nefes

Örülmüş yapılar arasında karıncasın
Öteye-beriye koşuşan.

Dallar arasında kuş kanadısın
Başucumda uçuşan....

Yalınayak yürüdüğüm yol,
Tarlasında uğraşan ihtiyar,

Hani gençliğe taş çıkartan....
Ağlayan bir bebeksin

Gülümseyen bir ana
Nasırlı elli baba...

Torunlarımın uçurtmalarısın
Rüzgarlara meydan okuyan
Doğan güneş ve aşan gurupsun

Yüce dağım benim
Sen biricik diyarım,

Çocukluğumsun,
Ateş böcekleri kovalayan.....

Hayallerimsin,
Düşlerimsin.
Şarkılarım-şiirlerim,
Ekmeğimsin-aşımsın
Sancılarım-aşkımsın...
Dostlarımsın- etrafımdaki
Kolları beni

Sımsıcak saran-
Sen--- dimdik duran taşlarıyla mezarlarımsın,
Atalarım-

Nur içinde yatan.
Sen- Memleketim, Rodoplarım, Dağım Benim. Tek Vatan!!!!
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D. 20 Ağustos, 1971, İstanbul. Çocukluğu Maraş’ın Pazarcık ilçesinde geçen 
Hakan Şarkdemir, ilk ve ortaokulu Balıkesir’de okudu. 1989’da Kuleli Askeri 
Lisesinden, 1995’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun 
oldu. İlk şiiri 1994’te Mülkiye Mektebi’nde yayımlandı. Şiirleri, eleştiri ya-
zıları, çevirileri Şehrengiz, Yedi İklim, Atlılar, Dergâh, Ülke, Kırklar, Kökler, 
Hece, Heves, Karagöz, Kargış, Kafagöz ve Başka Dünyalar’da yayımlandı. 
Atlılar dergisinin ilk döneminin şiir editörlüğünü üstlendi. Bazı edebiyat der-
gilerine illüstrasyonlarıyla da katkıda bulundu. 

1998 yılında özel bir çizgi film stüdyosunda çalıştı. Türkiye Yazarlar Birliği ta-
rafından “edebi tenkit” dalında yılın kitabı ödülüne lâyık bulunan Kahramanın 
Dönüşü adlı kitabında, modern epik şiirin tarihi serüvenini anlattı. Günümüz 
şiirine yeni bir açılım getiren modern epik şiir anlayışını Türk ve Dünya şiirin-
den örneklerle tartışan Şarkdemir, söz konusu anlayışı teorik bir bakış açısıyla 
savundu. Sonrasında somut, deneysel ve görsel unsurları da şiirine katarak, 
“heteropoetika” adını verdiği, parodinin tüm şiirsel teknikleri bir araya getiren 
kurucu bir güç olarak tasarlandığı kaplamlı bir şiir anlayışına yöneldi. Yayın 
yönetmenliğini üstlendiği Karagöz’ü (2008-2013) Osman Özbahçe ve Serkan 
Işın ile birlikte çıkardı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim 
Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan ve aynı bölümde sanatta yeterlilik 
kapsamında sanatsal çalışmalarına devam eden Hakan Şarkdemir, evli ve tek 
çocuk babasıdır.

Hakan Şarkdemir (Türkiye)
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12 İndeks v: Marşlarım

[Oku, sen bir barkod tabancası değilsin…]
Tutukluk yapan, nutku

tutulmuş natıkalar
gibi düşüyor

düşüyor oysa sesin
Oku belli bir kadans,

belli bir dikkatle oku,
ne feryat ile
ne figan,

geviş getirir gibi değil,
değil özentiyle,
tegannisiz,
içlenerek değil, içinden
gelerek, ayrıca, çekerek içine nefesi

dolu dolu,
seçerek kelimeleri tek tek
bozarak ritmi, sözdizimini sonra kurarak yeniden,
oku, oku ki çözülsün dilin. Oku, gözlerine fer gelsin!
Ey benim karilerim,
Oku ne mâni ne de ninni…

iner gibi çıkar gibi bir bir
merdivenleri. Kapılardan geçe geçe, yaya iken ya da binekle,

park hâlinde, seyir hâlinde,
yüksek sesle oku veya içinden…

Oku, “Gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.”
Oku yoksa, “Sana olmaz

dökülen kanlarımız sonra helâl;”
Oku, “Deniz senin

toprak senin
gök senin,”

Senin bu geciken üşengeç eller, senin ellerinin
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12Kurumuş, kurnaları
çalınmış çeşmelerin,

Damları akıtan evler, eğri büğrü patikalar,
Patiklerde o yumuk ayaklar yalnızca senin,
Senin uykulu gözlerinin, kulunç giren ovalar,
Kepezlerde biriken gelincik,
Dağların kuytu yeri, tepelerin yükseği,
Çaylaklara derslik sungurlara avlak
İki yanı iki aslan parçası gibi
Yarlarla yarışan sular
Senin
Senin olmasalar da asma köprüler,
Erkenden kalkan vapur,
Sahte çiniler,
Camiyle komşu şapel,
Senin doğduğun şehrin,
Hemşeri olmayan hemşeriler
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29 Mayıs 1971 tarihinde Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde doğdu. Aslen 
Afyon Emirdağ Elhan köyündendir. Babasının görevi nedeniyle çocukluk 
ve gençlik yılları kısmen Trakya’da kısmen Anadolu’da geçti. Üniversite 
eğitimimi yarıda bırakarak 1992 yılının Ekim ayından itibaren Belçika’da 
yaşamaya başladı. “Gavurcuya Mektup” adlı ilk şiir kitabı 2011 yılında 
yayımlanmıştır. Aldığı güzel tepkiler neticesinde “Zıkkımın Kökü” adlı 
şiir kitabım 2014 yılında okurlarla buluşmuştur. Çeşitli şiir yarışmalarında 
dereceleri bulunmaktadır. Bazı şiirleri bestelenmiştir. Son şiir kitabı ise, 
“Kabak tadı” adıyla yayımlanmıştır. Genelde hiciv şiirleri yazmaktadır. Evli 
ve üç erkek çocuğu vardır.

Hakiki Kabakçı (Belçika)
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Çüş Dedim
İşsizlik parasını yılbaşında kesmişler,
“Miskin miskin evimde oturmayım boş” dedim.
“Temizlikçi aranır” diye ilan asmışlar,
“İş seçecek lüksüm yok, acil lazım iş” dedim.

Hemen randevu aldım, dokunsa da gurura,
Sabah girdim kuyruğa, akşama geldi sıra.
«Diploman ne» dediler, «yüksek lisans, doktora »
Başımı yere eğdim ve “ilkokul beş” dedim.

Anladım ki talep çok başvurduğum bu işe,
Meğer işi bu yüzden sürüyorlar yokuşa.
Ellerimi bağlayıp “uç” dediler o kuşa,
Ne yazık ki “tutamam ben ağzımla kuş” dedim.

Genel müdürlüğe mi alıyor sanki bizi?
Kah formasyon sordular, kah on parmak word yazı!
Ya kovayı sor bana, ya paspası, ya bezi,
Kendi kendime “oğlum senin işin yaş” dedim.

Sabıkasızlık kaydı, özgeçmiş şartı lazım,
İş bulma kurumundan aktiva kartı lazım,
Abidik ve gubudik, cartı ve curtu lazım,
“İnsanı bıktırıyor bu kadar telaş” dedim.

“Saçın biraz uzamış önce saçı kes” dedi,
“Sinek kaydı tıraş ol, sakalın çok pis” dedi,
Hastaneden raporla boy ve kilo istedi,
“Mankenlik ajansı mı burası kardeş?” dedim.

ÖSYM’den bile daha fazla yordular,
Yabancı dil üstünde saatlerce durdular.
Sinus’den Cosinus’den soru bile sordular,
Afedersiniz ama, en sonunda « ÇÜŞ » dedim.
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Gazeteci, araştırmacı, yazar. 1956 yılında Erzincan Üzümlü ’de doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan 
Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu.

Sınıf öğretmenliği yaptı. İngiltere›de yabancı dil eğitimi aldı. Bir grup 
arkadaşıyla Muştu dergisini çıkardı. Sur, Hareket, Türk Edebiyatı gibi dergilerde 
şiir ve hikâyeleri yayımlandı. Yazdığı çocuk hikâyelerinin yanı sıra tek roman 
denemesini “Bu Topraklar Afganlı” ile (1982) yaptı. Yazar, “Eyvah” adlı tarihi 
romanı ile bu alandaki çalışmalarını sürdürdü. Sislerin Ardında, Dincolo De 
Ceata adıyla Rumence’ye, 3a Tymaxamn adıyla da Rusça’ya çevrildi. Yazarın 
yalnızca Rumence yayımlanmış, üç araştırma kitabı daha bulunuyor.

Kapı komşumuz Gürcistan, Altın-Siyanür-Amerika adlı gezi notlarının; 
Gözleri Var Yalnızlığın, Veda ve Hüzün Adın adlı şiir kitaplarının yanı sıra 
derlediği Erzincan Fıkraları ve Dünden Bugüne Üzümlü adlı araştırma kitapları 
yayımlandı.

İlk fotoğraf albümünü Terzi Baba ve Erzincan Mezarlıkları adıyla çıkardı. 
Erzincan Üç Şehir adlı fotoğraf albümündeyse gerek derlediği gerek kendi 
çektiği resimlerle Erzincan’ın görsel tarihine hizmet etti.

Rıfkı Kaymaz ile 2001 Erzincanlının biyografisini derlediği Erzincanlılar 
Ansiklopedisi’nin birinci cildini yayımladılar. 2015 yılında Elif Alfa Depremi 
adlı hikâyesi yayımlandı. Erzincan’da yayın yapan Doğu gazetesini ve CAN 
TV’yi kurdu. TRT muhabiri olarak çalıştı. Halen Doğu Gazetesi genel yayın 
yönetmeni olarak görevini sürdürmektedir.

Halil İbrahim Özdemir (Türkiye)
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12Sözlü ve Sosyal Tarihi ile Üzümlü-Cimin adlı araştırma kitabı, Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin 2014 yılı Şehir Kitapları dalındaki ödülüne layık görüldü. 
TYB Erzincan Şube Başkanı olan Halil İbrahim Özdemir, evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Hatıran bende kaldı
Sevgili anneme...
Giderken,
Emanetin bende kaldı…
Uykusuz gecelere sattığın ömrün,
Kanatlarının altında,
Bir gözünden
Diğerine emanet edemediklerin….
Gözlerindeki ışıklar bende kaldı.
Şefkat dolu bakışların,
Baktıkça canlanan fersiz gözlerin bende kaldı...
Kimse görmesin diye kuytularda,
Gözyaşlarını gizledin üzülmesin diye yavrun…

Ser verdin, can verdin sır vermedin kimseye
Bir acı haber ulaşmasın diye, giderken

Zamanı da kucaklayıp götürdün,
Senli zamanlar yok artık,
Sensiz zamanların kıskacındayım her an.
Anlar işkence, dakikalar hüzün, saatler yokluk…

Giderken,
Şefkatini, merhametini de götürdün…
Yalancı analara dul babalara kaldı dünya

Giderken
Saçlarıma değen eller gitti…
Sana ulaşan yollar gitti
Çıkmaz sokaklardayım
Kayboldum
Sen giderken….
Ömrümü de alıp  götürdüm
Hatıran bende kaldı

Tut bu ağır yükün ucundan,
Ezme beni bu emanetin altında…
El ele gidelim gittiğin yere…
Hatıran bende kaldı
Tut bu ağır yükün ucundan,
Ezme beni bu emanetin altında…
El ele gidelim gittiğin yere…
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(İbrahimxəlil Məhəmmədəli oğlu Tamıyev) Gürcüstanda anadan olub. Ali 
təhsilini Bakıda almışdır. İxtisasca filoloq olan İbrahimxəlil yaşadığı Kazreti 
qəsəbəsində uzun illər müəllimlik etmişdir.
Bir müddət Marneulidə nəşr olunan “Region press” qəzetində köşə yazarı 
və məsul katib olmuşdur. Hazırda Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin nəşri olan 
“Körük” ədəbiyyat dərgisinin baş redaktorudur. 1997-ci ildən Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin, 2017-ci ildən də Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
“Cəllad günü”, “Yar”, “Durna diasporu”, “Ucqar havası”, “Yetimdoyduran”, 
“Vaqifin alma ağacı”, “Dost yazan tarix”, “Zərrədən Günəşə”, “Miras”, 
“Dünyanın Dərs dövrü”, “Əyriqardan sıravi salamlar” kitablarının müəllifidir.  
Yazıları Türkiyə türkcəsində, rus və gürcü dillərində yayımlanmışdır.

İbrahimxəlil Tamiev (Gürcistan)
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Mən yarı vətənəm, yarı qürbətəm
Mən yarı vətənəm, yarı qürbətəm…
demə ki: qanadı, əlbət, yarası!
Teli dan yerində durnalarsayaq
qalaram hey vətən – qürbət arası!..

Yenə verdiyinə şükür… nə deyim –
gündoğan yerinə qürub verirdi.
Heç nəyin yarısını istəmirdim mən;
verən verdiyini qırıb verirdi.

Görürsən? – vətən də yarı verilib…
qələmim qürbətin, dilim vətənin.
Ölməyə ki, vətən yaxşıdı… sən de:
hansı yarısında ölüm vətənin?

Heç nəyin yarısını istəmirdim mən…
ayrılıq… Araztək adında olar.
…Verən verdiyini qırıb verirdi;
pendir-çörək payım yadında olar!

Mənim dağlar payım… dənizlər payım…
…qubarın diliylə payız toz dinir.
Verən verdiyini… yarı verirdi;
bilirsən? – belə pay buza tez dönür!

Əsrim əsrar keçir Borçalıda, bax,
“yarı” sözündəndi Yar da, ay dostum.
“Sınıq körpü” qalıb adım Tiflisdə;
sınmadım qubarda, qarda, ay dostum.

Bir də yarıkönül, yarıyuxulu…
Ruhumda bu duman… çən… artardımmı?
Verən verdiyini yarı verməsə,
bütövlüyə belə can atardımmı?

Mən yarı qürbətəm, yarı vətənəm…
güneyin, quzeyin qarı qalmadı?
Vətən tərəfimiz əkizdi bizim,
qürbət tərəfimiz yarı almadı…
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1953 yılında Başkurdistan İşimbay şehrinde doğdu. İglin, Nuriman bölgelerin 
okullarında bilim alıyor. 1975 yılında Başkort devlet üniversitenin filoloji 
fakültesini tamamladı. Okuldayken şiir yazmaya başladı. Universitede 
“Aksarlaklar” (“Martılar”) edebi-icad dairesinin başkanlığı yapıyordu. O şair, 
romancı, oyun yazarı (dramaturg), 8 kitap yazarı. Birçok tanılmış şarkı sözleri 
yazdı. Çeşitli düzeylerde icat yarışmalarda kazandı (Genç şairler yarışması, 
“Altın bars”, “Galser bülbül” ve başkalar). Onun eseri olan “Mutluluk fiyatı” 
oyunu Başkort devlet akademi tiyatrosunun sahnesinde 8 yıldır seyirciler 
arasında popüler ve başarı kazanmış. Eserleri Başkort, tatar, rus dillerinde 
basılmış (yayınlandı). Kocası ile iki çocuk yetiştirip eğittiler, 4 torunları var, 
Başkortostanda kalıyor.

Halisya Yangirova (Başkurdistan)
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Ben kim?

Ben kim? Bozkırları geçip
Yine bozkır bulan - ben kim?
Damarımda kimin derdi yanıp,
Kimin kanı akar, ben kim?

Heyecan doğurur besteler
Koray sesi, zurna, harmonum...
Soyleyemedim, istediğim halde,
Duyuracak sözüm var, dostum.

Sazlarıma nahak ilişseler
Kubızımın dili kanıyor.
Nağmeler doğurur yüreğim
Derin yaralar ağlıyor.

Bozkırların kenarında duran
Gururlu Uralın korayı ben
Agidelin kuşu, orman sesi
Büyük Turan’ın varisi ben.

Aktaran: Aynur Sagatov
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Hasiyet Rustam (Özbekistan)

1971 yılında Özbekistanda doğdu. Özbekistan Milli Universitesi mezunu. 
“Gökteki ev”(1996), “Kurtuluş”(2003), “Rida” (2004), “Duvar”(2006), 
“Ağustos”(2008), “Korkunç”(Özbekçe ve Türkçe)  ve “Yarınsız günler” 
(Özbekçe ve Türkçe) adlı kitapları yayınlanmıştır. Onun şiirleri İnglis, İspan, 
Alman, Rus, Türk azar ve kazak dillerine tercüme edilmiştir. Şu an ‘Kitap 
dünyası’ gazetesinin başkanı olarak çalışıyor. 2004 yılında Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İ.A.Karimov tarafından “Şöhret” madalyasına sahip oldu.
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Hazır oldu bavulum

Son sonucunda…
Kitap
Kağıtlar
Ve hafif giysim
Elimde bilet ama
Huzursuz içim
Nedense…
Gözlerim yaşlı
Odadan odaya geçerim
Bekler araba
Telefon defterimi dolaptan bulur
Koyarım çantama
(Daha bekle şoförüm)
İşim bitir birazdan ama
Mırıldar dudaklarım…
Ne gariptir ki
Telefon da susmuş
Sanki ben gitmeden
Her kes kusmuş…
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Hayrettin Orhanoğlu (Türkiye)

Antalya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Erzincan’da Türkçe ve edebiyat 
öğretmenliği yaptı. Atatürk Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve doktora 
çalışmalarını tamamladı.  1986 yılından itibaren yurt içi ve dışında çıkan çeşitli 
dergilerde şiir, öykü, deneme ve makaleleri yayımlandı. 1991-1997 yılları 
arasında Erzincan’da özel bir tiyatro grubu kurarak yönetmenlik görevini 
üstlendi. Bilinç ve söylem analizi alanında yoğunlaştı. 1998-1999 yıllarında 
Taşra Edebiyat adlı dergiyi çıkardı. Hikâyeleri ile ödüller aldı. Öğretim üyesi. 

Kitaplar: Hâfız İle Kâtip (Anlatı), Düş Gören Defter (Hikâye), Sessizliğin 
Karanlığında Kemeraltı (Deneme), Şehir Mektupları Ahmet Rasim (Derleme), 
Mevlana’dan Hikâyeler (Derleme), Adımı Aşk Verdi (Anlatı), Türk Romanında 
Değişme Ritüelleri (İnceleme),Yolculuk Risalesi (Şiir),Aşkın Aynaları-Burçlar 
Kitabı (Anlatı), Aşkın Yolcuları (İnceleme),Dullar Sokağı (Roman)
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Boşluk Risalesi

Ölüm, ölümün içinden geçer…

I-
Aynadaki karanlığa bakıp da bulduğun boşluk neyse
Göğün sana unutturduğu şey bu olmalı bence 
Çarpım tablosunu çoktan unutmuş bir dalgınlık
Yahut güvercinlerin göğsünü kanatan yara 
Hatırlanmakla ertelenmiş ikindi sonraları belki de
İşte böyle dedirteceksin diline gelen bütün kuşkular için
Ama biliyorsun ki yol uzasa da eni sonu oraya varacak
Oysa bir boşluk hele ki büyük bir boşluksa eğer
Bütün bahaneleri silecek kadar alımlı durur aslında
Alımlıdır çünkü bekleyişi kendine gölge seçecek kadar
Usta bir yol bulucudur karanlıkta 

Seni tedirgin eden yalnızca boşluktur sanıyorsun
Belki uzaklığı mesafelerle ölçüyorsun diyedir endişen
Sonuç ne olursa olsun değişmiyor hiçbir şey
Bakış bu… Yanılmakla yahut yanmakla malûl 
Çıkılan bir yolculuk yalnızca bir yolculuk değilse eğer…

Niçin buluta bakıp da içlendiğin anlaşılıyor şimdi
Boşluğu dolduran birkaç damla suskunlukmuş diyorsun 
Akşamın kızıllığını örten karanlıkmış
Yanılmak erdemdir diyenlere ne demeli?
Erdem yanılgıyı seçememek mi?
Çünkü bir boşluk kalıyorsa geride kalana
İstersen buna birkaç damla kan de
İstersen kedere yeni bir ad yakıştır
Adına ne dersen de o biliyor kendini
Senin kendini unuttuğun kadar
Adım boşluktur diyor:
Sana bakıp da aldım yüzümü!



100
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12
II-
…
Çöl, saklanmak için bakar sessizliğe 
Ben çöl değilim bak yağmur yağıyor yüzüme 
Bu ırmak da susuz, güya denize dökülecek
Ruhumun ilk adımı senin olduğun yerde
Senin olduğun sensizlikte gökyüzü
Çağır ey sevgili ben bir çölsem yine de 
Yalvarırım uzaklara çok uzaklara çağır ateşi
Sen sende olanı al, al benden bu cehennemi
Bırakma geride olana azapta bilenmeyi

Bul beni ey gölgem silinmeden şu duvarda
Sana doğru akmakla azalan hayatta
Gecenin son sayfası, sessizlik budur demişim
Bilmezliğimi bağışla kalbimde keder yok demişim
Çöle bakıp yağmuru unutsaydın demişim
Kimsesiz bir teselliymiş kararan uzakta
İçimde bir başka geceymiş hatırda kalan
Hangi kapılardan baktıysam oradan kovulmuşum
Beni anlayacak var mı hani kim kalmış arafta

Kendi içinde dönüp duran heyulaysam
İşte öyle bir şeyim kendi halinde
Deri değiştiren ruhum olsa olsa
Harflerim silinir uzaklarda
Boşluksa bu, acıdan arta kalan yazgı
Kanatlarımda kanayan renklerse 
Hayır, hayır ne harfim boşlukta ne yazgı 
Kana kana sana bakıp da 
Kara kara alevimle boşlukta 
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1966 Amasya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Fars dili ve edebiyatı 
alanında öğrenim gördükten sonra, aynı bölümde yüksek lisans ve doktora 
yaptı. 1988 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesi ve Doğu Dilleri 
ve Edebiyatları Bölümü başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Mevlânâ Araştırmaları Derneğinin kurucularından ve yönetim kurulu 
üyelerinden olan Kırlangıç, iki dönem (2006-2008 ve 2014-2016) Türkiye 
Yazarlar Birliğinin genel başkanlığını üstlenmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 
2013’te Kırgızistan’da düzenlenen Türkçenin 10. Uluslararası Şiir Şöleninde 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen üç büyük ödülden biri olan Manas 
Büyük Ödülüne layık görüldü. Kırlangıç, Fars dili ve edebiyatı ve özellikle 
İran şiiri alanında çeşitli makaleler ve kitaplar yayımladı. Mevlâna’nın 
Mecâlis-i Seb’a’sını ve Mesnevi’sini, Sa’dî’nin Bostan ve Gülistan’ıyla 
Hâfız’ın Divan’ını yeniden Türkçeye kazandırdı.
Şiir kitapları: Hayret Makamında (1993), Düşte Yürüyen Derviş (2004), 3 
Defter (2015) Diğer çalışmaları: Farsça ve Türkçe edebiyat ile tarih alanında 
telif ve tercüme makale ve kitapları vardır.

Hicabi Kırlangıç (Türkiye)
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Hangi Dalın Çiçeğiydin 

Hangi dalın çiçeğiydin kırmızı
Hangi rüzgâr dağıttı tozlarını
Nerede kabuk bağladı kalbin
Gülüşün böyle ödünç
Yüzünde asılı kaldı

Temmuz’da hangi güneşe tutuldu saçların
Hangi tank gölgesi geçti zihninden

Doldu boşaldı meydanlar
Kasideler yazıldı 
Söylendi mersiyeler
Sen ölmüştün bihaberdi gülüşün bundan
Tanklar işsiz güçsüz somurtmaktaydı gölgelerde
Sapsarıydı iğdeler koşuşurken toprağa
Herkes gülüyordu iç çekerek sen ölmüştün
Herkes cesurdu ama sen ölmüştün cesaretten
Ne söylesek şiir oluyordu nereye gitsek meydan

Ölmemiştin adın yoktu ölüler arasında
Gelincikler kırmızıydı dağda bayırda kırda
Biz gelincik topladık kapkara asfaltlarda
Madem öyle hangi dalın çiçeğiydin ki soldun
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Şair ve yazar. 1 Ocak 1958, Gümüşhane doğumlu. Gümüşhane İmam-Hatip 
Okulu (1973) ve Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi (1978) mezunu. 
Eskişehir’de 1985 yılına kadar öğretmen olarak çalıştıktan sonra öğretmenliği 
bırakarak Hollanda’ya gitti. 1996 yılından itibaren bu ülkede serbest çalışmaya 
başladı. Türkiye Yazarlar Birliği, Endülüs Öğretmenler Vakfı (Hollanda) ve 
HDR (İnsan Onuru ve Hakları Derneği, Almanya) üyesidir.
İlk şiiri Millî Fikir (Çorum, 1975) dergisinde yer almıştı. Sadece ön adını 
da (Hüseyin Kerim) kullandığı şiir, deneme, gezi yazıları ve hikâyelerini 
Türkiye’de Mavera (1976-83), Muştu (1976-78), Aylık Dergi, Haksöz (1999), 
Umran (1999-2000) dergileri ile Yeni Devir (1979-83) ve Yeni Dönem (1999) 
gazetelerinde; Almanya’da Kafdağı (1994-2000), Wird (yayın kurulu üyesi, 
2000) dergilerinde; Hollanda’da İntertürk (1994) ve Mavi Posta (1995-96) 
gazeteleri ile Türkevi (1997) ve kültür-sanat sayfasını yönettiği Platform 
(2000) dergilerinde yayımlandı. Yeni Devir gazetesinin 1981 yılında açtığı 
makale yarışmasında birincilik, 1982’deki hikâye yarışmasında ise ikincilik 
ödülünü kazandı.

Hüseyin K. Ece (Hollanda)



104
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12 Bu Deli Rüzgâr Estikçe

Bu deli rüzgâr böyle estikçe ufka doğru 
Hayallerimi alır götürür ötelere 
Sığmam bir cümlenin dar kapısından içeri 
Ne içimdeki volkan, ne tarifi olmayan 
Uzun, ürperten mahşer ve kalabalık 
Bu deli rüzgâr böyle estikçe hiç durmadan 
Beni bir deli eder, beni bir veli eder

Bilirim, insan hayal etmeden yaşayamaz 
İçteki yolların sayısını da bilemem 
Ne yokuşa tırmanan semenderi tanırım 
Ne aşağı dökülen suyun gürültüsünü 
Bir yürekte devinen gece ile gündüzleri 
Nasıl takip edeyim münkesir bir aynadan 
Ayna ne ses verir, ne yüreği gösterir

Bu deli rüzgâr böyle estikçe ötelere 
Saçından sürükleyip götürür düşlerimi 
Koşarım ardından fakat asla tutamam 
Ne atın yelesini, ne ayın hâlesini 
Bir devran gibi geçip gider yolcular 
Ne elveda diyen olur, ne de bir el sallayan 
Ben bir uzlette öyle tek başına, münzevi

Her bir gidenin ardından bakarak can, 
Rüzgârla bütünleşen düşlerimi ararım 
Ya da düzgün cümle kurarım, yeniden, kavi 
Hayata dair, sana bana dair cümleler 
Seni bana, beni de sana anlatan şiirler 
Işıktan ve elmastan kelimeler, yalın ve ak 
Bu sözcükler gerçekle bir gün buluşacak
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1959 yılında Gümülcine’ye bağlı Kurcalı - Likion köyünde doğdu. Asıl 
adı İbraim İbram dır. Yazılarında İbrahim Baltalı adını kullanmaktadır. 
İlköğrenimini aynı köyde, ortaokulu Gümülcine’de özel “Edison” sanat 
okulunda, liseyi İstanbul Büyükçekçemece Lisesi’nde tamamladı. 1979-80 
yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne girdi. 12 Eylül 1980 
darbesinden sonra üniversiteler ve yüksekokullar birleştirilince AİTİA Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlandı. Baltalı, bu 
üniversitenin İktisat bölümünden 1985 yılında mezun oldu.1985- 1987 yılları 
arasında, önce Patra ve Aminteo bölgelerinde Yunan ordusunda 18 ay boyunca 
askerlik yaptı. İlk yazı denemeleri Gümülcine’de yayınlanan kültür sanat 
dergisi olan Şafak’ta çıktı. Baltalı’nın burada kesintisiz 11 yıl şiirleri yayınlandı. 
Şiirleri daha sonra Bulgaristan, Türkiye ile diğer ülkelerde de yayınlandı.1993 
yılında yazdığı “Günler Buğday Kokuyordu” şiirinden bir paragraf, 8 Aralık 
2017 günü T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
Gümülcine ziyareti esnasında okundu. Bir çok derneğin kuruluş aşamasında 
yer alan Baltalı, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nde Başkan 
yardımcılığı ve kasadarlık görevlerini de üstlendi. 1999 yılında Gümülcine’ye 
bağlı Şapçı bölgesinde ilk Türkçe gazete olan RodopRüzgârı’nı yayın hayatına 

İbrahim Baltalı (Gümülcine)
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12 soktu. Gazete 2007 yılına kadar devam etti. Gazete, 2007 yılından sonra ise 
yine aynı isimle kültür, sanat, popüler tarih ve yöresel araştırmalar dergisine 
dönüştü. Dergi halen yayınını sürdürmektedir. İbrahim Baltalı’nın; Emekli 
öğretmenlerin anılarının anlatıldığı “Bir Efsane Sona Ererken”, “29 Ocaklar 
ve Perde Arkası”, “Çeyrek Yüzyıllık Dava İskeçe Türk Birliği” ve “Çanakkale 
Şehitlerine” adlı kitap çalışmaları bulunmaktadır. Yine “Batı Trakya Köyler 
Ansiklopedisi” nin de ilk cildi 2017 yılında yayınlamıştır. Ansiklopedi 
çalışması devam emektedir. Baltalı, son olarak 2018 yılında Ankara’da yer 
alan Türk Halk Kültürü Kurumu tarafından “Türk kültürüne hizmet ödülü”ne 
layık görüldü.  İbrahim Baltalı evli olup bir çocuk babasıdır.

Günler Buğday Kokuyordu

çatlayan denizdi gözlerimin içi 
başakları döven rüzgârdı delicesine
üleşilen köylünün duru ekmeğinde

dökülürken akşamlar gecelere 
günler buğday kokuyordu

sağanak yağmurdu saçlarımı tarayan 
umutlarımdı takılan karbeyaz ağustos bulutuna 
kuytusunda bir söğüt ağacının

dökülürken akşamlar gecelere 
günler buğday kokuyordu

dinmeyen soluğu vardı insanların 
akşamın aceleci soğuk yüzünde 
gündüzleri güneşi içen sıcacık kahve duvarında

dökülürken akşamlar gecelere 
günler buğday kokuyordu, 
günler buğday kokuyordu.
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1978’te Sivas’ta doğdu. Bütün eğitim hayatını Sivas’ta tamamladı. 2006 yılında 
yüksek lisansını Dostoyevski üzerine çalışarak bitirdi.  Ebabil yayınlarınca 
basılan üç şiir bir de eleştiri kitabı var: Uyku Kuşu –şiir- (2010), Son Üç 
Dakika –şiir- (2013) Poetik Fiiller –Eleştiri- (2015) Yürüyelim –şiir- (2019). 
2007’de Sivas’ta yayın hayatına başlayan ve halen devam eden Aşkar edebiyat 
dergisinde editör. Birçok edebiyat dergisinde şiir ve eleştiri yazıları yayımladı. 
Bu dergilerden bazıları şunlar: “Karagöz, Kaygusuz, Dergâh, Hece” Evli ve iki 
çocuk babası olan Ekinci Sivas’ta yaşamaya devam ediyor.

İdris Ekinci (Türkiye)
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12 Yangın Yeri

 “-Mutluyuz di mi Sadık?
“-Mutluyuz abi.”

“Kirazın kilosu yedi lira olmuş; niye âşık olayım abi!”

Sana koynumun bir yangın yeri olduğunu
Kollarımla bu harı durmadan soluduğumu
Sana hep o haberi bekleyip durduğumu
Söylemeseler de sen bu yağmurdan anlarsın

Sana eskiden güzel akşamlar çizerdim
Topukların soğuk taşları güldürür derdim
Sana uzaktan da olsa bakmaları severdim
Bilmesen de sen bu rüzgârdan kanarsın

Sana şimdilerde kırka bölündüm desem
Her köşede bir uzvumla seni beklesem
Sana tehirden yorulmuş saçlarımla gelsem
Görmesen de sen bu kalbi duyarsın

Sana herhangi bir durmak fiilinden
Sonsuz titremelerin doğup büyüdüğünden
Sana gövdemin şu çürüyen demirinden
Pas döksem de sen bu ateşi tutarsın

Sana yangın yerlerinden bir tütün
Sarıp sarmalayıp da avuttuğum gün
Sana her defasında çarpıp döndüğün
Bent olsam da sen bu duvarı yıkarsın
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1960 yılında İnegöl’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nden 1985’te mezun oldu. 1995-99 yılları arasında İpek Dili şiir 
seçkisini çıkardı. İpek Dili, 2018’de itibaren yeniden yayımlanıyor.
İhsan Deniz’in basılmış 12 şiir kitabıyla kendisiyle yapılmış bir söyleşi kitabı 
bulunmaktadır.

Yana Yana Yan Yana

Süleyman Çelebi’nin merdivenlerinde
selvilerde melekler konaklar, inanırım.
Biri de sensin, mutlaka sensin, inanırım.

Dinlenirim her akşam merdivenlerinde.
Sanki kanatsız kuş olmuş seni beklerim.
İnanırım, Süleyman Çelebi anlar hâlimden,
efendiden yeni bir lisan murad ederim.

Bir gün ineceksin yanıma, inanırım.
Bir gün yeni bir lisanla selviler altında
kalacağız baş başa.
Yatacağız toprağa, inanırım yan yana,
yan yana, yana yana..

İhsan Deniz (Türkiye)
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İmran Sadai (Uygur Bölgesi)

2003 doğu Türkistan’ın Kaşkar şehrinde doğdu. İlköğretimi doğu Türkistan’ın 
başkenti Urumçi’de okudu ve aynı zamanda hafızlığını her türlü imkânsızlıklara 
rağmen gizlice bitirdi. 2016 yılında doğduğu küçük ülkesinden ayrılmak 
zorunda kalıyor ve Türkiye’ye göç ediyor. kçük yaşlarında şiirler yazmaya 
başlayan şair, şuan Uygur Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak iki şivede 
şiirler yazıyor.
Şairin bazı şiirleri « güncel sanat edebiyat» dergisi, «altu edebiyat» dergisi, 
« ay yıldız» okul dergisi vb. Dergilerde yayınlanmıştır, şair şuan İstanbul’da 
şiirle beraber eğitim hayatını lise öğrencisi olarak devam ettirmekte. Damla 
adlı bir şiir kitabı yayınlanmıştır.
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Yurdum Kaldı

Ben büyüdüm yurdum kaldı
Karlı buzlu dağlar kaldı
Çimen güllü bağlar kaldı
Canım gönlüm orada kaldı

Yurdumun şehirlerinde
Köyümün nehirlerinde
Ayak bastığım yerlerinde
Canım gönlüm orada kaldı

Yüksek dağın tepesinde
Işıksız o mağarasında
Şiir yazdım sayesinde
Canım gönlüm orada kaldı

Sessiz, aydın gecelerde
Yıldızları sayıp gökte
Yatardık dostlarla birlikte
Canım gönlüm orada kaldı

Yurdum doğu Türkistan’da
Kaldı bahtım, kaldı tahtım
Benim bostan mekânımda
Canım gönlüm orada kaldı

Göğsünde bayrak dalgalı
Hakkın korkmaz kartalı
Gittiğimde gözleri yaşlı
Ciğer canım dostlar kaldı
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İsmail Bingöl (Türkiye)

1962’de Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Aynı 
okulda yüksek lisans yaptı. 1986-88 yılları arasında Ankara Defterdarlığında 
görev yaptı. 1988 yılının Nisan ayından 2019 yılı Temmuz ayına kadar TRT 
Erzurum Radyosunda program yapımcısı ve yönetici olarak çalıştı. Bu tarihten 
sonra aynı unvanla Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesine aktarıldı.

 1994-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-
Televizyon Yayıncılığı bölümünde, 2001 yılında ise İletişim Fakültesinde 
“Radyo Programcılığı” dersini verdi. “Âşıklarımız-Âşık Edebiyatımız”, 
“Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde” ve “Şehirden Sesler” yaptığı programlardan 
bazıları… Kırağı, Akademi, Kalem ve Onur, Düşünce ve Sanatta Adım, Çizgi, 
Ay Vakti, Türk Edebiyatı, Dergâh, Lika, Sühan, Mortaka, Beyazdoğu, Tarih 
Yolunda Erzurum, Erzurum Sevdası, Berceste, Az Edebiyat, Bizim Külliye, 
Edebiyat Ortamı, Bir Nokta, Dil ve Edebiyat, İslami Edebiyat, Herfene, Beyaz 
Şehir Palandöken, Akra, Şehir ve Kültür, Ayraç, Hüma gibi değişik dergilerde; 
birçok sanat ve kültür sitelerinde yazı, şiir ve röportajları yayımlandı.

Yaşadığı şehirle ilgili portre ve denemelerini bir araya getirdiği “Türkülerde 
Yaşayan Şehir Erzurum” adlı kitabı, Dergâh Yayınları Erzurum Kitaplığı’ndan; 
“Ey Kelime ve Ey Ses”, “Atalar Mirası Gönül Yarası Türküler” adlı denemeleri, 
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12Dergâh Yayınları Ülke Kitapları serisinden, “Ay Düşleri” adlı ilk şiir kitabı, 
ARES yayınlarından, ikinci ve üçüncü şiir kitabı “Sırrını Söyleyen Rüzgâr” 
ve “Kendine Vurgun Divaneler” ise, Ötüken yayınlarından çıktı.Bu kitaptaki 
şiirler ise, yirmili yaşlarda ve son yıllarda yazdıklarından seçilerek bir araya 
getirilmiştir. Ayrıca yayına hazır deneme, inceleme, portre ve röportajları var.

Kapılar… Kapılar…

Anadolu’nun en eski kapılarından olan Erzurum’un; “Her biri farklı ufuklara 
doğru açılan nice kapıları vardır. İstanbulkapı, Kavakkapı, Gürcükapı, 
Tebrizkapı, Harputkapı, Karskapı,  Erzincankapı.” (*)

Yürüdükçe Hüma’nın gölgesi üstümüzde
Düştükçe hicran yarası gibi
Gecenin bağrını delen sözler yüreğimize
Zalimler eliyle hayatı sükût ettirilenlerin
Bin türlü kederiyle
Biz nice kapılardan geçtik
Gelirken Orta Asya’dan

Nice hücumlar söndü göğüs kafesimizde
Nice haksızlıklar eridi ateşten nefesimizde
Nice kavgalardan galip çıktık
Doğruluğun büyüttüğü nefsimizle
Nice hüsranlar devşiren mazlumların
Eli ayağı kılıcı sesi olduk geçtiğimiz her yerde
Aştıkça mesafeleri adaletin ipine sarılmış
Bir büyük milletle
Aşkın ve inancın tembihiyle gül bıraktık sinelere

Kapılar… Kapılar…
Bazen sonsuzluğa bazen hayata
Bazen sevince bazen hüzünlere
Bazen Leyla’ya bazen Mecnun’a
Bazen çirkinliğe açılan kapılar…
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12 Biz nice kapılardan geçtik
Gelirken Orta Asya’dan
En son kapımız Anadolu
Bu kutlu yurt
Bu zamanın incisi topraklar
Yiğitler otağı, dertliler yumağı, şehitler yatağı
Şairler yurdu, ozanlar diyarı
Türküler onun bağrından çıkar
Onda bulur rengini ahengini şarkılar
Sinesinde hep özlemin yankısı duyulur
Garip kalmış sevdaların izlerini taşır asırlar

Onun için yıllar yılı köz koymuş yarasına
Onun için bedeli ağır olmuştur sevdalılarına

Kapılar… Kapılar…
Bazen hürriyete bazen esarete
Bazen yokluğa bazen çokluğa
Bazen dirliğe bazen birliğe
Bazen güzelliğe açılan kapılar…

Biz nice kapılardan geçtik
Gelirken Orta Asya’dan
En son kapımız Anadolu
Sırtlanların geçiş yeri burası
Yoğrulmuş hasretle yanmış çileyle
Sel olup geçmiş yağmur olup dökülmüş tarihe

Çöktükçe yüreğimize ince ağrılar
Gözyaşına döndürür kıblemizi
Bir başka âleme çevirir seccademizi
Kapanır üstümüze
Uzun ve derin seferlerden arta kalmış
Geceyi şaşkınlığa uğratan kapılar
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Trabzon/Yomra doğumlu yazar, şiir ağırlıklı yazı hayatına küçük yaşlarda 
başlamıştır. Türkiye çapında muhtelif yayın organlarında eserleri 
yayımlanmış, söyleşilere katılmış; Antolojilerde yer almış ve çeşitli ödüllere 
layık görülmüştür. Türk Sanat Müziği tarzında bestelenen bazı eserleri TRT 
Repertuarına dâhil edilen ve “Sevgi Gezegenine Yolculuk” isimli kasette 
şiirleri okunan Kamuran Tuna’nın “Gönlümün İlk Esintileri” adında bir şiir 
kitabı bulunmaktadır. Hikâye ve roman türü çalışmalarının yanı sıra, muhtelif 
gazete ve dergilerde deneme türü yazıları mevcuttur. Trabzon Yazarlar Derneği 
kurucularından olup; Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanlık görevi 
başta olmak üzere,  çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik faaliyetlerinde 
bulunmuştur.  Ayrıca, Başbakanlıkça düzenlenen Türkiye geneli “Uyuşturucu 
ve Gençlik” konulu kompozisyon yarışması mansiyon ödülüne, Trabzon 
Belediyesince düzenlenen, “Nasıl Bir zabıta” konulu makale yarışmasında 
üçüncülük ödülüne, Müzik Magazin Dergisi Kültür-Sanat ödülüne ve 2015 
yılında düzenlenen yarışmada “Efkâr” konulu eseriyle, Uluslararası ikincilik 
ödülüne layık görülen Kamuran Tuna, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Melek 
Birliği (MESAM) üyesi olup, İşletme Fakültesi mezunudur.

Kamuran Tuna (Türkiye)
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Türklük ve Birlik

Gönlümüze Kattık Sonsuz Hazları 
Neşeyle Çalalım Artık Sazları 
Semadan Koparıp Tüm Yıldızları 
Işıklar Misali Yanmaya Geldik

İnançla Bezedik Kalplerimizi 
Yedi Düvel Gelse Yıkamaz Bizi 
Ebedi Silinmez Türklüğün İzi 
Tarihlere Selam Durmaya Geldik

Dünyaya Mesajdır Bu Sevgi Seli 
İnanç Dolu Sesimiz Sarmış Her Yeri 
Bu Sevgiye Kalkan Hayasız Eli 
Türklüğün Gücüyle Kırmaya Geldik

Devasız Dertlerin Tek İlacına 
Selam Başımızın Zafer Tacına 
Bütün Ana Kardeş Yaslı Bacıma 
Bin Yudum Mutluluk Sunmaya Geldik

Lazıyla Kürdüyle Bizler Kardeşiz 
Atadan Dededen Bunu Bilmişiz 
Asırlar Önce Bu Sırra Ermişiz 
Şimdi De Vuslata Ermeye Geldik
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1954’de Toktogul İlçesine bağlı Kızıl Özgörüş köyünde doğdu. 1979 yılında 
Oş Devlet Üniversitesi Pedagoji Bölümünü bitirdi. 1992’de Kırgız Milli 
Yazarlar Birliği üyeliğine kabul edildi. 2019 yılında ise Kırgız Halk Şairi 
olarak seçildi. Şu anda Erkin Too Devlet Gazetesinde Kültür Bölümü Başkanı 
olarak çalışmaktadır. Yayınlanmış eserleri: Adaşkan Kentavır, Şiir, 1997. 
Korgondogular Cana Çeksizdik, Şiir, 2004. Kökülçön Kıyaldar, Şiir, 2007. 
Gilgameş (Şumerlerin Destanı), Tercüme, 1995. 

Şernazar Şükürovgo

Töş kagıp cok al maktangan,
Tüştüm dep tüptüz asmandan.
Aylansak azdık kılat ee,
Unçukpay caagan ak kardan.

Bir-birin alar cek görgön,
Emes eç, emes cep körgön.
Künöösüz ösüü cagınan,
Ülgü alsak bolot çöptördön.

Cok alar meykin talaşkan,
Üyrönsök bolot daraktan.
Koroodon tüptüz aalamga
Kıykırbay ösüp baratkan!

Karbalas Bakirov (Kırgızistan)



118
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12

1981’de Makedonya Üsküp’te doğdu. Üsküp, Aziz Kiril ve Metodiy 
Üniversitesi’nin  Filoloji Fakültesi Türk dili ve edebiyat bölümünden mezun 
oldu. Kalkandelen Üniversitesi’nin Felsefe Fakültesi’nde Şarkiyat bölümünde 
yüksek lisansını yapmaktadır. 2015-2016 yıllarında Kalkandelen Üniversitesi 
Felsefe Fakültesi’nde Şarkiyat bölümünde, 2018-2019 yıllarında Uluslararası 
Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Türkçe Öğretmenliği bölümünde 
öğretim görevlisi olarak çalıştı.  Üsküp’te 2002 yılından itibaren üç aylık 
olarak yayımlanan Köprü kültür sanat edebiyat dergisinin 2005 yılından beri 
genel yayın yönetmenidir. Makedonya’da yayımlanan Köprü, Kosova’da 
yayımlanan Türkçem dergilerinde deneme ve şiirleri yayımlanmaktadır. Üç 
yıla yakın Makedonya Devlet Televizyonu Türk Redaksiyonunda gençlik 
kültür programı hazırlayıp sundu. Küçük tiyatro gösterileri senaryosu yazmış 
ve koreografilerde yer almıştır. 2016 yılında Üsküp’te Divan Yayıncılık 
tarafından “Üskübistan” isimli deneme, 2019 yılında Üsküp’te Divan Yayıncılık 
tarafından “Bir Üsküp Masalı” şiir kitabı yayınlanmıştır. 2016 yılından bu 
yana Türkiye’nin haftalık Gerçek Hayat gazete/dergisinde Üsküp Mektupları 
köşesinde her hafta köşe yazıları yazmaktadır. Kosova’da yayımlanan Türkçem 
Dergisinde yazı ve şiirleri yayınlanmıştır. Birçok Uluslararası Şiir Şölenlerine 
Makedonya’yı temsilen katılmıştır. Türkçe dışında Makedonca ve Arnavutça 
bilmektedir. Makedonya Yazaralar Birliği üyesidir. Halen Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığında çalışmaktadır.

Leyla Şerif Emin (Makedonya)
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Balkanlar’dan Gelen Soğuklar

Duvarı döven gözler bembeyaz
Çakıyor yıldırım gibi ağaçları
Ne ayazlar gördü bu bakışlar
Farklı iklimlerde gezer şimdi sözlerim
Yağmurun kokusuna hasretti çocuklar
Ki Kelebeklerle dost olmuş onlar
Sarımtrak bir toprak kadar susuz
Hasretti her mecburiyet özgürlüğe
Yıkın şimdi tüm tavanları gökyüzünden
Yakışsın o mavi saç tellerimize
Bir kayık ya da sandal ile
Göller aksın ırmaklarına ruhumuzun
Dönsün kaynağına gönlümüzün
Yakalım sonra türküleri en derinimizden
Buharı sarsın dört bir yanımızı
Dağın tepesine yükselen bir bulutumuz selâma dursun
Balkandan gelen soğuklar yine bizden olsun
Tanıdık bir kelâm duyulsun size...

30.10.2018
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1977 yılında Təbriz şehirində doğdu. Küçük yaşlarında şiir yazmağa başladı. 
4 kitabı yayınlanmıştır: Elvida, Yalan Sergisi, Ben Kadınların Tarefindeyim, 
Şiir kimdir?

Mən Qadınların Tərəfindəyəm 
   
Dünya,bütün dişarıdaki azad insanların əlindən cana gəlibdir 
Mən,səyasi məhbusların tərəfindəyəm 
 
Yaxama fəxri kağazlar yapışdırmayın 
Akademik insanlardan ağlım bir şey kəsmir 
Mən,savadsız insanların tərəfindəyəm 
 
Qaranlığın üstümüzə şərit sallamasından deyil 
Mən,günəşin tərəfindəyəm 
 
Ərkəklər,sizlərə güvənə bilmirəm artıq 
Mən,qadınların tərəfindəyəm 
 

Çalğın Məhəmməd (İran)
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12Dünyanı bu günə salan çox bilənlərdir 
Mən,bilməyənlərin tərəfindəyəm 
Çox danışanların yox 
Susanların tərəfindəyəm 
 
İnsanlarda nə var ki? 
Bə-şər gözəldir 
Şeirdə nə var ki? 
Şər gözəldir 
 
Məhbub insanlar,iki üzlü olurlar 
Mən,tanınmayanların tərəfindəyəm 
 
Gözəlləri hamı sevir 
Mən,çirkinlərin tərəfindəyəm 
 
Adamsızların tərəfində 
Uduzanların tərəfində 
Sevilmiyənlərin tərəfindəyəm 
 
Hey!!! 
Sevilmiyənlər 
Hey!!! 
Uduzanlar 
Hey!!! 
Adamsızlar 
Mən,sizlərin tərəfindəyəm 
Yəni... 
Sizləri çox sevirəm 
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1976 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Marmara 
Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde bulundu, 
dergiler çıkardı. Uzun yıllar Yeni Dünya dergisi ve Seyr FM’in Genel Yayın 
Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi Yayıncılık’ta İstanbul dergisinde 
editörlük yaptı. Hanımefendi, Beyza Çocuk ve Gençdoku dergisinde Yazı 
İşleri Müdürlüğü vazifesinde bulundu. “Yaşayan Hatıralar” radyo programı 
2011 yılında “Yılın Radyo Programı” ödülüne layık görüldü. Belgesel metin 
yazarlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası Kültürel organizasyonlarda koordinatör 
olarak birçok projeyi hayata geçirdi. Halen Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul 
Şube Başkanı, İSTMEM Edebiyat Akademisi Müdürü, Akit TV Kültür Dünyası 
Programcısı ve Yeni Birlik gazetesi yazarıdır. Şiirleri çocuk dergilerinde, 
kültür sanat yazıları muhtelif dergilerde yayımlanmaktadır. Bazı resmî ve özel 
kurumlara kültür sanat danışmanlığı yapmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları:
Şehrin Kaybolan Efendileri (Deneme, 2017); Teravihte Gülen Çocuklar 
(Çocuk, 2015, 2.baskı 2018); Hak Dostlarından Hatıralar (Hatırat, 2008); 
Şehir Şiirleri Antolojisi (Şiir, 2016); Yaşayan Hatıralar (Söyleşi, 2018), İnsan 
İnsana Şifadır (Portre 2018); Kültüre Adanmış Bir Ömür (Biyografi, 2018); 
Hatır Defteri (Şiir, 2019).

Mahmut Bıyıklı (Türkiye)
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12Amerika’da Bayram Olmak

Yakasında rengârenk güller taşıyor Bayram abi
Bahçıvanı uyuyakalmış bahçelerden alınma değil
Taşları kırılmış kimsesiz mezarlıklardan
Kendi gönlüyle doğan güller bunlar
Ölülerle de konuşur, Bayram abi ilginç adam
Amerika’ya Allahuekber dedirtmiş bir seferinde
Pentagon’un yüzü sapsarı olmuş korkudan
Özgürlük heykelinin etrafını sarmış polisler
Sistemi tıkanmış süper zalimin
Ateşe verilmiş caddeler
Allah Allah diyerek kaçıvermiş ateistler
Onu görenler zahirde manav zanneder
Tezgâhından elma, portakal, muz, nar
Bir de göremedikleri muazzam ordular
Yunuslar, Mevlânâlar, Zahit Kotkular
Bayram Abi kapitalizme doğuştan karşı
O yüzden zenginlerle arası hoş değil
Yoksullara dağıtıyor cennet meyvelerini
Bir de zencilere ve bütün ezilmişlere
Bayram Abi’yi görenler tek görüyor
Oysa o bir orduyla yürüyor Las Vegas’ta
Doksan dokuzluk dev tespihinde
Doksan dokuz esma Ya Hu Ya Hak

Bayram Abi korku dağlarında bir umut
Detroit caddelerinde aranan huzur
Malcolm ile kol kola keyif içerisinde
Küfrediyorlar küfrün kibirli kulelerine

Bayram Abi Amerika’da bir âlem adam
Bir yosmayı bataktan kurtarmış
Bir sarhoş şişeyi kırmış sayesinde
Damarına zehir zerk eden çocuklar
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12 Camide kâmet getirmeye başlamış
Sadece bunlar mı; bunlar devede kulak
Kolay mı Amerika’da Bayram olmak
Geçen ay bir hastaneyi ziyaret edip
Lâ İlâhe İllâllah dedirtmiş bir Katolik’e
Muhammedun Resûlullah’tan sonra
Kapanıvermiş gök gözleri adamın
Sonra diyorum Bayram Abi ya sonra
Sonrası Allahuâlem diyor Allahuâlem
Bayram Abi’nin Amerika günleri
Kristof Kolomb’unkinden daha renkli

Herkes zorunlu sürgünlük der o ise hicret
Sakallarından daha uzun hasret
Gönlü misafir her yanık türküye
Bayram Abi Amerika’dan bir beden büyük
Bayram Abi baştan aşağı Türkiye
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1969 Urfa. Şiir, deneme, inceleme, biyografi, belgesel, roman ve tiyatro 
dalında eserler kaleme almıştır. 2005’de Kırım ve 2015’de Kazan’da, 2017 
yılında Kazakistan’ın Türkistan şehrinde yapılan Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şölenlerine katılmıştır. 2014 yılında Eski Dünyaya Seyahat kitabıyla gezi 
dalında Türkiye Yazarlar Birliği yılın yazarı ödülü ile ESKADER (Edebiyat 
Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) tarafından Ezelden Urfa adlı kitabıyla 
2018 yılı şehir kitabı ödülü almıştır. Şiir ve gazetecilik dallarında çeşitli 
ödülleri bulunmaktadır. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkez Yönetim Kurul 
üyesidir. 

Eserlerinden Bazıları: Bana Kendini Anlat, (Şiir, 1998), Hafızasını Kaybeden 
Şehir, Deneme, 1999,  Çağa Küsen Leyla, Şiir, 2005, Ben Kendimden Yanayım, 
Deneme, 2005, Savaşın Âşıkları, Tiyatro, 2008, Urfalı Nabi, Biyografi, 
2008,Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, 2009, Bir Şehri sevmek, Deneme, 2010, 
İbrahim’in Nazargâhı Urfa, Gezi, 2012, Meliküş Şuara Yusuf Nabi, Biyografi, 
2012, Ruhumu Kuşatan Şehirler, Gezi, 2018, Eski Dünyaya Seyahat, Gezi, 
2014  (TYB Gezi Ödülü), Hasret ve Umut Bosna, Gezi, 2014, Türk Sinemasında 
Urfa, Araştırma, 2015, Hasret ve Azap (Tanpınar’da Şehir ve Kadın), İnceleme, 
2015, Bir Batı Masalı Shakespeare, İnceleme 2015, Metafiziğin Trajik Şairi 
Necip Fazıl, İnceleme 2015, Bu Eller Utandırmaz Adamı, Fikir 2016, Taceddin 
Dergâhında İstiklal Şairi Mehmet Âkif, Biyografi, 2016, Şehristan, Deneme, 
2017, Dilim Türkü Gönlüm Gazel, Şiir, 2017, Ezelden Urfa, 2018, Az Gezdim 
Çok Gördüm, Gezi, 2018, Tanrıyı İcat Etmek, İnceleme, 2019

Mehmet Kurtoğlu (Türkiye)
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12 Ağıt

Girilmiyorsa yedi koldan
Geçilmiyorsa zafer takılarıyla heybetli kemerlerin altından
Açılmıyorsa yedi kapısı, dört iklim, yedi kıtaya
Akmıyorsa içinden,
Ve bölmüyorsa iki yakasını ırmaklar

O ırmak benim değil!

Kutsal sularında yıkanmıyor
Ateşinde yanmıyorsa gönüller
Arınmıyorsa kalpler menkıbelerinde
Değilse dostluğu İbrahimî, sözü namus!

O söz benim değil!

Efsanesi ve kehaneti olmalı şehrin
Anlatmalı nineler torunlarına hikâyelerini
Utangaç kızları kurban, ergen çocukları katil!
Ve yiğitleri çürürken mahpus damlarında
Ağıtlar yakmıyorsa kadınlar
Akmıyorsa çeşmelerinden gözyaşları

O çeşme benim değil!

Aşk, aşkınlıkla bedel ödemektir mancınığında
Kim demiş İbrahim yaşamış bu şehirde?
Nemrut tozarak geçmiş yollarından topal ayağıyla
Karanlık mağaralarında Eyüp Eflatuni bir metafor!
Yaşamıyorsa zihinlerde efsaneler
Karanlığa gömülüyorsa hakikat



127

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

12O hakikat benim değil!

Bir varmış bir yokmuş ile geçer  zaman
Efsanelerinde adı konulmamış tanrılar savaşır
Bu yüzden  çocukları meraklı talana
Bu yüzden efsunludur ölümler!

Kutsanmış göllerine ölüm çiçekleri açılır
Kızlarına Züleyha’nın gözyaşı
Oğullarına Yusuf’un zindanı düşer
Ve ezelden bir sevda büyütmüyorsa gönüller

O gönül benim değil!

Ağıtçı kadınlar Nerede?
Mezar taşlarından silinmiş yazılar
Toprak altında çürüyen cesetler
Kanlarıyla besliyor gelincik çiçeklerini
Siyahlar bağlamıyor genç kızlar, dul kadınlar
Ölümü içselleştirmiş şehir
Mezarlığında  açıyor rengârenge güller…

Ağıt yerine türkü çığırırken
Ezeli şehrin ebedi metinleri
Bahsetmiyorsa kanlı sevdalardan

O sevda benim değil!

Anlatacak ne çok hikâyesi var şehrin
Neden kulak kesilmez kimse?
İntiharlar çoğaltan kuyularında
Bir peygamber aşk yaşar öbürü acı…
Mezar taşlarında konuşurken ölüler niçin susar şairler?
Ve isyan etmiyorsa şiirler, yakılmıyorsa ağıtlar

O ağıt benim değil!
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1982 yılında İstanbul’da doğdu. Şiirleri “Karabatak” da yayınlanmakta. 
Kitapları: Üzüm Bağında Serenat (2012, Şule Yayınları), Sokaktan Kuyudan 
Şarkıdan (2015, Şule Yayınları), Kafes Kesiği(2019, Şule Yayınları)

Meryem Kılıç (Türkiye)
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Basit Bir Kargaşa

aklını yitirmiş şu heykeli parçalara bölüp dağların başına
dönüp dolaşsın gecenin ötüşüne, ben inanıyorum, böyle bana yeterli
kıvrılıp yatmaya değer bulmuyor dünyayı akıp giden bir yılan
nasıldır nedendir başlamalı nereden
aslında şu heykeli dört parçaya önce bölmeli
1.
güç ver Allah’ım taşlara yerle bir olsunlar
düştüğü vakit yeryüzü bir evsizin ayağına
çerçeve içinde silah asılamaz duvara, böyledir, bence asılamaz
çerçeve en çok dağları ve ekinleri göstermek için
nasıl gür nasıl yeşil bizler görelim için
fotoğraftaki su da serinlemeye gelmiştir dünyaya
yılanın kıvrılıp da yatmak istemediği
merhamettir, söylemek istediğim
2.
ne zaman karınca ateşe atar kendini bütün sulardan usanıp?
dönüp dolaşan nedir? dönüp dolaşan şüphedir
işte, şüphedir dolaşan bu benim için önemli
alındaki çizgide, denizdeki çukurda
gelmiş bütün kavimlerin aklında ama helâk olmamış
nasıl atar kendini karınca yorulmak bilmemiş?
uyanmaktır, söylemek istediğim
3.
şiddeti kesildiğinde rüzgârın yalnızlığı
tozunu sele kaptıran müziğin yalnızlığı
mermeri su sanan ayakların yalnızlığı
sağa çevrilince başın solda kalanların yalnızlığı
olmakta olandır, söylemek istediğim
4.
dünya ilk koparıldığı günkü gibi değil
boşluklara uygun yama da yok
dünya evlerin gölgesinde konuştuğu gibi değil
geç olmadan öğrendim
böyle bana yeterli
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1984 yılında Adanalı bir ailenin çocuğu olarak Konya’da doğdu. Babasının 
memuriyeti sebebiyle ilk ve orta öğrenimini güzel Anadolu’nun şirin okullarında 
tamamladıktan sonra Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesini bitirdi. 
2002 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2006 yılında 
“Aristoteles’in Kendinden Önceki Filozofları Değerlendirmesi” başlıklı 
tezle tamamladı. Mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
öğretmenlik yapmış ardından Talim ve Terbiye Kurulunda bir süre görev 
almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı öğrenim bursunu kazanarak 2009 
yılında Liverpool Üniversitesi Felsefe Bölümünde “A Study of Rousseau’s 
Concept of The General Will, with Reference to The Distinction Between 
Positive and Negative Liberty” başlıklı tezle yüksek lisansını bitirmiştir. Aynı 
yıl, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümünde “Aritoteles, İbn Sina ve Ravaisson’da Ahlak-Alışkanlık İlişkisi” 
adlı tezle ikinci yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. 
2009 yılında Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
derece de alan Muhammed Enes Kala, 12 Mart 2015 tarihinde “Erdem ve 
Ödev Ahlâklarına Yeni Yaklaşımlar: David Ross ve Alasdair MacIntyre” 
başlıklı tezle felsefe doktoru olmaya hak kazanmıştır. 2014-2015 yılları 

Muhammed Enes Kala (Türkiye)
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12arasında Almanya’nın Tübingen Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak 
görev almıştır. Kala, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümünde ikinci doktora öğrenimine de devam 
etmektedir. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
Muhammed Enes Kala’nın telif ve editörlüğünde bulunduğu kitaplar dışında 
akademik dergilerde makaleleri, bildirileri ve çevirileri, bir çok edebiyat, 
kültür ve sanat dergisinde ise yazı ve şiirleri yayımlanmıştır. Televizyon ve 
radyolarda programlar hazırlamış ve sunmuş olan Kala, evlidir ve iki çocuk 
babasıdır. İngilizce, Arapça ve Almanca bilmektedir.

Affet Leyla

“Ruhları, bedenleri ve dünyaları kirletilen
 tüm küçük yüreklere, çocuklara ithaf olundu.”

Acının edebiyatı yakıcı bir kor olurcasına
Alıştı gözlerimiz vahşetin en acımasızına
Kulaklarımız duymaz oldu çığlıkları
Gözler, heyhat itinayla seçer sığlıkları
Bakmak ayrı görmekse bambaşka biliriz
Minik gönüllerde bulunur en derin iz
Mevsimler ve akarsular kirleri paklamadığından beri
Sen güzel kızım, gittin, kopardılar seni
Gökyüzünü utandırıyor masumiyetin
Şimdi üzerindeki gelinliktir mahzuniyetin
Ah deniz gözlü yavrum,
Limon çiçeklerine ne oldu kokmuyor
Kan damlıyor ufuk, tomurcuklanmış açmıyor
Kar tanelerinde aramak da varmış derin dehlizleri
Bak nasıl da çaldılar senden güz bakışlı hayalleri
Yetim bıraktılar yarınlara tutunduğun tüm umutları
Gül yüzüne saklamışlar en derin bulutları
Güzel yavrum, astılar insanlığı ıslak kirpiklerine
Ve boğuldum ve boğulduk akan son gözyaşında
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12 Düşerken o minicik bedenin kara toprağa
Seferber oldu melekler,
Merhamet battaniyesine sardılar, bebeklik kundağına koydular
Korkma bebeğim, gittiğin yerde dokunamayacaklar sana
Korkma Leyla, korkma işte şimdi kavuştun Leylana
Koy o minik ellerini annenin elinin üstüne
Ağlama de ona, iyi olduğunu söyle
Baban içine ağlıyordur, onunsa gir rüyasına
Karlı dağları, sedirli ormanları utandıran bir saflıkla
Sarıl ona sıkı sıkı, meleklerden bahset
Kuşkusuz kavuşacak sana, de ki sabret
Bizse yaptığımız en iyi işi yapıyoruz
Söz, saz ve naz uçtu bir yerlere mırıldanıyoruz
Yapmaktayız acının en has edebiyatını
Sana bakarken yavrum kaybettik en güzel şarkının nakaratını
Güzel kızım, dönüp dönüp soracağız, çıkış duası olacak
Nasıl kıydılar sana, nasıl kopardılar sorgusu ardımızda kalacak
Sen dünyadaki tüm çiçeklerin özü
Sen gittin, renkler sende kaldı
Gözünde kaldı mavi,
Saçlarında sarı,
Masumiyetse o güzel yüzünde
Tüm renkler ve çiçekler seninle soldu tek tek
Bizse seninle tükendik, iyiler kaldı aramızda tek tük
Kalmadı takatimiz, insanlık dizinin çözülmekte bağları
Kara topraklar doldurdu tüm zerrelerimizi
Affet bizi…
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Mehmet Sait Uluçay (Türkiye)

1955 yılında Adıyaman ili, Kâhta İlçesi’nin Salkımbağı (ALUT) Köyünde 
dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu Kâhta İlçesi’nde lise öğrenimini 
ise Amasya İmam-Hatip Lisesinde bitirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme 
mezunu olan Uluçay,1977 yılından itibaren muhtelif tarihlerde Hergün ve 
Türk Edebiyatı Dergisinde çalıştı. İki yıl süre ile öğretmenlik yaptı. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Taşra teşkilatında memurluk, müftülük şefi ve murakıplık 
görevlerini yürüttü.. On yıl süre ile Şanlıurfa İl Kültür Müdürlüğü’nde şube 
müdürü ve il müdür Vekili olarak çalıştı. 2000- 2013 yılları arasında Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, Adıyaman Sanayi ve Ticaret İl Müdürü olarak çalıştı. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda bakanlık müşaviri ve araştırmacı 
olarak çalışmaya devam etmektedir. Yazı hayatına lise yıllarında başladı. Yazı 
ve şiirleri Hergün, Türk Edebiyat Dergisi, Yeşilırmak, Hür Fikir, Millet Örnek 
Yazılar, Hizmet, GAP Gündemi, Adıyaman Söz, Olay, Kalem gazeteleri ve 
Yedi İklim Dergisinde yayınlandı. Yayınlanmış iki şiir kitabı bulunmaktadır. 
Bir Müddet Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şube Başkanlığını yaptı. Halen 
TYB Ankara Şube Başkanlığını yürütmektedir.
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12 Eğmiş Başını Dağlar

Met-cezir sancılar
Acılar emziriyor uykularıma
Çarmıha gerilmiş rüyalarla
Kâbusum oluyor geceler.

Kuduran bir deniz dalgası
Dövüyor duvarını yüreğimin
Kanımı emiyor vampir geceler
Ve 
Kanatıyor düşlerimi

Ateş yağınca gönül coğrafyama
Kar düşer uykularıma
Avuçlarımda bir serçe yavrusu
Anne diye ağlaşır
Ve kâbusu olur gecelerimin.

İlk tan vaktinde kanar karanfiller
Tomurcuğa yeni durmuş 
“Siyah gülleri, ak gülleri”
Tarumar olmuş bahçelerimin.
Derin bir gece sessizliğinde
Boy atıyor ayrık otları
Ve
El atıyor annelerin yüreğine
Zordur bu coğrafyada anne olmak
En içli ağıtlar dolanır dillerine

Zulmün ateşini yakan Nemrut’lar
Peşine düşmüş İbrahimlerin
Yeni acılara gebe 
Ürkekleşen gün doğumu.
Eyvah!..
Eğmiş başını dağlar 
Utanç içindeler.
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21.08.1982 tarihinde Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da 
tamamladı (1999). Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünü bitirdi (2003). Samsun, Elazığ ve Ordu’da, çeşitli özel 
eğitim kurumlarında Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. 2009 yılında Kilis 7 
Aralık Üniversitesi’nde Türk Dili okutmanı olarak çalışmaya başladı. Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce yürütülen Yüksek Lisans Programı 
çerçevesinde Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında, “II. Yeni Şiirinde Ölüm 
Düşüncesi” adlı teziyle mezun oldu (2011). “Kemal Tahir Romanlarının 
Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi” başlıklı teziyle Doktorasını 
Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesinde tamamladı (2016). Şair-Sosyolog: 
Kemal Tahir adlı incelemesi ile ESKADER Araştırma İnceleme Ödülü aldı. 
Halen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe 
ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümünde öğretim üyesidir. Türk Edebiyatı, 
Bizim Külliye, Dergâh, Yolcu, Kertenkele, gibi dergilerde makale ve şiirleri 
yayınlanmaktadır. Muhammed Hüküm’ün Şair Sosyolog: Kemal Tahir, 
Edebiyat Sosyolojisi (Prof. Dr. İbrahim Tüzer ile birlikte) Alaeddin Özdenören 
Biyografisi, Yerliliğin Sınırlarında: Şevket Bulut Hikâyelerinde Yerlilik 
adlı kitapları dışında yayınlanmış birçok bilimsel makalesi ve denemesi 
bulunmaktadır.

Muhammed Hüküm (Türkiye)
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Hayrâbâd

Oğlum Ali Ferhat’a

Ekmeği öp ve onu tüm duvarların üstüne koy
Kar altındaki buğdayları
Gökyüzünün demirlerinden devşirdiğin emeği
Sıcak çeliği ve kollarındaki gücü
Taştan olmuş tespihi
Topraktan olmuş cevheri
Duvarın üstüne koy

Suyu öp ve onu tüm bulutların üstüne koy
Onu rahmete çevir, yüzünü yağmura çevirir gibi
Gecenin kokusunu toplayan çiğlerden iç
Irmakları dinle ilkbahar gecelerinde
Denizin uğultusunu duy
Ancak onunla değiştirebilirsin
Kalbinin kimyasını

Toprağı öp ve onu kalbini üstüne koy
O sıcaklığıdır ruhumuzun çünkü
İlkbaharın ilki ondadır
Son baharın sonu
Evlerin kerpiçlerine dokun dağların gözlerine
Bataklığı anla ki balçık kanıdır dünyanın

Bıçağını öp ve onu göğsünün üstüne koy
Yakın olsun da kalbine anlayasın hayatı
Bir ağaç dalını öfke ile yontarken
Ya da bir kurbanın boynunda sabah ışıltısıyken merhamet
Bıçağını öp yüzün kara çıkmasın

Rüzgârı öp, güneşi öp onları ruhunun üstünde bekle
Kutsal bir mabedi bekler gibi bekle ne olursun
Nasıl ki onlarsız hayat eksikse kardeşlerin gülmüyorken
Sen de yarım olacaksın

Kadını öp ve onu başının üstüne koy
Annen de ordadır kızın da kardeşin de
Onu sev ona inan
Ki götürsün seni inancına öpüşlerin
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Mustafa Can (Almanya)

1949 Tarihinde Terme kasabasında doğdu.  İlkokulu ve Ortaokulu Terme’de, 
Lise’yi de Samsun’da, 19 Mayıs Lisesi’nde okudu.  1972 yılında Gazi Eğitim 
Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü’nden mezun oldu.  Bolu Erkek Öğretmen 
Okulu ve iki yıllık Eğitim Enstitüsü’nde Almanca öğretmeni olarak göreve 
başladı. 1980 öncesi sosyal ve siyasi hareketlere seyirci kalmaz ve aktif bir 
rol oynar… Türk-İslam Dünya’sın kültürel hayatını da yakından takip eder. 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümü’ne Okutman olarak tayin olur. 
1979 Öğretmen olarak Türk Kültürü’ne  hizmeti akademik sahada sürdürmek 
için Almanya’da üniversite hayatına devam eder. Heidelberg Üniversitesi 
Alman Dili ve Edebiyatı (Germanistik), Eğitim Bilimi ve Felsefe Bölü’nde 
bir yıl okur. Türk Göçmen İşçileri tarafından kurulmuş olan Sivil Kitle 
Kuruluşları’nda aktif görevler alır. 
1980 Yılın’da Köln şehrine yerleşir ve orada öğretmenliğin yanında, Köln 
Üniversitesi’ne girer Alman Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Siyasi Bilimleri 
okur. Master seviyesinden sonrasında STK’ların faaliyetlerinden kendine ve 
tahsilin devamına zaman bulamaz. Yunus Emre Kültür Akademisi’ni kurar. 
Edebî çalışmalarını sürdürür. Mahalli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanır. 
Akademi’nin adına yayınlanan Divan Gazetesi’ni ve edebiyat dergileri 
olarak da gazete ile beraberinde, Renkler Ülkesi’ni ve Yeni Dergi‘yi çıkartır. 
Edebiyatın her türünde eser veren Mustafa Can, önce şiirlerinin bir kısmını 
kitaplaştırır ve yayınlar: Bir hikayem Vardı Anlatamamıştım, 2010, Şiir.Şehri 
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12 Sırtlamak İsteyen Adamlar, 2011, Şiir. Sulara Uzaktan Bakmak, 2011, Şiir. 
Metrodaki Adam, 2014, Hikaye. Düş Emziği, 2015, Şiir.Okumak, Yazmak 
ve Kızmak Üzerine, Deneme, 2015.Ben Martılar Büyüdüm, Roman, 2019, 
Yayına hazır iki roman basımı beklemektedir.  Mustafa Can evli ve üç çocuk 
babasıdır...

Geldiğimi Bilemedin
I.
Yavaş gelmiştim
O gün
Sessizliğin bir yerinden tutmuştu ayakuçlarım parmakların üzerinde yürürken
Karıncalar bile kıskanırdı duysalar sessizliğimi
Yavaşça sokulmuştum ta arkalardan
Sohbetin derinleştiği zamanı seçmiştim
Tahmin etmen imkânsızdı
Avuçlarımı geri çekerek el parmak uçlarıyla
Gözlerinden tutmuştum
Benim kim olduğumu soran sessizliğimdi
Nefesimi yutarak durduğumda
Gıdıklardı kalbimi
Lakin yine de susar
Beklerdim
Gülüşü sonraya saklayarak
Sezgi gücün uzaklardaydı bir anlığına
Kim zannederdin
Tanıdıklardan biri olsa yakınlarından biri gibi
Tanımadıklarından beklenmez ki
Susuşun uzadı
Bıraksaydım saatler sürecekti
Elimin üzerinde durdu ellerin
Yumuşak
Titrek
Ateşli parmak uçların aradı durdu
Ne kadar isim varsa aklında
Bulamadın
Mahzunlaştın
Seni susturan tahmin gücüne yenilmeni istememiştim
Bir kahkaha tufanına yenik düştüğümde
İşte o gülen bendim
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1959 Edirne. Yüksek Öğrenimini Bursa İktisadi ve İdari Bilimler 
Akademisi’nde tamamlamıştır.  2010 yılında Doktor olan Mustafa Hatipler, 
2011 yılında Yrd. Doç. Dr, 2018 yılında Doçent Dr. oldu. Akademik çalışma-
larını sosyal politika ve görsel kültür alanında gerçekleştiren Hatipler, aynı 
zamanda Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olup, 
halen Trakya Ünv. Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret 
Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.  
Yeni Devir, Yeni Şafak, Diriliş Postası gibi ulusal ve birçok yerel gazete-
de yazı ve makaleleri, Orfeeba (Bulgaristan), Ozan Ağacı, Oluşum, (Üsküp) 
Köprü,  Ayvakti, Edirne, Edirne Eğitim, Balkan Türküsü dergilerinde yazı ve 
şiirleri yayınlanmıştır. Düşbeyazı isimli şiir kitabı, Bulgaristan Yazarlar Bir-
liği tarafından Bulgaristan’da, Bulgarca’ya çevrilerek yayımlanmıştır.  Türki-
ye Yazarlar Birliği üyesi, Bulgaristan Yazarlar ve Şairler Birliği’nin de fahri 
üyesidir. Sultan II. Murat Han Vakfının başkanıdır. İngilizce, Arapça ve Bul-
garca bilmektedir. Bosnalar Yeni Değil, Tiyatro, 1994 Gülü Çizdik Gözbe-
beklerimize, Tiyatro, 2009, Sevgisi Yetmiyor Çiçeklerin, şiir, 1996,Ayrılığın 
Ölümün Diğer Adı, Şiir,1999, Karagöz Çiçeğim, Şiir,2000, Düşbeyazı, Şiir,  
2002, Düşbeyazı (Bulgarca)2005, Tutsak, şiir, 2002, Ay Düştü Geceden Şiir, 
2009,Haber Bırak Rüzgârlara, Şiir, 2009, Uzun İnce Bir Yol, Roman 2009, 
Günlerin Ardında Kalan, Deneme 2013, Yüreğimin Şehrine Saklı Mektuplar, 
Deneme,2016,Aşk, Hüzün ve Baki, İnceleme Araştırma, 2009 Nergis Ak-
şamları (Kosovalı Şair Ethem Baymak’ın Şiiri) İnceleme Araştırma, 2013, 
Edirne Benim Şehrim, İnceleme Araştırma, 2014,Selanik’ten Edirne’ye İn-
san Ziyanlığı, İnceleme Araştırma, 2003

Mustafa Hatipler (Türkiye)
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Dağlarında,
mor menekşeler,

mor sümbüller
çiçek açar dört mevsim..

Dağlarında kardelenler, sessizce ve inatla durur…
Dağlarına düşen,

ya yağmur, ya boran, ya kardı senin…
Ne zaman rahmet  yazdıysam,
Ne zaman bereket yazdıysam;  seni yazdım…
Bir tebessüm düşerdi yüzüne sevindiğinde
Ağladığında yüreğin bir külhan,
Ağladığında yüreğin bir alev,

bir kordu senin…
Ne zaman sevinç yazdıysam,
Ne zaman dert yazdıysam; seni yazdım…

Bazen kurbanlar keserdi Mehmedine kadını,
geldiği gecenin hatrına,

Bazen arzuhal yazardı beylerbeyine…
Bazen de,

ölümden üç gün ara isterdi,
“aman ölüm “ diyerek…

Elleri kınalı  gelinlerin,
cumadan başlayan  düğünlerle

mushaflı çeyizlerle yola çıkardı…
Elleri kınalı gelinlerin,

hem  kavuşmalarına sevinir,
hem ayrılıklarına ağlardı senin….

Ne zaman  vuslat yazdıysam,
Ne zaman hasret yazdıysam; seni yazdım…

Nasıl bir karayelle yıkıldı ocağın bilinmez…
Ocağın yıkıldı

ve savruk ikindiler kırdı gölgelerini…
Durdu, duvarlarda  yüzlerce yıldır durmamış saatler;
Ezanların minaresiz,

minarelerin ezansız,
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türbelerin kandilsiz,

türbedarların türbesiz kaldı ..
Koptu ebem ebem kuşağı, dağıldı renkler…
Gözü yaşlı gidenlere, gidip de dönmeyenlere

ağıtlar yakıldı  uzun gecelerde…
Toprağın ağladı, göğün karardı senin..
Ne zaman  göç yazdıysam
Ne zaman hicret yazdıysam; seni yazdım…

Şimdi bir hüzün vadisindeyim
Yalnız ve yorgun güvercinler yol gösteriyor bana...
Geceleri ışıklarını göndermiyor yıldızlar artık.
Biliyorum ki sana dair,
Ne yazsam eksik kalacak…
Denizlerinin gizemini yazamam,
Dağlarını yazacak olsam yetmez kelimelerim,
Ovalarını yazacak  olsam sayfalar yetersiz  kalır..
Biliyorum ki,
Bağlarında hep serin imbatlar eserdi,

güldü, gülistandı  bağların,
bağların gülzardı senin

Ne zaman  hayat yazdıysam,
Ne zaman cennet yazdıysam; seni yazdım…

Adına;
Üsküp, Saraybosna, Selanik, Kosova –Prizren-dedim,
Adına; Ayvaz Baba, Demir Baba, Sarı Saltuk dedim,
Adına Gazi Evranos,  Yıldırım Bayezid, Sultan Murat dedim…
Adın Rumeliydi, adın Balkandı
Adın, Sofya’ydı, Belgrat’tı, Berat’tı, Varna’ydı,
Adın, diğer adıydı hüznün ve sevincin…
Adın, ayrılığın zakkum tadı,
Kavuşmanın açelya rengiydi,
Adın, gurbet kuşuydu, sevgiliydi, candı, yardı senin…
Ne zaman sevda yazdıysam,
Ne zaman gurbet yazdıysam; seni yazdım…

Ben, yazdığım her şeyde senden yazdım,
Ben yazdığım her şeyde, seni –yalnız seni- yazdım…
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Mustafa Uçurum (Türkiye)

Tokat doğumlu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Adapazarı’nda; üniversiteyi 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. 
Arkadaşlarıyla Martı dergisini ve Yitik Düşler Edebiyat dergisini, daha sonra 
Tokat merkezli Polemik dergisini çıkarttı. Şiir ve yazıları; Dergâh, Yediiklim, 
Hece, Hece Öykü, Kırklar, Kum Yazıları, Düşçınarı, Yolcu, Sühan, Türk Dili,  
Karabatak, Türk Edebiyatı, Aşkar, Sabit Fikir, Cins, Nihayet, gibi dergilerde 
yayınlandı. www.dünyabizim.com sitesinde kitaplar ve dergiler üzerine yazılar 
yazıyor. Şairin Aynası kitabı ile TYB 2018 Deneme ödülünü aldı.  Milat 
gazetesinde köşe yazıları yazıyor.

Kitapları:
Tenhalayın Kalbimi ( Şiir),Esmerliğime Bakma  (Öykü),Fedakâr Dost 
(Hikâye),Çocuklar Çocukluğunu Bilsin (Şiir),Irmaklarla Büyüyen Çocuk 
(Hikâye),Konuştukça Memleket ( Şiir),Deneme Çekimi (Deneme)
Kalbime Takılan Uçurtma ( Hikâye),Şairin Aynası ( Deneme),Şehirde Yeni 
Bir Rüzgâr ( Deneme), Dünya Telaşı (Şiir)
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İyilik var ne güzel, kalbim incinmiyor ne vakit
Bir kervan yola düşse önce beni alıyor
Kapılar nilüfer kokusu, sokaklar düğün bayram
Eğilip alnından öpüyorum bir ırmağı
İyi olmak çok iyi geliyor kalbime
İçimi boyayan her şey sanki bir rüya şimdi
Usul usul kayıyor bir yıldız
El değmemiş bir dilek diliyorum kendime

Kapılardan geçiyorum anne kokusu biriktirerek içime
Mevsim hep bahar olsun, şehirler dünya güzeli
Gövdem bir dağın gölgesinde daha bir heybetli
Ellerim açıldıkça gökyüzüne değsin
Yalnızlık büyük acı, kaçmak çocuk rüyası
Uyandırmasın kimse, yeni denizlerde yıkansın yüzüm
Yeniden söylüyorum, eve dönmek ne güzel

Başkalarından kalma bir şey dünden gelen
Bir gemi çok yakışır yıldızların rengine
Yarın güzeldir, şüphesiz masumdur sevinmek
Gemilere çokça liman, yıldızlara gök gerek
Tutunuyorum harflere, gencim hâlâ belki de
Benim için her gün bayramdan bir gün önce
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1952 yılında Kerkük’te doğdu. İlk-orta ve liseyi Kerkük’te bitirdikten sonra 
1971 yılında alındığı Bağdat Üniversitesi, Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 
1978 yılında Yüksek Lisan öğrenimini tamamladı. Bir ara Süleymaniye, daha 
sora Erbil Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1993 yılında Bağdat 
Üniversitesine atandı. Burada Doktorasını 1998 yılında yaptı. Şu sırada Bağdat 
Ziraat Fakültesinin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği kürsüsünde Prof. 
derecesiyle öğretim üyesi olarak çalışmasını sürdürmektedir. Ülkede çıkan tüm 
Türkçe gazete ve dergilerde, gerek şiir, gerek öykü, gerekse de eleştiri-araştırı 
alanlarında yüzlerce yazıları yayımlanmıştır. 
Türkiye’de hayatı ve eserleri hakkında bir doktoru tezi yazılmıştır. Eserlerinden 
bazıları:  Sana Doğru- Şiirler– Bağdat-1979,Şarkıca Konuşmak-Şiirler-Bağdat- 
1984, Cam Ardından Bir Öpüş- Öyküler– Bağdat-1987, İnci Üstüne İnci- Şiir 
Eleştirileri.-Bağdat-1990, Bir Ömür Yetmiyor Ki- Şiirler-Kerkük-2003, Ölüme 
Zaman Erken-İsmet Özcan’ın Yaşamı Ve Şiirleri– Erbil-2005, Nasrettin Hoca 
Kerkük’te-Öyküler-Bağdat-2007, Türkmen Öykücülüğü-Araştırma-Bağdat- 
2007, Ateş Çemberi-Şiirler-Azerbaycan-2008, Kıvılcım-Deneme Ve Eleştiri-
İstanbul-2008, Hüzün Martıları: Nusret Merdan İle Karşılıklı Mektuplaşmalar- 
Kerkük- 2010,Gündem İşgal: Şiirler - Kerkük -2010, Evvel Allah Sonra Sen: 
Şiirler, Kerkük 2016,  Agenda Accupatıon: Türkçeden İngilizceye Şiir Çevrileri, 
Irak Kültür Bakanlığı. Bağdat -2016, Son Söz Yoktur: Deneme Ve Hatıralar: 
Bağdat -2017, Kerkük -2018,Ölüm Güzeldir: Şiirler, Kerkük - 2018

Mehmet Ömer Kazancı (Irak)
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Adları Türkmen’dir Özleri Türkmen

Not: Şölende okunan şiir
El sürsen ipektirler
Koklasan çiçektirler
Kendi elleri ile
Bu aziz topraklara
Kendilerini ektiler
Göverdi yürekleri bayrak oldu
Gönderlere çektiler
Kimsenin
Borcu yoktur üstlerine
***
Tarihin en derin bir yerinden
At üstünde geldiler
Kafkasları, Torosları deldiler
Gerekirse fırtına
Gerekirse seldiler
Gerekirse melektiler
Meleklerin yerine
***
Adları Türkmen’dir özleri Türkmen
Çağlar geldi çağlar geçti
Yine Türkmen kaldılar
***
Zeybektirler
Zeybekler arasında tektirler
Ölseler bir gün eğer
Bu meydanda ölecekler
Başka bir yer okşamaz canlarını
***
Adları Türkmen’dir özleri Türkmen
Gök kubbelerine her biri
Birer çelik direktirler
Bir el,
Bir fikir,
Bir yürektirler
Dünyanın çekilmeyen
Dertlerini çektiler
Ne yıldılar
Ve ne de yıkıldılar
Çağlar geldi çağlar geçti
Yine Türkmen kaldılar
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(1 Ocak 1971, Konya) İlk ve orta öğrenimini Konya’nın Ilgın ilçesinde 
tamamladı. Ilgın İmam Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi mezunu (1991). İlk şiiri Yeni Taşova gazetesinin eki Kültür Edebiyat 
dergisinde yayımlandı (Mart 1990). Şiir ve yazıları Ayane, Dergâh, Yedi 
İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Hece, Çerağ, Edebiyat Ortamı, 
Atlılar, Bumerang, Huruç, Okuntu, Kökler, Memleket Dergi, Karagöz, Aşkar, 
Ücra, Mahalle Mektebi, Türk Dili, Hayal Defteri ve Çilingir’de yayımlandı. 
Nisan 2003-Haziran 2006 tarihleri arasında (12 sayı) yayımlanan üç aylık 
edebiyat dergisi Kökler’in yayın yönetmenliğini yaptı. Karagöz ve TYB 
Akademi dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. 2007 yılında yayımlanan 
Kural Dışı adlı kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından eleştiri dalında yılın 
kitabı ödülüne değer bulundu.  Yayımlanmış Eserleri: Uzun Yürekli Nehir 
(şiir / 1999), Çağının Mimarı Mimar Sinan (biyografi / 2003), Düşmanlık (şiir / 
2004), Kitabımı Öğreniyorum (çocuk kitabı / 2005), Kral (şiir / 2006), Sağlam 
Şiir (eleştiri / 2006), Kural Dışı (eleştiri / 2007), Modern Şiirimizin Kökleri 
(eleştiri / 2008), Türkiye Kitabı (şiir / 2012), Analiz (eleştiri / 2013), İkinci 
Yeninin Doğuşu (eleştiri / 2018), Dogma (şiir / 2019).

Osman Özbahçe (Türkiye)
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Şiir bir klişedir
Dünya kavrayışı
İntihar etmek için
Yazı tura atan adam
Klişedir

Yurt tutmuyor günler takvim ıssız
Zamanı çıkaramıyor DNA’sı takvim ıssız
Acelem yok, vakit yok, hayat incecik
Reçeteyi ona göre yaz
Oklavayla açılan hamur incecik

Şiddetli bir reddetme talebi içindeyim
Akşamları uyumayı hastalık
Biçiminde algılıyorum
Reçeteyi ona göre yaz
Yurt tutmuyor takvim ıssız
Anti moda, anti-hiyerarşi, şeeleri karanlık
Devlet dairelerinde
Konuştukça bu dili
Yanlış kullanıyorum
Boğa el-Kebir

Kaderim titriyor
Yazı tura attıkça
DNA’sı gitmiş
Ana akım kitle iletişim
Bütün araçlar
Şiir dışında
Klişedir

tırnaklarım arasındaki kir
elimi yüzümde gezdirirken
çarptığım incecik pütür
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1976 yılında Sultandağı’nın Kırca köyünde doğmuştur. Selçuk Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra yüksek 
lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesinde dîvan edebiyatı sahasında tamamladı. 
Anadolu ve İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde birçok kurumda 
görev yaptı. Türkiye Cumhuriyetini temsilen Gürcistan’da Samtskhe-Javakheti 
Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünde beş yıl öğretim görevlisi olarak 
çalışmıştır. Marmara Üniversitesinde İslâmî Türk Edebiyatında doktorasına 
devam etmektedir.

Özgür Çoban (Türkiye)



149

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

12Sürmenin Hesabı 

Küçük hatamı büyük, büyük sevdamı küçük
Görmenin hesabını veremezsin diyorum…
İnanmıyorsun…
Derdim yetmezmiş gibi sırtıma bu kadar yük
Vurmanın hesabını veremezsin diyorum…
İnanmıyorsun…

Ferhat şirin yârine böyle gönül verdi mi?
Zulmedenler  dünyada muradına erdi mi?
Sen olur olmaz yere benim şair kalbimi
Kırmanın hesabını veremezsin diyorum…
İnanmıyorsun…

Bedenim dost olunca hüzne derde hüsrana
Aşkı Kays’a bıraktım mutluluğu zamana…
Akrebi intizara, yelkovanı hicrana
Kurmanın hesabını veremezsin diyorum…
İnanmıyorsun…

Zülfündeki tellerin bağlansam her birine
İdamı göze aldım, artık bundan kime ne
Beni samimiyetle takdir etmek yerine
Yermenin hesabını vermezsin diyorum…
İnanmıyorsun…

Bilesin eller gibi konmadım gülden güle
Elimden tutmak varken düşürdün dilden dile
Fermanınla sultanım köleni ilden ile
Sürmenin hesabını veremezsin diyorum…
İnanmıyorsun…

Bir zamanlar gerçekti yüreğimi yaktığın!
Gönül deryama doğru çağlayarak aktığın…
Benim başım yerdeyken gözlerine çektiğin
Sürme’nin hesabını veremezsin diyorum…
İnanmıyorsun…
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Rahmi Ali (Yunanistan)

1941, Yunanistan / Gümülcine›de doğdu. Yazılarında A. Kartaltepe, A, RTA, 
MMR, AA, YT, RT ve Rahmi Türkkan imzalarını da kullandı. İlkokulu 
bitirdikten sonra Türkiye’ye geldi ve parasız yatılı sınavlarını kazanarak Malatya 
/ Akçadağ İlköğretmen Okulu’na girdi. Okulu bitirdikten sonra Batı Trakya’ya 
döndü ve kendi köyündeki ilkokulda 1961-62 öğretim yılında öğretmenlik 
görevine başladı, bu görevini emekli olduğu 2002 yılına kadar sürdürdü. 
Yazı hayatına öğrencilik yıllarında başladı. Batı Trakya’ya döndükten sonra 
Türkçe yerel basında olmak üzere Birlik ve Öğretmen dergisi, Akın, Azınlık 
Postası ve İleri gazetelerinde yazılar yayımladı. Kimi öyküleri de Türkiye’de 
Varlık dergisi ile Varlık Yıllığı, Töre, Türk Edebiyatı, 24 Saat, Devrim, Batı 
Trakya’nın Sesi, Batı Trakya, İnsanlığa Çağrı, Kardaş Edebiyatlar, Şiir Defteri, 
Tarla, Turnalar, Aykırısanat, Damar, Eliz Edebiyat, Bern Bahar gibi dergilerde 
yer aldı. Rahmi Ali’nin “Ay ile Güneş” (1982) adlı çocuk kitabı Yunanistan’da 
ve Türkiye’de yayımlandı. “Muhacir Osman” adlı öyküsüyle “Töre” dergisinin 
yarışmasında birincilik ödülünü aldı. 17-19 Nisan 2018 tarihlerinde toplanan 
IX. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi tarafından  2018 yılı için Türk 
Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı ilan edildi.
Eserleri:  Ay ile Güneş (Çocuk, 1982), Muhacir Osman (Öykü), Zor İş” (Öykü, 
2002), Yunan İç Savaşı’nda Batı Trakya Türk Azınlığı (Tevk Hüseyinoğlu 
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12ile birlikte), Ebced’li Yıllardan Günümüze Batı Trakya Türkleri’nde Eğitim 
(2015), Fil ile Karınca (masal, 2015), Batı Trakya’da Türk Edebiyatına Gönül 
Verenler - Hayatları, Edebi Kişilikleri, Eserleri, Eserlerinden Örnekler (2015). 

Azınlık

Azınlık
Hudutta bir yolcu
Asmalık’ta istimlâk edilen bir tarla
Yeni Cami’ye giren bir cemaattir

Azınlık
Yasak dağ bölgesinde
Yürekleri salt coşkuyla dolu
Keder dolu gözlerdir

Azınlık
Yarısı kopmuş bir minare
Almanya’da bir işçi
İzmir’de Ege’ye bakan bir gelin
Ve Rumeli türküleri dinleyen ninemdir

Azınlık
Her şeyden habersiz gülümseyen Neslihan
Ve geleceğine ağlayan Emine’dir

Azınlık
Rodoplara başını dayamış bir sevgili
Şehirden kopup gelen sımsıcak bir Türkçe’dir

Azınlık
Tütün tarlalarında yıpranan
Anlamsız bir tohum değil
Kendisiyle büyüyen bir düşüncedir
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Kıyam oğlu Remis Aymetov (Remis Aymet) şair, tercüman, senaryo yazarıdır. 
4 Ekim 1968 tarihinde Tataristan Çüpreli ilçesi Munçeli köyünde doğmuş. 
Kazan Devlet Üniversitesi Tatar Filolojisi Fakültesinden mezun olduktan 
sonra Tatar Edebiyatı bölümünde doktorluk öğrenimini yaptı. Cumhuriyetin 
‘Maarif’ ve ‘Şehri Kazan’ gazetelerinde çalışıyor. Şerif Kamal ve Abdulla 
Tukay Edebiyat Müzeleri Müdür görevini yürütüyor. 2013 yılından beri 
Tataristan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanıyın birinci Yardımcısı. Şiirleri 
‘Kardeş kalemler’, ‘Kazan Utları’, ‘İdel’, ‘Kazan’, ‘Oktyabr’ (‘Ekim’), ‘Naş 
sovremennik’ (‘Bizim zamandaş’ ),‘Forum’, ‘Tercüman’ (Çita şehri), ‘Russkoye 
Eho’ (‘Rus Yankı’) (Samara şehri) dergilerinde, ‘Vatanım Tataristan’, 
‘Medeni Cuma’, ‘Literaturnaya Gazeta’ (‘Edebi Gazete’), ‘Tatar Dünyası’ 
vs. gazetelerinde yayımlanıyor. Tataristan’da yeni şiir usulünü başlatanlardan 
birisi. Eserleri; Tatar şiirsel biçimin geleneklerinden vazgeçmeden kendine öz 
yeni tonlanma ve imgeleri bir araya getiriyor aynı zamanda. Tataristan Yazarlar 
Birliği üyesi. Birkaç şiir kitabı yazarı.2017 yılında Ankara’da BENGÜ 
matbaasında  Türk dilinde Remis Aymetin ‘Tuzaktaki özgürlük’  atındaki kitabı 
basıldı. Yeni «Maarif-Vakıt» matbaasında Orhan Veli’nin «Sizin için» atındaki 
siirler kitabı Remis Aymet çevirisiyle Tatarca yayınlandı.  Edebiyat alanından 
verilen Hadi Taktaş, Musa Celil Ödüllerü sahibi. 2018 yılında XII Uluslar arası 
Şiir şöleninde Hüsein Baykara Büyük ödülünü kazandı.

Rаmis Aymet (Tataristan)
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Səssizlik 

Yatırsan... Mənə sarılan
necə gözəl bir qayğıydın.
Sən gecədən şölənən
 İncə, sərvi boylu şamdın.

Gözləmisən sən yolumu
Açıqdı pəncərən, qapın.
Dönmüşəm uzaq səfərdən
Mən səni necə oyadım?!

Ah, necə şirin yatmısan,
Oyatmağa gəlmir əlim.
Gözə gələrsən, gün gördü
Səfəqi üzünə dəyir.

Açıq pəncərən... Sən gülsən
Görən olacaqasan kimin?
Hüzüruna bulud gəlib
Görmək üçün gözəlliyin!

Yatır gözəl qız... cahana
Elə bil nur səpələyir.
Sinən də kövrəkcə əsir
Yoxsa quşdumu titrəyir?!

Yadlardan qoruyur gecə
Keşik çəkir  yatağını.
Mələk qanadları kimi
Qucaqlayıb yorğanını.

Deyəsən şəfəq parladı
Gülümsədi dodaqların
Səninlə birlikdə güldü
Ən xoş, ən gözəl anların.

Oyanma bircə yuxudan
Şirin-şirin yat hələlik.
Qorxuram ki qaçıb gedər
Bu təntənəli səssizlik...
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1912 Balkan Savaşlarında Bulgaristan’dan Edirne’ye Göç Etmiş Bir Ailenin 
Çocuğu Olarak L955 Yılında Edirne’de Doğdu. İlk Ve Orta Öğrenimini 
Edirne’de Tamamladı. (Edirne İmam-Hatip Lisesi). L979 Senesinde Erzurum/
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nden 
Bölüm Birincisi Olarak Mezun Oldu. Askerliğini 1980 Yılında Erzincan’da 
Kısa Dönem Olarak Yaptı. L980-85 Yılları Arasında Erzurum /Tortum 
Lisesi’nde Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni Olarak Bulundu. 1985 Yılında 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde Asistan Olarak 
Göreve Başladı. L987 Yılında “Türk Edebiyatında Sâkînâmeler” Adlı Çalışma 
İle Yüksek Lisans Öğrenimini Tamamlayan Canım, L992 Yılında Latîfî’nin 
Tezkiretü’ş-Şuarâ Adlı Eseri Üzerinde Yapmış Olduğu İnceleme Ve Tenkidli 
Metin Çalışması İle “Edebiyat Doktoru” Unvanını Aldı. 2011 Yılında Doçent, 
2016 Yılında Profesör Oldu.
Edirne Şâirleri. Akçağ Yay,  Ankara 1995 Bosna, Ah Bosna. Yedi İklim Yay. 
İstanbul 1993, Çarşamba Yazıları. Aktif  Yay. İstanbul 2002, Değişen Dünya 
Ve Öğretmen. (Y. Doç. Dr. Remzi Y. Kıncal İle Birlikte) Erz. L993, Delâl Şairi 
Hasan Ali Kasır. İncir Yay. Kayseri 2019, Divan Edebiyatında Türler. Grafiker 
Yay. Ankara, 2010, Divan Edebiyatının Kaynakları, Akıl Fikir Yayınları, 
İstanbul 2016, Edebiyat Dersleri Yayınlanmış Kitapları : Anneme Mektuplar 
(Antoloj). Yedi İklim Yay. İstanbul, 2004, Başlangıcından Günümüze I-Iı. 
(Dr.H.Ali Kasır İle Birlikte)  Denge Yay. İstanbul 1996, Estetik (Bediiyyât). 
(Z.Fahri Fındıkoğlu). Yazar Yayınları. Ankara 2009, Hamâmizâde İhsan 

Rıdvan Canım (Türkiye)
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12Bey-Hayatı-Eserleri Ve Divanı. (Doç.Dr. Mustafa İsen İle Birlikte), Kültür 
Bakanlığı Yayınları. Ankara 1989, Hayal Şehirlerin İzinde. Akçağ Yay. Ankara 
2011, Lâtifî. Tezkiretü’ş-Şuarâ Ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. İnceleme Metin 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Ankara 2000, Mehmed Akif Ve İstiklâl 
Marşı. (Dr.Etem Çalık İle Birlikte), Yedi İklim Yay. İstanbul 1995, Mostar’dan 
Tiflis’e, Gezi Notları. Birey Yay. İstanbul 2002, Simurg’un Kanatlarında 
İran Seyahatnamesi: Ülke / Hatırat, Suların Ötesi. Şiir. Aktif Yay. İst. 2003, 
Sultanların Şehri Şehirlerin Sultanı Edirne Kitabı, Edirne Valiliği Kültür Yay. 
İstanbul 2014, Şehir Ve İnsan. Birey Yay. İstanbul 1998, Tâlim Ve Terbiyede 
İnkılâp - İ.Hakkı Baltacıoğlu. (Yrd.Doç.Dr. Remzi Y.Kıncal İle Birlikte.) Milli 
Eğitim Bakanlığı Yay. İstanbul 1995, Tarihin Nabzını Tutan Şehir: Erzurum. 
Semih Ofset. Ankara 2011, Türk Edebyatında Sâkînâmeler Ve İşretnâme. 
Akçağ Yay. Ank. 1998, Yağmur Şarkıları. Şiir. Taşmedrese Yay. Erzurum 
L999,  Yürek Yangınları. Grafiker Yay, Ankara, 2019  

“elvedâ rumeli”
 
“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 Hüdâvendigârın
Zoruna gider Bayezidin, 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
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12 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 beşbuçuk 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..!



157

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

12

1995 yılında Romanya Mecidiye’de doğdu. Mircea Dragomirescu İlköğretim 
Okulu’nu bitirdi. 9. Sınıftan itibaren Mecidiye Ulusal Kemal Atatürk Koleji 
Pedagoji bölümünde eğitimini tamamladı. Romanya’da her yıl düzenlenen 
bölgesel şiir ve kompozisyon yarışmalarında ödüller kazandı. Halen 
Türkiye’de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü 
Öğrencisidir. Acun Medya’da Romanya Exatlon projesinde çalıştı. ORHA 
Ajansında gazetecidir. Şiirleri Balkan Türküsü dergisinde yayınlanmandı.

Rukiye Amed (Romanya)
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12 Faramiz

Farlar gibi kahverengi gözlerin
Alıp götürdü beni Tanrı dağlarına
Rakımlar ne kadar yüksek olsa da
Alıp götürdü beni kalbimin dağlarına
Merhamet kollarım sokaklarına
İncecik ahenk parmaklarında
Zincirler bağışlayın kırgın mülteci vatansızlığıma
Memleket der sözlerin
Acaba yolun düşer mi bir daha buralara
Vatan derim Ana Toprağa
Lotus çiçeği kadar kokusuz bu dünyaya
Yıldızların saklanıyor mülteci kamplara
Yalnız kaldığım geceler gelir akılma
Sabah olurdu basamaklarda
Rüyalarımı göremediğim yabancı kâbuslarda
Göğsümde dikenler vardı bu bilinmeyen yollarda
Sokaklar ağlardı çocukluğumun saklambaçlarında
Eski peşkirle silerdim yüzümü boş aynalarda
Rüzgârlar eserdi Vatan dediğim topraklara
Yıllar geçiyordu durmayan zamanlarda
Dualar da hasretler tüterdi göz yaşlarda
Kaktüslü perdelerde fısıldardı ara sıra
Aileler buluşurdu bir çay fincanında
Kahverengi gözlerin gelirdi aklıma
Şımaracak kimsesiz olduğum ortamlarda
Buzların eridiği çağlarımda
Göğüs kafesimde kuraklar olurdu tam ortasında
Cilveli mevsimler tembelleşirdi ruhlarda
Sarhoşlar utanırdı ezik otlarda
Hikâyeler kaybolurdu bir temmuz sabahında
Tamir edemediğim kırılmış sönük lamlarda
Sevmeyi bilmediğimiz gönül sokaklarda
Yürekler kavrulurdu gönül suçlarında
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1956’da Kazakistan’ın Kızıl-Orda bölgesindeki Canı-Col köyünde doğdu. 
Al Farabi adındaki Kazak Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun 
oldu. İlk şiir kitabı ‘’Köktem Tınısı’’ 1975 yılında yayınlandı. 1981’de meslek 
hayatına başlayan şair, ilk önce Kommunizm gazetesinde muharrir, 1984’te 
ise Baykonur Televizyonunda editör olarak çalıştı. 1985-1995 arası adı geçen 
TV’da başkanlık yaptı. Şair günümüzde Nur Otan Partisinin Kızıl-Orda 
bölgesindeki Vekilidir. Kazakistan Kültür ve Medeniyetine Hizmet ödülü 
sahibidir.
Yayınlanmış Eserleri: Köktem Tınısı”, Şiir, 1975. Karlıgaç», Şiir, 1983. 
Baykonır», Şiir, 2001.

MADAK
Ey, Kül Muhammedtin ürpagı!
Akıl men sezim bürkagı.
Atılıp şıgıp aspanga,
Abıroy-derpin şırkadı.

Aulası aulak küpirden,
Abızday boyın kütingen.
Sendey-ak bolsın sanglagım,
Auzınan altın tükirgen.

Töbennen tönip tılsım kök,
Suraydı senen kimsin dep.
Izine incu irkilip,
Ilesip terip cürsin köp!

Şahizada Abdikarimov (Kazakistan)
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Şair, deneme yazarı ve hukukçu. 30 Haziran 1985, Yunanistan /  Gümülcine 
doğumlu. Şair Dr. Hasan Ahmet ile resim öğretmeni,  ressam ve şair Füsun 
Suka çiftinin kızıdır… İlköğrenimini Gümülcine Merkez Birinci İlkokulu’nda 
bitirdi (1997). Bitirdiği Gümülcine Dördüncü Ortaokulu’nda ikinci sınıf 
öğrencisiyken, okulun 1998/99 yıllığında “Okulum” başlıklı ilk şiiri yayınlandı. 
Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Şefaat Ahmet inşaat mühendisi Murat 
MURAT’la evli olup,Ayşe bebeğin annesi,  avukat olarak çalışmaktadır. Şiire ve 
genel olarak edebiyat alanına ilgi duyması, Gümülcine’de yayınlanan “Şafak” 
kültür ve sanat dergisini, daha ilkokul öğrencisiyken, tanımasıyla ve Şafak 
Okuma Tiyatrosu’na katılarak burada rol alıp şiirler okumuş olmasıyla başladı. 
“Düşünüyorum ve Haykırıyorum” başlıklı şiirini, Nisan 1996’da, Gümülcine 
Papanikolau Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikte programa alınarak 
kendisinin Türkçe ve Yunanca olarak okuması ile büyük beğeni kazanmıştı. 
“Sorarım Sana Nasıldır Bilir misin?” başlıklı şiirine 4 Aralık 2002 tarihli 
sayısında yer veren “Paratiritis” gazetesinin yorumcularından Ceni KAÇARİ 
şairini düzey itibariyle, Yunanlı şairler Stratis Tsirkas ile Kavas’e benzetmiştir.

Şefaat Ahmet (Yunanistan)
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Sen Gittikten Sonra!

Kendime iyi baktım, 
Saçımı kestirdim, 
Yetmedi, bir de boyattım, 
Güzel oldu.
Kuşları dinledim, 
Çiçekleri kokladım.
Daha kolay affettim mesela, 
Kendimi dinledim, 
Rahatladım.
Yeni insanlar tanıdım,
Yeni yerler gördüm, 
Kitaplar okudum,
Filmler izledim.
Eskiden yaptığım ne hata varsa, 
Hiç tekrar etmedim. 
Kendimi hırpalamadım örneğin. 
Gereğinden fazla, 
Abartmadım bir şeyleri,
Ya da belki biraz...
Şimdi bilemedim.
Temiz havayı içime çektim, 
Uzun yürüyüşler yaptım,
Arabayla uzaklaştım, 
Müzik dinledim. 
Gereksiz hırslarımdan arındım, 

Sakinledim.
Güldüm, eğlendim.
Yani biraz....
Sevdiklerimi biriktirdim, 
Sevmediklerimi sildim. 
Doğrularıma yine 
Sıkı sıkı sarıldım.
Beni bilirsin...
Bazı şeyleri,
Yeniden değerlendirdim. 
Bazı sırları 
Öğrendim,
Ama açığa çıkarmadım hiç, 
Her zamanki gibi... 
Yaşadım işte,
Yıllar geçti,
Günler geçti,
Aylar, 
Saatler,
Mevsimler.
Seni?
 Özlemedim aslında... 
Ya da beni bilirsin... 
Belki biraz... 
Şimdi bilemedim.
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1962 yılında Yozgat’ta doğdu. İktisatçı olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda 
çalıştı. Orta ve üst düzey yöneticilikler yaptı. Emekli olduktan sonra ikinci olarak 
edebiyat fakültesini bitirdi.  Halen  A. Üniversitesi A.Ö.F.  felsefe öğrencisi. 
Seksenli yıllarda başladığı yazı hayatına aralıksız devam etti. Aydınlar Ocağı 
Kayseri Şubesi Genel Başkanlığı yaptı. Öncü Edebiyat, Şiir Vakti ve Acemi 
Kalemler Dergilerini çıkardı. Şiir Vakti yayınlarını kurdu. Şiir Vakti ve Acemi 
Kalemler dergisi genel Yayın yönetmenliğini ve TYB Kayseri Şube başkanlığını 
yürütmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile düzenlenen yazarlık 
okulunda koordinatörlük ve hocalık yapmaktadır. Edebiyat atölyelerinde dersler 
vermekte. Akalemler dergisini yönetmekte.  On üçüncü Gün isimli şiir kitabı ve 
Davet isimli bir romanı yayınlanmıştır. On Üçüncü Gün adlı şiir kitabı ile 2013 
Yılında TYB Kayseri Şubesince yılın şiir kitabı ve şairi ödülünü aldı.

Selim Tunçbilek (Türkiye)
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Dağ Yalnızlığı

Zaman kıl testere
Öğüte öğüte geçer aramızdan

Uçurumlardan da ötede
Uzak bir dağın
Bir dağa sessizce
Bozlak söylemesidir yalnızlık

Alnınız değince
Buzdan bir dağa
Kor ateşe dönmektir
İncinir sessizlik
İncinmez kimseler
Süzülen kartal ki göklerde
Yüreğe konmadan önce

Bir dağın uzak
Uçurumlardan ötede
Bozlak söylemesi sessizce
Bir dağa

Bir daha
Bir daha
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1995 yılında Yunanistan İskeçe’nin İsmail Mahalle’de dünyaya geldi. 7 
yaşında taşındıkları Kireççiler köyünde ilköğrenimini tamamladı. Orta ve 
lise öğrenimini İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Orta Okulu ve Lisesi’nde 
tamamladı. Edebiyata olan ilgisinden dolayı Trakya Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünde okudu. 2017 yılında da başarılı bir biçimde bölümünden 
mezun olup ardından Türk Dili alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 
Gagavuzlar üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 2017 yılında “Sessizlik 
Değil Sensizlik” adlı bir şiir kitabı yayınlandı.

Sevgül Zümre (Yunanistan)
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Bir Garip İnsanız Biz

Kaf dağında bir bölük Ankalarız biz,
Bizi bölmeye çalışanlara büt-şikeniz biz.

Anadolu’da bir garip türküyüz biz,
Batı’da tarihi yerle bir eden destanız biz.

Allah’a kul, ağyara belayız biz;
Mazluma ahi, zalime düşmanız biz.

İnsanlığa vahdet, bölücülere kesretiz biz;
Gökyüzüne meftun, karanlığa ırağız biz.

Tevhide aşık, küfrü sevmeyiz biz;
Rasulullah’a ümmet, Ebu Cehil’e  revayız biz.

Dertliye şifa veren merhemiz biz,
Dudağımızda zikir, acımasıza zehiriz biz.

Gökyüzünde Zuhal, yeryüzünde bir avuç toprağız biz,
Özgürlüğe vuslat, tutsaklığa firkat isteriz biz.

Namaz kılınmayan secdeye müteessiriz biz,
Yağmuru rahmet, fırtınayı zulmet biliriz biz.

Çocukların gözyaşlarından muzdaripiz biz,
Umuda meftun, yeise tezadız biz.

Bir garip insanız biz,
Derde meftun, derdi olana devayız biz.
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(icadiy tahallüs – Seyare Kökçe) 1971 senesi Krasnodar ülkesiniñ Novorossiysk 
şeerinde doğdı. 1990 senesi hor dirijörı zenaatınıñ saibi ola. 1995 senesi 
Tavriya milliy universitetiniñ filologiya fakültetini bitire. Qırımtatar tiliniñ 
punktuatsiyasınen oğraşaraq  “Kultura narodov Priçernomorya” serlevalı 
jurnalında eki ilmiy maqaleni bastıra. “Krimska svіtlitsâ” serlevalı ukrain gazetesı 
içün tercimeler yapa. Şiir ve tercime eserleri “Bahçisaray – 2021” ,”Suçasna 
krimskotatarska poyeziya”  cıyıntıqlarında, “Qırım inciri” antologiyasında 
basıla. Eserleriniñ çoqusı “Avdet”, “Ukraїnska lіteraturna gazeta” gazeteleriniñ  
saifelerinde, “Yıldız”, “Nenkecan”, “Fleurs des lettres”, “Dzvіn” dergilerinde 
neşir olundı. Aliye Kence-Ali, Mayye Safet ve Seyare Kökçeniñ eserleri 
esasında “Trava probivayet zemlü” serlevalı performans yapıla ve eserleri çeh, 
lehçe, inglis tillerine tercime etile. Bazı eserleri ukrain ve çin tillerine tercime 
olunıp dergilerde basıldı. 2018 senesi Kiyev şeerinde keçirilgen “Qırım inciri” 
yarışınıñ ukrain tilinden qarımtatar tiline tercimeler nominatsiyasında ğalebe 
qazana ve qırımtatar tilinde yazılğan öriginal eserler nominatsiyasında finalist 
ola. Soñki yılları şiir ve nesir eserleri Qırım ve Ukrainada keçirilgen icadiy 
tedbirlerde oqula.

Seyare Useynova-Kökçe (Ukrayna-Kırım)
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Kelme artımdan!

Kelme artımdan,
Yolumda turma…
Elimde – qılıç,
Yüregim – zurna!
Men – ecdatlarnıñ aytılmaz sırı,
Qaya-dağlarnıñ üzülmez yırı,
Altın Beşikniñ   Aynenileri,
Hor toprağınıñ  efsaneleri…

Mende  ğurbetniñ eñ titis sesi…
Mendir sevginiñ     temiz nefesi…
Bu episi – MEN…
Yolumda  turma!
Bezdim-usandım
Yat qanunlardan!
Çalış qılıçım
Yırlasın zurna!
Kelme artımdan,
Yolumda turma!..

Saqlandı küneş çöl otlarına…
Sarıldı nurlar atnıñ yalına…
Çap menim atım!
Vaqıtıñ keldi!
Tilsiz milletim eşitsin meni,
Kelsin artımdan,
Tursın yanıma…
Ellimizde – qılıç!
Qalbimiz – zurna!!!
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21 Haziran 1983 Yılında Doğdu.  Grafik Tasarım Bölümü Mezunu 2003 
Yılında Şafak Okuma Tiyatrosu’nda,  2001-2004 Yılları Arasında Çeşitli Şiir 
Etkinliklerinde Yer Aldı, 2012 Yılında Batı Trakya Azınlığı Kültür Ve Eğitim 
Şirketi’nin Desteğiyle  Adressiz Mektuplar İsimli İlk Şiir Kitabı Yayınlandı.  
2017 Yılında Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin Yönetim Kuruluna Ve 
Kadınlar Kolu Yönetim Kuruluna Seçildi. 2017 Yılından Beri Çınar Fm 
Radyosunda Şiir Kafası İsimli Bir Radyo Programı Yapmakta.

Sibel Gülistan (Yunanistan)
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Eylül
Sen Gidiyorsun
Ve Takvim Hep Aynı Yaprakta Unutuyor Kendini
Bir Kaderin Dönülmez Bir Saati
Geçilemeyen Bir Hudut Biçiyorsun Sözlerinle Aramıza
Gidiyorsun
Kala Kala
Adı Değişen Her Şey Geri Dönmek İstiyor 
Hüznün Tüm Olasılıkları Kaybolmuşken Geri Geliyor Elem Dökülen 
Gözyaşlarıyla
Sen Gidiyorsun Bir Adı Daha Yok Bu Gidişin
İçimde Saklı Bir Kent Keşfedip Kaderine Terk Ediyorsun
Ve Gidiyorsun
Adını Ezber Etmiş Şu Kısacık Zamanın
Hatrını Umursamadan Kalbimin
Daha Ellerinin Ellerime Tanışıklığı.
Daha Derinlerinde Gezinemediğimiz Gözlerimiz
Ve Öfkeni Sarılamadığım Tüm Yaralıyanlarına Siper Ederek Gidiyorsun
Gelmeyecek Bir Beklenen Olmaya Doğru Hoyrat Ve Umarsızca,
Kaygısız Ve Saygısız..
Gidiyorsun Sen
Ellerim De Ellerini Bırakıp
Yer Ederek Ömrüme Öylece Bir Gitmek İşte
Sabahına Uyanılan Günün Hakkını Umursamadan 
Nefesini Alarak Bir Ömürden İşte Öyle Gömerek Bile Bile
Gidiyorsun...
Yangın
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Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü (Yüksek Lisans) 2016 – 2018, Tez Adı: Tehlikeli Madde Taşımacılığında 
Oyunlaştırma ile Eğitim ve Risk Yönetim
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Burak KÜÇÜK, Anadolu Üniversitesi, İşletme 
Fakültesi, İşletme Bölümü, (Lisans) 2008 – 2012, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 
Meslek Yüksekokulu, Elektrik Bölümü (Ön Lisans) 1998 – 2001, Ufuk Çelik, 
Burak Küçük, Eyüp Akçetin, Şafak Çelik (2018).  The Education of Hazardous 
Materials Transportation ADR (SRC5) Online Test Mobile Application, 1st 
International Conference on Intelligent Transportation Systems BANU– ITSC’ 
18, 1(1), sayfalar:289-303. (Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum) ISBN:978-605-
68187-4-5, Uzatılmış Bir Yas (Şiir Kitabı) 2019, İstanbul, Şule Yayınları, Kuş 
Adımı (Şiir Kitabı) 2016, İstanbul, Şule Yayınları, İlk Değilim Üstelik (Şiir 
Kitabı) 2014, İstanbul, Şule Yayınları, Karabatak Dergisi (47 sayı boyunca şiir, 
deneme, sinema yazıları, kitap tanıtımları vb.),Karagöz Dergisi (6 sayıda öykü, 
kitap tanıtımı, deneme vb.).Türkiye Yazarlar Birliği Edebiyat Yıllığı (2016, 
2017 yıllıkları dergiler bölümü değerlendirmesi)

Şafak Çelik (Türkiye)
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Gün Bitiği

ilkin acı karanlık var sonra çekip içinden ışk
varım deme görünse de cismin ruh aşikar değil

sözü salan şair meramın tamahın övgüye mi
sözün seni yakar ele sığar dilde durur değil

söyleme sözü tüyden yeğni sudan duru değilse
kalp kırıp da cennet kapısına eren vaki değil

güzel görün güzel söyle, eğleş, değerin pul değil
benim sözüm yere düşmüş, duyulmaz, geçer pul değil

bağlanma toprağa yer verdi, gönendin, yemek verdi
gün gelir toprak seni de yutar dünya doymuş değil

benim deme hiç elin erse de varlık senin değil
kim olsa el ele, yan yana belki gönül kavuş değil

sonunda toplanıp defterimiz dökülecek gizler
aman akılla bakıp sanma Hak sözü geçer değil

bu dünyanın adaleti eksik kefe terazisi
gel açık et işini Hakkın mizanı şaşar değil

yürüdü zaman, değişti gün, bak bunu ben söyledim
katran kaynatır gibi, yağa bal katar gibi değil
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1959’da Erzurum’da doğdu. İlk Öğretimini Ömertepe (Pulur)köyünde, 
Ortaöğretimini Erzurum İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 23 yılı Kadıköy İmam-Hatip Lisesi’nde 
olmak üzere, Adana ve İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim dalında doktorasını 
tamamladı. Özel Birikim Eğitim Kurumlarının kuruluşunda ve yönetiminde yer 
aldı. Çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmaları yayınlandı. 1983/ Erzurum’da Genç 
Kuşak ’la başlayan dergicilik faaliyetleri 2014 yılında ESKADER tarafından 
yılın dergisi seçilen ve 20. yılına giren Ay Vakti ile devam ediyor. Ay Vakti’ni 
yönetiyor.
Halen Kırklareli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.  
İstanbul’da ikamet ediyor.
Evli ve dört çocuk babasıdır. 
Yayınlanmış Eserleri: Ay Olun İnsanlar(şiir), Kar Mumu(deneme), Söz 
Hali(deneme), İmam_Hatip Lisesi son sınıflarda okutulan “İslam Kültür ve 
Medeniyeti” ders kitabı dahil, bir çok ortak eserin yazarlarındandır.

Şeref Akbaba (Türkiye)
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Kitap/Yar

Gözlerinle çelik çomak oynadık
Köşe kapmaca biraz da
Yakalanan sendin yakalayan ben
Ceylan gibi koştun dağlarımda
Sürdün izini sensizliğimin
Oyunbozan kimdi söyle
Hafakanlar nöbette miydi?

Yel değirmenleri savurmasın diye
Rutubet kokmasın diye akşamlarım
Gülüşüne saldım hüzünlerimi
Rahlem yok, masam yok, kördüğüm hayallerim
Müellefe-i kulübü sayılırım odanın
Şikâyetnamelerden
Salnamelerden
Notlar düşüyorum albümüne sevdanın

Fener alayına katılacaksan gel
Geceyi devralacaksan yıldızlardan
Cümbüşüne takılacaksan med cezirlerin
Nisyan ile malul akşamlarda
Kuşanıp yalnızlığını hayallerimin
Gitme kal
Gece vardiyasında nöbetlerimin
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NEŞATî DEDE

(1623 -1674) Edirne 

Edirneli olduğu biliniyor, ancak doğum tarihi belirsiz. “Süleyman” olması ih-
timali bulunmakla birlikte asıl adının Ahmed olduğu sanılıyor. Yaşamıyla ilgili 
bilgiler sınırlı. Gelibolu Mevlevihanesi’nde Şeyhi Ağazâde Mehmet Efendi’nin 
dervişi oldu. Şeyhinin ölümünden sonra bir süre Konya’da bulundu. 1670’te 
Edirne Mevlevihanesi’nde Osman Dede’den boşalan şeyhliğe getirildi. Dört yıl 
kadar bu görevde kaldı. 1674’te yaşamını yitirdi.

Edirne Mevlevihanesi’nin avlusuna gömüldü. 17’nci yüzyılın usta şairidir. 
Büyük ölçüde Nef’î ve Urfî’nin etkisinde kaldı. 20 sayfalık “Şerh-î Müşkilât-ı 
Urfî” adlı eseri hem Farsça’ya olan hakimiyetini hem de Urfî’ye hayranlığını 
gösterir. Sultan 4. Murat, Sultan İbrahim, 4. Mehmed gibi padişahlarla, Köprülü 
Mehmed Paşa, Köprülüzâde Fâzıl Ahmet Paşa gibi devlet büyüklerine kasideler 
yazdı.

Çağının gazel ustalarından biri. Divan edebiyatının Sebk-i Hindî tarzının ön-
cülerindendir. Divanı 1933’te Nüzhet Ergun tarafından yayınlandı.

GAZEL
Zihi safâ diyecek âlemin nesin gördük
Sitemden özge dahi hem-demin nesin gördük

Humârı derd-i ser ü neşvesi bükâ-engiz
Bu bezm-gâhda câm-ı Cem’in nesün gördük

Nişân-ı tîr-i sitem olduğundan özge meğer
Derûn-i sînede dâğ-ı gamın nesün gördük

Hemişe hâl-i ruhun dâmeniyle setr eyler
Biz ol dü zülf-i ham-ender-hamın nesin gördük

Neşâtiyâ keder-i keşf-i râzdan gayrı
Akan bu dide-i terden demin nesin gördük

ADLARINA ÖDÜL VERİLEN 
ŞAHSİYETLER
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ÖMER NEFî

(1572-1635) Hasankale, Erzurum 

Kendi zamanında, ve sonraki yüzyıllarda kaside yazan bütün şairlere etki et-
miştir. Bugün dîvân edebiyatının en beğenilen kasidelerinden birçoğu onun 
eseridir.

 Nefi denilince akla gelen ilk şeylerden biri hicivleridir.

Nefi, 1572 yılında Erzurum‘un Hasankale ilçesinde doğmuştur. Asıl adı 
Ömer’dir. Babası Sipahi Mehmed Bey’dir. Öğrenimine Hasankale’de başla-
mış, sonra Erzurum’a gelerek devam ettirmiş ve iyi bir eğitim görerek Arapça 
ve Farsça öğrendi. Genç yaşında şiir yazmaya da başladı. Fars diliyle yazdığı 
divanı onun üst seviyede bir öğrenim gördüğünün belgesidir.

1585 yılında kullandığı ilk mahlası “Darrî” (zarara mensup, zararlı)’dır. Er-
zurum defterdarı olan Gelibolu’lu Müverrih Ali, iş ve bu genç şaire “Nef’i” 
(nafi, yararlı) mahlasını vermiştir.

Padişah I. Ahmet‘in saltanatının ilk yıllarında İstanbul‘a gitti. Devlet hiz-
metine girdi ve bir süre farklı memurluklarda çalıştı. Daha sonraları II. Osman 
(Genç Osman) ve IV. Murat dönemlerinde yıldızı parladı ve sarayla yakın bir 
ilişki kurdu. Nefi, bütün hayatını, bir devlet memuru olarak geçirirdi. Devlet 
kapısında ilk görevi, Divan-ı Hümayun‘da maden mukataacılığıdır. Kısa süre-
liğine IV. Murat döneminde sürgüne gönderildiği Edirne‘de Muradiye Müte-
velliliği ve İstanbul‘da Cizye Muhasebeciliği görevlerinde bulunmuştur.

Divan Edebiyatı’nda hicvin en büyük şairidir. Başarılı lirik gazeller yazdı 
ama asıl ününü kasideleri ve hicviyeleri ile yaptı. Sağlam bir tekniği, ağır bir 
dili, cesur bir söyleyişi vardır. Aşırı süslü, abartılı söyleyişlerini yeni çağrışım-
larla birleştirerek kendine özgü bir tarz geliştirdi.

Nefi, başta padişahlar olmak üzere sadrazamlara, şeyhülislamlara ve devlet 
büyüklerine kasideler yazmıştır.

Türkçe Divan’ında 59 kaside, 119 gazel bulunur. Farsça Divanında 171 ru-
bai vardır. Sihâm-ı Kazâ (Hiciv şiirleri) adlı kitabında, bazıları ağır küfürler-
den kurulu, bazıları hoş ve zarif espriler içeren hicviyelerini toplamıştır.

 Hicviyeleri ile bilinen Nef’î yazdığı hicivlerle dönemin birçok isminin nef-
retini ve öfkesini üstüne çekti. Kendisi de şair çeriğinde Nefi’ye kâfir diyen bir 
kıt’a söylemiştir.

Padişah IV. Murat tarafından uzunca bir süre korundu, daha sonraları IV. 
Murat kendisinden hiciv yazmamasını rica etti. Her ne kadar Nef’î padişah IV. 
Murat’a bu konuda söz verse de, kalemini durduramayıp Vezir Bayram Paşa 
hakkında bir hicviye kaleme aldı. Bu hicviyesinden ötürü Nefi, 27 Ocak 1635 
tarihinde sarayın odunluğunda kementle boğularak 63 yaşında öldürüldü. 

Eserleri: Sihâm-ı Kazâ (Hiciv şiirleri), Türkçe Dîvanü, Farsça Dîvan
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Nefi’nin, manası derin, hayalleri ince, güçlü ses ve sanatlı bir anlatım taşı-

yan gazelleri dönemin büyük musıki üstadı Mustafa Itri Efendi’nin de dikka-
tini çekmiştir. Günümüzün hala zevkle dinlenen ve sevilen şarkılarından biri 
olan:

Tuti-yi mucize guyem ne desem laf değil
Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil

Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana
Ehl-i dil birbirin bilmemek insaf değil

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım
Rüzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil.

Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma’ânî elime
Âleme bez-i güher eylesem itlâf değil.

Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef’î
Tâb’-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil.

SEHEND

(1927-1970) Güney Azerbaycan (İran) 

1927 yılında, Güney Azerbaycan (İran)ın Meraga şehrinde, yoksul bir ailede 
dünyaya geldi. İlk öğrenimini Tebriz’deki medresede aldı.

1945-1946 yıllarında “Milli Azatlık” hareketine “Azerbaycan Demokrat 
Partisi”nin gençlik teşkilatı üyesi olarak katıldı. Bu yüzden iki defa; 1946-
1947 yıllarında ve 1951-53 yıllarında hapse girdi. Musaddık Hükümeti dev-
rilince hapisten çıkarıldı. Yeniden mücadeleye devam eden şair, sadece Azer-
baycan Türklerinin değil, Vietnam’dan ta İspanya’ya, Küba’ya kadar bütün 
halkların mücadelesini desteklemiş; şiirlerinde bunlara yer vermiştir.

 Şiirleri milli istiklal davasının havasında oluşur. “Xatire” ve “Araz” şi-
irleri bu duyguları belirtir (1945-1950). Büyük Azerbaycan şairi Şehriyar’ın 
“Haydarbaba’ya Selam” eserinden etkilenir ve Dede Korkut destanlarını nazım 
şeklinde kaleme alır. Daha sonra bunları “Sazımın Sözü (1965)” ve “Dedemin 
Kitabı (1971)” adlı eserlerinde toplar. Dört ciltten oluşan “Sazımın Sözü”nün 
son iki cildi, şairin ölümünden sonra basılır.

Sehend’in bütün şiirleri, “Sazımın Sözü” adıyla Ankara’da(1980) ve 
Bakü’de (1984) basılmıştır. Sehend’in Şehriyar’a ve Bakü’deki şair dostları-
na yazdığı manzum mektuplar vardır (Ermağanlar, Şallaq, Sebir Daşı, Yasaq). 
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de hürriyet ve vatanseverlik duygularıyla yüklüdür.

  Şehriyar ile birlikte Sehend, İran’da anadilimizin, inkılapçı ve demokratik 
ruhlu Azerbaycan şiirinin 1950-1970 yılları arasındaki en büyük hadisesini ya-
ratmışlardır. Azerbaycan Türkçesi’nin, İran’ın baskılarına rağmen yeniden ede-
biyat ve matbuat dili olarak yaygınlaşmasında çok etkileri olmuştur. Azerbaycan 
şiirinin milli, halkçı, hürriyetçi şairlerinden biri olmuştur.

Bulud Sehend, 10 Nisan 1970 yılında Tahran’dayken, kalp hastalığı sebebiyle 
vefat etmiştir.

Men demirem “üstün nejaddanam men”,
Demirem ellerim, ellerden başdı.
Menim mesleğimde, menim yolumda
Milletler hamısı dostdu, kardaşdı.

Çapmak istemirem men hiç milletin
Ne dilin, ne yerin, ne de emeğin
Tahkir etmeyirem, hedelemirem
Geçmişin, indinin , ya geleceğin.

Men ayırmayıram, ayrı salmıram
Kardaşı kardaşdan, arvadı erden
Ananı baladan, eti tırnakdan
Üreği ürekden, kanadı perden

Bozmak istemirem men birlikleri
İnsanlık birliği idealımdır
Kardaşlık, yoldaşlık, ebedî barış
Dünyada en büyük arzularımdır.

Ancak bir sözüm var, men de insanam
Dilim var, halkım var, yurdum-yuvam var.
Yerden çıkmamışam göbelek kimi,
Adamam, hakkım var, elim-obam var.

Kul yaranmamışam , yarananda men
Heç kese olmaram ne kul, ne esir
Kurtuluş asrıdır, insana bu asr
Esir olanlar da buhovun kesir (keser).



178
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12

EDEBİYATSIZ DERGİ, 
DERGİSİZ EDEBİYAT SARMALINDA ŞİİRİMİZ

DERGİSİZ EDEBİYAT EDEBİYATSIZ DERGİ
Osman Özbahçe

Benim için dergi demek genç kuşak demektir. Yeni şiir, sağlam eleştiri demek-
tir. Her sayısı sıkı bir çalışmanın eseridir. Yeni sayısı merak edilen bir dergidir. 
Genç insanlar dergi çıkarır ve dergi genç kalır. Benim iki dergi deneyimim 
oldu. Deneyim olmadı, yanlış kelime. Çünkü dergi deneyim değildir. Yola çık-
maktır. Dergiyi kapattığında yolu geriye yürümeyeceksin. Daha yeni, yeni bir 
iş yapacaksın.

Dergiler heyecansız. En büyük sorunları bu. Peki, tam karşıya geçelim: 
Olgun, belirli bir bilgi, birikim sunan bütünlüklü yapılar mı? Bu da değil. Bü-
yük şehirlerde kitapçılara bakın, gittikçe günlük gazetelere benzemeye başladı 
kitapçılar. Bir gazeteye bakınca bütün gazetelere bakmış oluyorsun. Kitapçılar 
buna gidiyor. Dergi stantları kalkmak üzere. Şimdilik kıyıda köşede. Bakımsız, 
özensiz. Bazen şu duyguya kapılıyorum: Boş kâğıt daha değerli. Kâğıt matba-
aya girince değerinden kaybediyor.

Bugün edebiyatın nabzı dergilerde atmıyor. Dergilere bakarak edebiyatı-
mızı anlayamıyoruz. Örneğin Muzaffer Erdost, 1950’li yıllarda “Şiirimizi Gö-
türenler” başlıklı bir yazı yazıyor ve “Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Turgut 
Uyar, Edip Cansever”e bugün şiirimizi götüren şairler diyor. Bugün “şiirimizi 
götürenler” kimlerdir? Dergilere bakarak bunu anlayabilir miyiz?

Edebiyatsız dergi. Dergisiz edebiyat. Bugünün tanımı bu. Dönem değerlen-
dirmelerine baktığımızda her dönemde dergilerden şikâyet var. Bugün olayın 
kendisi ortadan kalkmak üzere. Durum öylesine çelişkili ki dergi çıkarmanın 
kolaylaşmasına koşut dergiler ortadan kalkıyor. Hangi dergide hatırlayamaya-
cağım, eski dergilerden birinde, Saif Faik’le 1950’li yıllarda yapılmış bir söy-
leşi iktibas ediliyor. Sait Faik o söyleşide, bugünkü dergiler çok uyuşuk* diyor. 
Yani böyle tanımlamalar; “uyuşuk”, “kötü”, “yetersiz” gibi tanımlamalar artık 
bir şey ifade etmiyor: Olayın kendisi ortadan kalkmak üzere.

Dergiler iyi şiirden korkuyor. Kazara iyi şiir yayınladıklarında da nasıl 
saklasak çabasına giriyorlar. Arkadaş senin vazifen bunu göstermek değil mi? 
Senin vazifen dergini bunun etrafına kurmak değil mi?

ŞİİR OTURUMLARI
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Dergiyi canlandıran şiir ve eleştiridir. Şiirden ve eleştiriden kaçınarak dergi 

çıkaramazsınız. İyi şiir ve iyi eleştiri de birbirine koşuttur. Bunu yazan onu da 
yazar. Hatta ancak bunu yazan onu yazabilir. Bence şiirin eleştirmeni şairdir. 
Şiiri şairler anlıyor. Eleştirmenler en iyileri bile şiire nüfuz edemiyor. Bir nok-
tada yüzeyde kalıyorlar. Edebiyat plânında olaya baktığımızda da eleştirmen 
edebiyattan gelmedikçe kavrayamıyor. En çok içerik eleştirisi yapabiliyorlar. 
Mehmet Kaplan neyse Fethi Naci o. Aralarında fark yok. İkisi de aynı adam.

Gençler yapamıyor. Dergi dediğinde vitrine bakıyorlar. Vitrine bakan genç 
ne şiir yazabilir ne dergi çıkarabilir.

* “Dergiler daha çok isimlerini yapmakta olan arkadaşların malı olmalıdır. 
Şimdiki dergiler oldukça uyuşuk hâldedir. Bu da genç arkadaşların sanata deli-
ce tutkun olmamalarından geliyor.” (Halkın Dostları, sayı 3, Mayıs 1970; söy-
leşi Yeryüzü, sayı 3, 15.11.1951’den iktibas)

Ali Bal

Türk edebiyatında dergilerin yeri çok önemlidir. Klasik edebiyatımızda mec-
mualar, halk edebiyatımızda ise şiir defteri şeklinde düzenlenen cönkleri de 
düşündüğümüzde şairlerin bir yerde toplandığını görüyoruz.  Demek ki şiirin 
kaydedilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Sözlü kültürün yaygın olduğu dönemler, 
el yazmasıyla hazırlanan divanlar, kitaplar, taş baskısı eserlerin dönemini dü-
şündüğümüzde bir şairin yazılı bir kayıtta yer alması çok önemlidir. Bu durum-
da derleme, bir araya getirme işi eskiden de kıymetli şeydi.  Modern edebiyat 
dönemimizle birlikte bir şairin bir dergide yer alması, metninin kabul görmesi, 
bir cemiyet ve camiada olması anlamına da geliyordu. Edebî olduğu kadar 
sosyal yönden de itibarlı bir durumdu.

Tanzimat ile başlayan modern süreçte edebiyatımızı dergiler belirlemiştir. 
Dergiler birer ekol olmuştur. Servet-i Fünûn en meşhur örnek olacaktır. Der-
gilerin varlığı, devamı ediplere, şairlere bağlıdır. Tarihimizdeki meşhur edebi-
yat dergileri edebiyatımızın çizgisini, şeklini, muhtevasını belirlemiştir. Dergi 
deyince ilk önce aklımıza edebiyat geliyor. Servet-i Fünûn, bir fen dergisi idi 
ama Tevfik Fikret ile edebiyat ve şiir dergisi olmuştur. Şayet bu dergide sahici 
edipler, şairler; nitelikli ve estetik metinler olmasaydı bugün Servet-i Fünûn 
dergisi arşivlerde çürüyüp gidecekti. Varlığından kimse haberdar olmayacaktı. 
Dergi daha çok edebiyatı çağrıştırıyor. Edebiyat deyince de en çok şiir geliyor 
akla. Şiir, en imtiyazlı türdür. Estetik açıdan da şiir daha çok dikkat çekiyor. 

Dergiler olmadan da şiir olur muydu? Her edebiyat dergisinde şiir var mı-
dır? Şiir diye edebiyat dergilerinde yayımlanan metinlerin hepsi şiir midir? Bu 
ve benzeri çok soru var. Edebiyat dergilerinin şiirimize katkısı çoktur. Birer ge-
lenek oluşturmaları yönüyle edebiyat dergileri, şiirimizi geçmişten hâlihazıra 
ve geleceğe taşıyan edebî köprülerdir. Dergilerin şiirimizi güçlendirdiğini gö-
rürüz. Dergi etrafında toplanan şairler buradan güç alırlar.
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Varlık, Ağaç, Büyük Doğu, Dergâh, Hisar, Mavi, Papirüs, Diriliş, Edebiyat, 

Mavera gibi dergiler edebiyatımızın var olduğu, yaşadığı, sürdüğü okullardır. 
Bu dergilerin en meşhur isimleri de şairlerden oluşur. Varlık’ta, Attilâ İlhan, 
Behçet Necatigil, Cahit Sıtkı Tarancı, Ceyhun Atuf Kansu; Ağaç’ta, Necip Fa-
zıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ziya Osman Saba, 
Cahit Sıtkı Tarancı; Büyük Doğu tek başına Necip Fazıl; Hisar’da, Mehmet 
Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Turgut Özakman, Mustafa Necati 
Karaer, Gültekin Samanoğlu; Mavi’de, Attilâ İlhan, Ahmet Oktay, Özdemir 
Nutku, Ülkü Arman, Ferit Edgü; Papirüs’te Can Yücel, Cemal Süreya, Meh-
met H. Doğan, Turgut Uyar, Ülkü Tamer; Diriliş’te Sezai Karakoç ve İsmet 
Özel; Edebiyat’ta Nuri Pakdil, M. Akif İnan, Cahit Zarifoğlu; Mavera’da Cahit 
Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, M. Akif İnan gibi isimleri düşündüğümüzde dergi-
siz edebiyat zayıf kalır, eksik kalır.

Günümüzde imkânların artması nedeniyle çıkan edebiyat dergisi daha fazla 
ama burada da estetik açıdan sıkıntılar baş göstermiştir.  Dergi var ama ede-
biyat yok, şiir yok. Sosyal medyanın gücüyle birlikte popülerlik ve tanınma 
arzusu da artmıştır. Hemen herkes, bir şiiri veya etkili bir metni paylaşarak 
tanınma, fark edilme gibi bir eğilime girmiştir.

Şiir, şüphesiz en etkili metindir. Edebiyat dergilerinde de şiir yayımlatmak 
her şairin hayalidir. Bilinen ve geleneği olan bir edebiyat dergisinde şiiri olma-
yan birisinin şairliği bile tartışılır olmuştur. Durum bu kadar ciddi olunca şiir 
yayımlatmak da kolay olmamaktadır. Ancak dergi çevrelerine giren, bir ekipte 
yer alan kimi kişilerin de şiir yayımlattığı vâkidir. Bu durumda olan çok edebi-
yat dergisi de vardır. Burada da ahbap-çavuş ilişkisi olarak tabir edilen bir iliş-
ki gelişmiştir. Bu ilişki maalesef edebî niteliği zayıf dergilerin varlığına sebep 
olmuştur.  Her ne olursa olsun, modern edebiyatımıza dâhil edilen her şair bir 
dergiden doğmuştur, bir dergiyle büyümüştür, bir dergide yaşamıştır. Dergisiz 
edebiyat, kalesiz ve savunmasız bir şehir gibidir. Şunu da ifade etmek gerekir 
ki dergiler bu kadar güçlü olunca, şiirimiz ister istemez bir derginin yayın po-
litikasının doğrultusunda ve mecrasında yürüyor. Bu ise özgür ve özgün me-
tinleri engelliyor. Aksi hâlde çoğu şiir, şairinin cebinde kalacaktır. Edebiyatsız 
dergiler çok yaşamıyor, dergisiz edebiyatlar zayıf ve savunmasız kalıyor.

Meryem Kılıç

Şiirimizin sözle hayat bulduğu tarihten yazıya geçirildiği tarih arasında asır-
lar mevcut. Şairin ağzından dökülenler, yavaş yavaş insanlara aktarım yoluy-
la ulaşıyordu. Şairi etkileyen bir toplumsal olay, hemen orada dile gelenler 
aracılığıyla şiire dönüşüyor; toplumsal hafızada yerini alıyordu. Ancak bu se-
rüvende aktarım esnasında metinler değişikliğe uğrayabiliyor; hatta zamanla 
unutuluyordu.

Sonraki dönemlerde kuşaktan kuşağa aktarılan şiirler yazıya geçirilmiştir. 



181

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

12Anonim ürünler oluşmaya başlamıştır. Dönemin şairleri yeni şiirlerini de artık 
kayıt altına almaya başlamış; böylelikle sözlü verimler yerini yazılı verimlere 
bırakmıştır.

Yazılı verimlerle devam eden edebiyat tarihimiz; özelde şiirimiz, edebiyat 
dergilerinde varlığını devam ettirmiştir denebilir.

Türkiye’de ilk dergi Vakâyi-i tıbbiye’dir. 1850- 1851 yılları arasında çıka-
rılmıştır. Bu tarihten 1908 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde ne 
kadar dergi çıkarıldığı kesin olarak tespit edilmemiştir. Ancak, 1908-1909 yıl-
ları arasında 353 dergi ve gazetenin yayınlandığı kayıtlara geçmiştir. Latin harf-
lerinin kabul edildiği tarihten; 1928’den sonra Türk dergiciliği bir duraklama 
dönemine girmiş; 1930’dan sonra hız kazanmıştır.

Dergah, 1921yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Dönemin önemli edipleri bu 
dergide şiirlerini ve yazılarını yayınlama imkânı bulmuştur.  Ahmet Haşim’in 
Göl Saatleri şiir kitabı da Dergah Yayınları’nın ilk kitabı olarak basılmıştır.

Böyle süreli yayınlar aynı zamanda birer okul olmuşlardır. Bir edebiyat 
çevresi oluşmuştur ve şair için sohbetlerinden ve yazılarından istifade edeceği 
insanlar mevcuttur. Yayınlanan inceleme- araştırma yazıları birer bilgi kayna-
ğıdır. Şair için düzenli çalışma ve metin üretme disiplini kazandıran edebiyat 
dergileri, kuşaklar arasında köprü görevi görmüştür.

Mavera, 1976 yılında Ankara’da kurulan aylık edebiyat dergisidir. Cahit Za-
rifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alâeddin Özdenören gibi günümüz 
edebiyatına katkı sunan şairler Mavera’da yazılarını yayınlamışlardır.

“Edebiyatsız dergi, dergisiz edebiyat sarmalında şiirimiz” konusu şair için 
bir disiplin kazanma ameliyesi olarak dergilerin önemini bir kez daha akla ge-
tirmektedir.  Dergiler, süreli yayıncılığı yürütmeleri sebebiyle, ülkemizde yavaş 
bir hızla değişim ve gelişimini devam ettiren şiirimiz ve şiirimizin serüveni için 
gerekli olduklarını göstermektedirler.  Edebiyat dergileri, Türkçe’nin zengin-
liğini koruma ve bu zenginliği devam ettirme çabalarını üst seviyede tutmalı-
dırlar. Ancak böyle bir durumda bünyelerinde edebiyatı hakkıyla yaşattıklarını 
gösterebilirler Gelişen ve değişen bir yapı olması bakımından dilimiz, edebi-
yatımızın gölgesinde canlılığını ve yol göstericiliğini korumaktadır. Şiirimiz, 
derinliği olan, insanlığa faydası bulunacak duygu ve düşünceleri göstermeyi 
amaçlayan dergiler sayesinde gücünü koruyabilecektir.

Kaynaklar: 1- Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı  2-Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 
Dergah Yayınları
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12 DERGİSİZ EDEBİYAT OLMAZ

Mustafa Uçurum

Tanzimat ile birlikte başlayan değişimden payını alan edebiyat dünyası; yeni 
akımlar, oluşumlar ile kendine bir yol çizmeye başlar. “Yeni” denen o albenili 
dünyada denenen türler, ortaya konan eserler de yeni olmanın bütün özel-
liklerini barındırır niteliktedir. Dergiler de edebiyat dünyamıza Tanzimatla 
birlikte girer ve şairlerin, yazarların oluşturduğu edebi akımların bir nevi ev 
sahipliğini yapar.  Dergi, dermekten gelir. Derleyip toparlamaktır derginin bir 
işlevi de. Sadece yazıları, şiirleri değil aynı zamanda dergi ekibini de derleyip 
toparlar. Bir dergi etrafında toparlanmak demek disiplin olmak, kendini hiza-
ya çekmektir.

Dergi, edebiyatın atan kalbidir. Dergiler edebiyatı canlı tutan en önemli 
etkenlerin başında gelir. Bizler edebiyat dünyasında olan bitenden dergilerin 
sayesinde haberdar oluruz. Güncel olandan geçmişe, oradan geleceğe gidip ge-
lirken zihin de estetik bir jimnastik yapmış olur. Dergilerin toplayıcılık özelliği 
önemli. Özellikle Anadolu’da dergi çıkarıyorsanız bu daha da önemlidir. Dergi 
adına bir araya gelmek, dergi için toplanıyor olmak yaşadığı şehri daha da 
anlamlı kılar dergi ekibine. Gelen çalışmaları değerlendirmek, şiirler, öyküler 
üzerine konuşmak dergi çevresinde bulunanlar için bir nevi atölye çalışma-
sı gibidir. Dergisiz edebiyat olmaz. Dergileri takip etmeden, dergilerde yaz-
madan bir şeyler yapabilmek de imkânsız görünüyor. Günümüz edebiyatının 
kalbi dergilerde atıyorsa bu kalbin sesini duymak için dergilerin dünyasına 
girmek gerekir.

Mehmet Âkif, Necip Fazıl, İsmet Özel, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit 
Zarifoğlu gibi isimler çıkardıkları dergiler ile edebiyat dünyasına seslenirken 
bir düşünce yapısının oluşmasına da zemin hazırlamışlardır. Onların dergi 
tezgâhı bir mektep gibi işleyerek genç neslin zihnini de bir gergef gibi işlemiş-
tir. Sosyal medyanın, iletişim ağlarının her yeri kapladığı bir zamanda dergile-
rin çıkıyor olması da sözün gücünün tesirinden olsa gerek. Şiirlerin, sözlerin, 
vakitlerin bir su gibi harcandığı sosyal medyanın aksine çıkışını sürdüren der-
gilerimizin olması umut ışığının sönmediğini gösteriyor. Günümüzde her türlü 
olumsuzluğa rağmen dergilerin başında bulunan isimler dergi işinin ciddiyetle 
yürütüldüğünü gösteriyor bize. Yediiklim dergisinde Ali Haydar Haksal, Ka-
rabatak dergisinde Ali Ural, Dergâh dergisinde Mustafa Kutlu ve Ali Ayçil, 
Edebiyat Ortamı’nda Sadık Yalsızuçanlar, Hece dergisinde Rasim Özdenören 
örnekleri gösteriyor ki usta isimler dergilerin ayakta kalması için yüreklerini 
ortaya koymaya devam ediyor.

Dergiler çıkmaya devam etmeli. Önümüzde yolumuzu aydınlatan güzel 
örnekler var. Dergiler günümüzde mektep dergi hüviyetini kazanarak gençle-
rin yetişmesine önayak olmalı. Bunu başaran Karabatak, Aydos gibi dergilerin 
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12sayısının artması edebiyatımızın geleceği için de önem arz ediyor. Bir dergi 
çevresinde yetişen gençlerin edebiyatımızın geleceği adına umut vaat eden iş-
ler yapmalarını düşünmek hiç de hayal değil.  Atölye dergiler hem gençler için 
hem edebiyat dünyamız için bir umut kaynağı olabilir. İşlevi sadece eser ya-
yınlamak olmayan dergiler, gençlere yol ve yordam öğreterek bir derginin çok 
derin anlamlar ifade ettiğine bir kez daha şahit tutmuş olur edebiyat dünyasını.

GÖRSEL ÇÖPLÜK

Selim Tunçbilek

Günümüz yaygın ve egemen edebiyatı konusunda konuşmak edebiyat ve sanat 
insanını sanatın ve edebiyatın dışına sürükleme riskleri taşıdığını belirtmek 
isterim. Bu riskten korunarak neler söyleyebilirim bilemiyorum. Edebiyatımı-
zın sürekli ve seri üretime dayandırılması, eleştiri kültürünün yok edilmesiyle 
ilgili bir durum. Eleştiri düşünce gelişimine nitelik katar. Eleştirmeni olmayan 
sanat ve edebiyat ortamı sağlıklı yolculuklar yapamaz. Son dönemlerde genç 
kuşaktan eleştirmen yetiştiremedik.  Kendi zihinsel üretimiyle var olmak yeri-
ne, takım tutar gibi şair, yazar taraftarlık kamplarının oluşumu ve bunun üze-
rinden kolay yer edinme çabasını eklenince seviyenin kaçınılmaz hali bu olsa 
gerek. Eline kalemi alanın şair, yazar, hikâyeci, romancı v.s. olduğu ve üreti-
lenlerinde yayınlanma sıkıntısı yoksa sanatın ve soylu düşüncenin, edebiyatın 
kendini biraz geriye çekmesi kaçınılmaz gözüküyor. Soylu sanat ve edebiyatın 
üzerinde duran Kafa, od,  bavul dolusu yükler tek tek tüketilip bitince insanlar 
fıtratı gereği kadim olanla tanışma şansı kazanacaklar ümidindeyim. Bu tanı-
şıklık gerçekleştiği an ruhlarının dinlendiğini, benliklerinin anlam kazandığını, 
gelecekten ümitli olmak gerektiğini de anlayacaklar. Şiirimizin tek sesli ve 
tekdüze kanala girmesine yol açan sebeplerde bunlar.

İçinde bulunduğu şiir oluşumunu reddeden kaç şair var? İki bin yirmiler-
de 1940’ların şiirini yazmaya devam ediyoruz. Niçin? Yer edinmek kolayda 
ondan. Ustasını eleştirmeyen çıraklık türedi dolayısıyla hiçbir sanat dalında 
yeni bir üslup yaratamıyoruz. Ustalaşan bir şiirimizden söz etme imkânı yok 
ne yazık ki. İkinci yeninin çıraklığı çok uzun süremdi mi sizce de ne dersiniz? 
Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Asaf Halet Çelebi, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, 
Orhan Veli, Sezai Karakoç, İsmet Özel kendilerinden önce yazılan şiirin biçi-
mine, anlamına, diline, kavrayışına itiraz ederek kendi şiirini yarattılar.  Şimdi 
ise piyasa itiraza değil aynı seri ürüne dâhil olana açılmış durumda. Eleştiri 
yalnızca sanatın edebiyatın metin olarak eleştirisi biçiminde anlaşılıyor. Sana-
tınızın üslubu, yapısı önceki anlayışların eleştirisi niteliğine şiirle, eserle ka-
vuşamadı. Buradaki sıkıntı ise yeterince bilgi birikimine sahip olamamamız. 
Zira bizden öncekilerden daha donanımlı değiliz. Ne dilde, ne hayatın içinde, 
nede kültürel etkileşim noktasında birikimli değiliz. Kendimizi pek çok alanda 
kapatarak daha asil olacağımızı sanmak yanlışına sürüklendik. Bu tutumumuz 
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12 sanat ve edebiyatta değil tüm alanlarda gelişimi ve değişimi engelliyor. Bura-
daki değişimdeki kastım başkalarına benzemek değil. Tanpınar’ın “Tekevvün” 
dediği değişerek gelişme gelişerek değişmeden söz ediyorum.  Özde kendiniz 
olarak yenileşmeden, dinamikleşmeden, zamana direnebilmeden bahsediyo-
rum. Şiir, dilin en soylu sanatıdır. Görsel ve deneysel şiirin dilimize zenginlik 
katması noktasına kuşkularım var. Dili zihinsel üretimden çekerek başka başka 
şeyleri ikame etmek şairin ve edebiyatçının işi değildir. Plastik sanatlardan, 
mimariden yaralanmak imkânını da doğru anlamıyoruz gibi bir düşünce içe-
risindeyim. Sinema ile şiir yaratmak asil bir çaba, sinemadan şiire görsel taşı-
mak yapay ve zorlama hatta bayağı bir tutum. Biz bu alanda yanlış olanı tercih 
ediyoruz sanki.

Türk şiir geleneğinin iki önemli zirvesi vardır. Hece şiiri ve aruz şiir. Bu iki 
şiirin zirvelerinin oluşumu en az beş yüz yılda gerçekleşmiştir. Yirmi birinci 
yüzyıl Türk şiiri bana göre çok farklı bir şiirle geleceğini inşa edecek. Türkçe-
nin yarattığı en önemli estetik değerlerden biri olan Hece şiiri kurallı, tutarlı, 
dengeli, ölçülü Türkçe hayatımızın şiiridir. Hece şiirimiz kıta yani dörtlüklerin 
şiiridir. İslamiyet’le bu kurallı ve tutarlı hayatımız daha da disipline olarak 
Divan şiiri güzelliğini yarattı. Divan şiiri mısra şiiridir ve mısraya haysiyet 
verdi. Bozulan, dağılan, hırpalanan hayat ve zihnimizle birlikte estetiğimizde 
bozuldu. Serbest şiir yapısı bunun bir sonucu. Bu hayatın ve anlayışın şiiri ise 
henüz yeni ve çıraklık aşamasında. Bu şiir mimarisini ne dörtlükle, ne dizeyle 
kuracak. Kendi mimarisini ve güzelliğini her şiirin kendi bütünlüğü içindeki 
tutarlılıkla inşa edecek. Yazılan her şiir mimari yapı ve anlayış, kavrayış olarak 
hem şiir hem de bütüncül olarak farklı olacak. Kendini tekrar etmeyecek. Ge-
leneğe ihtiyacı nispetince yaslanacak lakin geleneği, mesnevi tarzını da değiş-
tirip dönüştürecek. Kelime yığınından da arınmış şiir olacak. Kelime istifinden 
kaçınacak. Bu şiirin darası olmayacak. Okurun zihnini çerçeveleyen değil her 
okur zihninde yeniden üretilen bir şiir olacak. Bunun emarelerini kimi şairler-
de görüyoruz. Bu şairlerin mevcut piyasada yer edinmesini beklememeliyiz. 
Şimdilik şiirimiz adına bu intihar olur. Zaman onların değerini eksiksiz tartar. 
Her dergide gözüken, yazan şairlerden olmak şiirsiz olmaktan başka anlam 
taşımıyor.

Akademik dünyamız ise geçmişle ilgilenmekten önünü göremiyor ve yön-
lendirici olamıyor. Bu alanda akademik hayat alzeymir hastalarının halini ha-
tırlatıyor sağlığına kavuşmasın beklemek gerekiyor. Bu alana yönelik sözde 
söylemekten çekiniyor korkuyor. Akademi kendini geçmişin çukuruna atmış 
durumda. O çukurdan dışarıda hayatın içinde ne olup bittiğinden habersiz ya-
şıyor. Bunu da herkes makul görüyor. Günümüz edebiyat ortamı nasıl birbirini 
tekrar ediyorsa akademimizde kendini tekrarlayıp duruyor. Birbirimize benzi-
yoruz.

Sanal ortamı dergisiz edebiyat değil değersiz edebiyat olarak tanımlıyor 
şimdilik kuralların ve kaidelerin inşasını oluşturan bir yapıya ilişkin tek cümle 
kuruyorum. Görsel çöplük. Zira okur ve seviye hiçbir sahada olmadığı gibi 
orada da yok.
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M. Ömer Kazancı: 

“DAVAMIZI İLGİLENDİREN ŞİİRLER YAZDIM, 
SLOGAN ATMADIM”

Röportaj: Mehmet Kurtoğlu

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 13-16 Kasım tarihleri arasında Edirne- Gümülcine 
ve Kıracaali’de düzenlediği Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’nde 
üç büyük ödülden biri bulut karaçorlu Sehend adına verildi. Bu ödülü alan 
Kerküklü şair M. Ömer Kazancı ile yaptığımız röportaj…

Iraklı Türkmen bir şair olarak Sehend ödülünü aldınız. Edebiyatın içinde 
olanlar sizi elbette tanıyor ama Türk okuyucu için kendinizi tanıtır mısınız?

Soruların en zoru ile başladınız, bir insanın kendisini tanıtması… Uzun bir hayat 
serüvenini iki cümleye sığması işin en zoru gerek. Neyse, 1952’te Kerkük’te 
dünyaya geldiğimi söyler büyüklerim. İlk tahsillerimi Kerkük okullarında 
bitirdikten sonra, Bağdat Üniversitesinin Ziraat Fakültesine alındım. Buradan 
mezun olunca yüksek lisansımı ve doktoramı yaptım. Bir ara Süleymaniye ve 
Erbil üniversitelerinde çalıştım, daha sonra Bağdat üniversitesine atandım. 
37 yıl öğretim üyesi olarak hizmet verdikten sonra, 2017 yılında profesör 

SÖYLEŞİLER
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derecesiyle emekliye ayrıldım. Kendi bilimsel alanımda, onlarca mastar ve 
doktora öğrencilerine danışmanlık etmekle birlikte 50’nin üzerinde yaptığım 
araştırmalar dünyaca tanınan bilimsel dergilerde yayımlandı. 6 patente 
sahibim.  Irak üniversitelerinde okutulan iki ders kitabı telif etmiş bulunuyor 
ve diğer iki kitapta da katkım olmuştur. Edebiyat alanında günümüze kadar 
çıkarmış olduğum kitapların sayısı 24 kitaptır. Bunlar arasında şiir, hikâye, 
edebiyat tarihi, deneme, eleştiri ile ilgili kitaplar bulunmaktadır. Türk dünyası 
genelinde onlarca etkinliklere katıldım. Buralarda yayımlanan dergilerde Irak 
Türkmenlerinin edebiyatı ile ilgili onlarca yazı ve araştırmalarım yayımlandı. 
Avrasya Yazarlar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Kaşgarlı Mahmut 
yarışmasının daimi jüri komitesindeyim. Bunlar şimdilik hatırıma gelenler… 
Kısa da olsa faydalı olduğunu düşünüyorum…

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

Bütün bu sanat dallarının, her birinin kendine özgü özellikleri olsa da, birbirini 
bütünleyen dallar olduğunu inanıyorum. Neticede, hepsi bu veya şu konuda 
düşünce ve duygularımızı ifade etmek için kullandığımız vesilelerdir. Hiçbir 
edebiyatçı tek şiir yazmak ile yetinmemiştir. Hiçbir hikâyeci, duyurmak istediği 
mesajlarını, tek yazmış olduğu hikâyeler üzerinden duyurmamıştır. Kimi 
konular için bu tür, kimleri için öteki bir türün daha uygun olduğunu hepimiz 
bilmekteyiz. Ve bu bilincin doğrultusunda hareket etmekteyiz. Kaldı ki, her 
yazarın merak alanı ayrıdır. Şiir sevgisi ağır basan yazarların ortaya koydukları 
eserlerin çoğunluğunu şiir kitapları oluşturur. Bizde,  Irak Türkmenlerinde yazı 
yazmaktan hedef, şu veya bu dalda, adımıza kalıcılık kazandırmak değildir, 
edebiyatımızı, kültürümüzü zenginleştirmektir ve dolaysıyla kimliğimizi, 
varlığımızı ortaya koyarak, “biz de burada varız” gerçeğini, yaşadığımız 
coğrafyada bulunan etnik gruplara inandırmaklar. Bu yüzden edebiyatımızın 
neresinde bir boşluk varsa, o boşluğu, kalemimizin yettiği kadarınca 
doldurmaya gayret etmekteyiz. Şiir, hikâye, araştırma, deneme, biyografi türleri 
hepimizin çalışmalarında vardır. Buna karşın, hepimizin şiire verdiğimiz önem 
diğeri türlere verdiğimiz önemin çok üstündedir. Bunun değişik nedenleri 
vardır. Ancak Türkmen edebiyatının ne büyük eksikliği eleştiridedir. Eleştiri 
olmadığı için, yani eserlerimizi bilimsel yöntemlerle değerlendiren birileri 
olmadığı için, kendimizi bütün bu dallarda görmekte ve bütün bu alanlarda 
başarılı olduğumuzu zannetmekteyiz. Türkiye’deki edebiyatçılardan farkımız 
bu.

Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır mısınız?

Şiire nasıl ne zaman başladığımı net olarak hatırlamıyorum. Çünkü kendimi 
tanıdım tanıyalı, bu işin içinde buldum kendimi. Irak Türkmenleri yedisinden 
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tutun yetmişine kadar şairdir. Kendi dillerinde yıllar yılı, net olarak 1918›den, 
yani Osmanlı devletinin bizim topraklardan elini eteğini çektiği tarihten 
2003›de kadar, kendi dillerinde eğitim görmeyen, kendi dillerini caddelerde, 
sokaklarda, işyerlerinde konuşmaktan, hatta kendi dillerinde sevgililerine 
aşk mektupları yazmaktan yasak edilen bir topluluğun topyekûn, yedisinden 
yetmişine kadar tüm evlatları, nasıl şair olabilir diye bir soru aklınızdan 
geçebilir. Aslında Irak Türkmenlerinin öteden beri inanmış oldukları bir gerçek 
verdir. Hep bu gerçeğin doğrultunda yürümüşlerdir. Dil yoksa kimlik yoktur. 
Dolayısıyla her neden taviz vermişlerse, dillerinden taviz vermemişlerdir. 
Dillerine sımsıkı sarılmışlardır. Dilimizin özellikleri, güzellikleri ve incelikleri 
de bu yönde kendilerine yardımcı olmuştur. Bu güzellik ve incelikleri en basit 
fakat en anlamlı bir şekilde ortaya koyan şüphesiz ki, şiirdir. Şiir ayrıca kısa 
cümlelerle yazılan bir türdür. Kendi dillerinde eğitim görmeyenler için, uzun 
cümleler kurmak zor olduğundan, Irak Türkmenleri şiiri diğer türlere tercih 
etmiş ve etmektedir. Zamanla şiir bütün geleneklerimizde yerleşmiştir. Her 
münasebetimizde şiir vardır. Böylesi bir ortamda yetişen her hangi bir insan, 
önceden kulaktan duyduklarının etkisiyle, daha sonra kendini geliştirerek, 
ister istemez şair olacak. Kendini yetiştirerek dedim. Bizim kuşak, hiç birimiz 
kendi dilimizde eğitim göremedi. Bir hocadan edebiyat ile ilgili ders alamadı 
kitaplara kapanarak, kendini yetiştirdi…

Demek istediğim, şair olmak için bizde koşullar daha önceden mevcut, 
zemin daha önceden hazır. Ortada bir öz himmet adı verebileceğimiz bir 
çalışma meselesi kalır. Bunu da eskiden kendi şairlerimize ait kitaplar veya 
Türkiye’den elimize gizli olarak, koltuk altından geçirilerek gelen kitaplar 
yoluyla sağlamakta idik. Şimdi ise durum farklı, sınırlar havadan (internet 
yoluyla) ve karadan açık. Her şeye artık ulaşmak mümkün…

Bugün genel anlamda Irak özelde Kerkük ve Musul’daki edebiyat ortamı 
hakkında bilgi verir misiniz? Türk şiiri burada takip ediliyor mu?

Eskiden, yani 2003’den önceki tarihlerde Irakta Türkçe olarak, aylık bir dergi, 
Kardeşlik dergisi ve haftalık olarak bir gazete, Yurt gazetesi çıkarılmaktaydı. 
Dergiyi, Türkmenler 1960 yılda kurdukları Türkmen Kardeşlik Ocağı 
yayınlamakta oysa gazeteyi devlet üstenmiş bulunuyordu. Bu iki yayın organı 
dışında şair ve yazarlara ürünlerini yayınlamak için başka imkânlar yoktu. 
Ayrıca basmak istediğimiz kitapların devlet tarafından yapılan sıkı bir sansürden 
geçmesi lazımdı. Her defasında da kitaplar, çok anlamsız nedenlerden dolayı 
ret edilir ve basılmasına izin verilmezdi. Bugünkü durum başka, bir dört dergi 
yanında birkaç gazetemiz düzenli olarak yayınlanmakta ve yaklaşık haftada 
bir kitabımız çıkarılmaktadır. Ayrıca biri devlete ait öbürü özel olan Türkçe 
yayın yapan iki TV kanalımız vardır. Bunlarda da sürekli olarak edebiyat 
ile ilgili programlar sunulmaktadır. Üstelik bunun üstüne 2003’den açılarak 
Türkçe eğitim veren okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı 
Türkiye’de yüksek lisan ve doktoralarını edebiyatımızın değişik dallarında 
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tamamladılar. Yani bugün ortada tam anlamıyla yetişmiş bir edebiyat kadrosu 
bulunmakta ve edebiyatımıza canlılık getirmeye çalışmaktadır. Özetle 
söylemek gerekirse, Türkmen edebiyatı en parlak günlerini yaşamaktadır. 
Irak Türkmenleri edebiyatımızı yaymak ve yaygınlaştırmak konusunda 
yalnız bu kadarıyla yetinmemektedir, Türk dünyasından da görkemli edebiyat 
örneklerini ayrıca, Arapçaya çevirerek Arap ülkelerinde çıkarılan muteber 
dergilerde yayınlamaktadırlar. Türkçeye bu gün, özellikle Irak içerisinde büyük 
bir rağbet vardır. Hatta bazı anne okullarda bile Türkçe bir yabancı dil olarak 
okutulmaktadır. Türkiye’nin son zamanlarda, gerek siyaset, gerek seyahat, 
gerekse de mimar ve kültürel alanlarda sağlamış olduğu başarılarından dolay, 
burada bir örnek ülke olarak gösterilmekte ve edebiyat da içerisinde olmak 
üzere, her bakımdan takip edilmektedir.

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

Sanatsal açıdan şiiri bütün edebiyat türlerinin üstünde görmekteyim. Şiir bir 
dil sanadır. Şiir dildir, dil değilse nedir. Her kesin şair olabileceğine inanmakla 
birlikte, şiir adına yazılan her eserin şiir olarak kabul edilmesini doğru 
göremiyorum. Yalnız şiirdeki unsurları göz önünde tutarak şiir yazanlar, fazla 
bir şey yapamıyorlar. Kelimeleri, mekanik bir şekilde, bilenen kalıplara döküp 
duruyorlar. Herkesin yapabileceği bir iş… Şiir, taşıdığı fikir, içerdiği mesaj 
ile şiirdir. Şair de başkalarının söylemek istedikleri, faka söyleyemediklerini 
söyleyebilen kişidir. Yani o fikirler ile bu mesajları en güzel ifade tarzıyla 
anlatanlardır. Her toplumun kendine özgü dertleri, sıkıntıları, sevinçleri ve 
sevinç duyguları olduğu gibi, bütün insanlığı birden ilgilendiren sorunlar da 
vardır. Bunların hepsi şiire konu olabiliyor. Fakat özgü bir anlatım, yani özlü, 
özetli, derli toplu, yani yoğun ve alışılmışın dışında bir üslup ile anlatılanlar 
şiir sayılıyor ve o şiire kalıcılık niteliği kazandırıyor. Şiirlerimi her zaman bu 
anlayış doğrultunda yazmaya çalıştım ve çalışıyorum. Kimden etkilenerek bu 
anlayışa vardım… Ebetteki bütün şiirlerini okuyup beğendiğim şairlerden. 
İnsan biyoloji açıdan, tek bir baba ve tek bir annenin evladır, oysa kültürel 
açıdan, bütün eserlerini okuduğu yazar ve şairlere borçludur. Bunu inkâr etmek 
nankörlüktür.

Şiir yanında bir de ilim adamı kimliğiniz bulunuyor. Akademi ile sanatı 
birlikte yürütüyorsunuz. Bu zor olmuyor mu?

Zor olduğunu hiçbir zaman hissetmedim. Ne zaman birinden bıktımsa veya 
birinde yoruldumsa, öbürüne geçtim. Demek istediğim biri diğeri için mola 
verme veya nefes alma süreci gibi oldu benim için. Bilim ile sanat ne kadar 
farklı çalışmalar olsa da, neticede her bilim adamının sanata ve her sanat 
adamının bilime ihtiyacı vardır. Bu iki değişik gibi görünen dalların bir insanda 
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bağdaşması, o insanın karakterini güçlendirir. Düşünüş tarzını farklı kılar. 
Tahayyül etme kabiliyetini artırır. Bunu her zaman kendimde böyle hissettim. 
İkisini de ayni düzeyde sevdim, paralel olarak yürüttüm. Zamanını iyi kullanan 
her insan bunu yapabilir. Edebiyat tarihimize dönerseniz, edebiyat alanında her 
hangi bir diplomaya sahip olmayanlar, bir onlar kadar, yani diploması olanlar 
kadar başarılı olduklarını göreceksiniz. Şiir merak iş, tutku işidir. Seveniyle her 
yerde vardır. İş yerinde, çalışma yerinde. Dolayısıyla şiir her yerde yazılabilir. 
Evde, kahvede,  atölyede, lâboratuarda, gemide, ocakta ….   Yeter ki, konu 
kendini ele versin ve ilk kıvılcım, ilk mısra çakıversin. Gerisi kolay.

Şiirinizi herhangi bir anlayışı dâhil ediyor musunuz? Bir şair olarak 
kendinizi bağlı hissettiğiniz bir şiir ekolü var mıdır?

Bir Irak Türkmen şairi olarak şiiri her yanıyla her yönüyle sevdim. Ancak 
yaşadığımız ülkede maruz kaldığımız haksızlıklar yüzünden, en fazla bizi, 
davamızı ilgilendiren şiirler yazmayı tercih ettim. Bu tercihi hiçbir zaman, şu 
ve bu şairi taklit ederek yapmadım. Şiirlerimde sloganlar atmadım. Konuları, 
dozu kaçmış heyecanlarla işlemedim.  Duyguları kurcalamaktan çok kafalara, 
vicdanlara hitap ettim. Çoğu zaman da bunu, aşk gibi, sevda gibi, yalnızlık ve 
kimsesizlik gibi insanî kalıplar içerisinde vermeye çalıştım, dile, üsluba, ifade 
tarzına önem vermeyi gözden kaçırmadan. Şiirlerim, bu özellikleriyle hangi 
ekole dâhil olduğumu bilmiyorum. Keşke birileri, bir araştırıcı, bir eleştirici 
çıkıp bildirse…

Yazarlar Birliğinin Edirne’de yapmış olduğu ‘Türkçe’nin Uluslararası 13. 
Şiir Şöleni’nde Sehend ödülünü aldınız. Bu konuda neler söylersiniz?

Şölene davetiyemi alırken, gideyim mi, gitmeyeyim mi diye uzun bir tereddüt 
bir kararsızlık geçirdim. Ülkemizde yaşanan istikrarsızlık, karışıklık ve 
kargaşalar, bunun başlıca sebebiydi.  Son olarak gelmeye karar verdim. Şiir 
okumak için değil, dünyanın her yerinden gelen, güzel Türkçemizin şairleriyle 
bir araya gelmek, görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak için. Zaten bu gibi 
şölenlerden hedefi şiir okumak değildir. Şiir bir bahane, hedef Türk dünyasını 
ortak değerler etrafında toplamaktır. Hedef Türk dünyasını tek bir harita 
içerinde görmek için zemin hazırlamaktır. Bütün katılımcıları, bunun algısı 
ve idraki içerisindedir gördüm. TYB bu bakımdan büyük çalışmalara, tarihi 
çalışmalara imza atmaktadır. Bunun asıl sonucu yıllar sonra ortaya çıkacağını 
düşünüyor ve ortaya çıkınca her kes dönüp bu şölenlerde emeği geçenleri 
minnetle hatırlayacağına, tekrar ve tekrardan teşekkürlerini bildireceğine 
inanıyorum.

Ödül benim için sürpriz oldu, ama güzel bir sürpriz. Şahsıma verilse de, 
aldığım sırada, bütün Irak Türkmenlerine verilmiş gibi bir duygu yaşadım. 
Ülkeye dönerken, bütün edebiyatçılarımızın aynı duyguyu yaşamakta oldukları 



190
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12 gördüm. TYB bu ödül ile yalnız beni değil, yıllar yılı, dilleri, edebiyatları, 
kültürleri, varlıkları uğrunda mücadele veren ve kalemleri ile silahların 
yapamadığını yapabilin bir Türk topluluğunu sevindirmiş oldu.

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

Demesi ayıp olmaz sanırım. Sehend’in adını ilk olarak Türkçemizin Şiir 
Şöleninde duydum. Orada hakkında edindiğim basit bilgilere, daha sonra 
internet üzerinden eklediğim bilgilerden büyük bir değer olduğunu öğrendim. 
Büyüklüğü yalız usta bir şair olmasından değil yalnız, milleti uğrunda 
vermiş olduğu ciddi mücadele ve sonsuz emekten de ileri gelmektedir. Geç 
tanıdığım için üzgünüm. Yanı başımızdaki bir coğrafyada yaşayan bu gibi 
değerlerimizden haberiz olmamızın nedenleri birden çoktur. Siyasi nedenler 
bunun başında gelir. İki ülkeye de dikta rejimler egemendi bir ara. Türk 
topluluklarına nefes almaya bile izin vermemekteydi. Bu nedenlerin bir kısmı 
günümüze kadar devam etmektedir. Ortadan kaldırılmasının zamanı gelmiştir 
diye düşünüyorum. Zorlamalıyız. Karşı çıkmalıyız.  Bu görevin büyük bir payı, 
milletin aydın insanları üzerine düşmektedir. Sehend’in şiirlerinden okuduğum 
örneklere dayanarak, benim şiirlerim ile teknik ve dil bakımından hayli farklar 
gösterse de, içerik bakımından bezerliklerin az olmadığı söyleyebilirim.

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

Türkçemizin Uluslararası Şöleni, mükemmel şölendir her bakımdan. Organize 
edenlerin gösterdiği çabalar hakikaten takdire şayandır. Türk dünyasının 
yegâne şiir şöleni olması, başka bir değer kazandırıyor bu şölene. Türk 
dünyasının gönül insanlarını bir araya getiriyor. Tanıştırıyor, tanıtıyor. Ortak 
dertleri masaya yatırıyor. Çözüm yollarını aramak için düşünce alışveriş 
fırsatını sağlıyor. Türkçemizin renkli şivelerinin söz varlığındaki zenginliğini 
ortaya koyuyor. Ortak bir dilin oluşturulması gerektiğini duyuruyor. Bunun 
için zemin hazırlıyor. Tek bir fikir, tek bir düşünce amacını gerçekleştirmek 
için yol açıyor, yol döşüyor. Yalnızız diyenleri tatmin ediyor, yanınızdayız diye 
mesajlar veriyor. İlk olarak katıldım,  her zaman katılmak isterim. Tam içimi 
okşayan, mizacıma uygun bir etkinlik, yapanların canları dert görmesin.

Bildiğim kadarıyla yurt dışından da olsa Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
faaliyetleri içinde bulunmuş birisiniz. Zaman zaman TYB’nin etkinliklerinde 
sizi görüyoruz. Bu bağlamda Türkiye Yazarlar Birliğinin kültür hayatımızdaki 
yeri hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
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12Türk Yazarlar Biriliğiyle ilişkilerimiz 2003’ten sonra başladı. Daha önceki 
tarihlerde, ülkemize hâkim olan rejimlerin Türkmenlere uyguladığı baskılar 
yüzünden mümkün değildi. Bu ilişki günden güne güçlenmekte ve olumlu bir 
şekilde gelişmektedir. Daha da gelişmesini temenni ediyoruz. Topluluk halinde 
yaşayan tüm Türkler gibi, gözümüz Türkiye’dedir. Türkiye’nin kültürel 
kuruluşlarının, benzeri kuruluşlarımıza maddi ve manevi destek vermesini, 
bu konuda ciddi katkılar sağlamasını bekliyoruz. Umarım Türkmen Yazar 
Birliğiyle ile TYB arasında pek yakında bir işbirliği protokolü imzalanır. Ortak 
etkinlikler yapılır, gençlerimizin edebi yeteneklerini geliştirmek için Türk 
yazarlarının yönetimiyle atölyeler düzenlenir, Matbuat mübadelesine daha 
fazla önem verilir ve kitap bastırmak konusunda kolaylıklar sağlanır.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Kendi adıma ve Irak Türkmenleri adına şölende emeği geçenlere tekrar ve 
tekrardan teşekkürler. Her zaman bir veya iki temsilcimizi bu gibi etkinliklerde 
görmeyi arzu ettiğimi bildirmek istiyorum. Morallerimizi düzeltmek 
bakımından ne kadar önemli ise, dünya şairleriyle direk temasa geçerek 
tecrübelerimizi zenginleştirmek açısından da bir o kadar önemli olduğuna 
inanıyorum.

Size de sonsuz teşekkürler… Çalışmalarınızda başarılar, sağ olun…
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Leyla Şerif Emin: 

“ÜSKÜP BENİM İLHAM KAYNAĞIM”
Röportaj: Mehmet Kurtoğlu

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 13-16 Kasım tarihleri arasında Edirne- Gümülcine 
ve Kıracaali’de düzenlediği Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’nde üç 
büyük ödülden biri Ömer Nefî adına verildi. Bu ödülü alan Üsküplü şair Leyla 
Şerif Emin ile yaptığımız röportaj…

Şair olarak Ömer Nefî ödülünü aldınız. Edebiyatın içinde olanlar sizi elbette 
tanıyor ama Türk okuyucu için kendinizi tanıtır mısınız?

13 Mayıs 1981 yılında Üsküp Makedonya’da doğdum. Üsküp’ün Kurşunlu 
Han ile İshak Paşa camisinin arasında kalan bir mahallede büyüdüm. Orası 
genelde Türk Mahallesi olarak bilinir. İlköğretim okulumuz da evimize çok 
yakındı, şimdiki ismi ile “Yaşar Bey” İlkokulunda okudum. Liseyi de yine 
Üsküp’te bir Türkçe sınıfı olan “Yosip Broz Tito” lisesinde bitirdim. Ardından 
Üsküp, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nin Filoloji fakültesinde, Türk Dili 
ve Edebiyat bölümünden mezun oldum. Kalkandelen Üniversitesi’nin Felsefe 
Fakültesin’nde Şarkiyat bölümünde yüksek lisansımı yapmaktayım. 2015-2016 
yıllarında Kalkandelen Üniverstesi Felsefe Fakültesi’nde Şarkiyat bölümünde 
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12öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2018-2019 yıllarında Uluslararası Balkan 
Üniversitesi Eğitim fakültesi’nde Türkçe Öğretmenliği bölümünde de birkaç 
derse girdim.

Üsküp’te 2002 yılından itibaren “Köprü, Kültür Sanat ve Edebiyat„ dergisini 
üniversite öğrencileri olarak çıkarmaya başladık. Aynı derginin 2005 yılından 
beri genel yayın yönetmeniyim. Derginin önemi, Makedonya sınırları içinde 
Türkçe yayınlanan, yegâne Kültür Sanat ve Edebiyat dergisi olmasıdır. Üç aylık 
olarak çıkan dergide deneme ve şiirlerim yayımlandı. Üç yıla yakın Makedonya 
devlet televizyonun, Türk redaksiyonunda Gençlik Kültür programı hazırlayıp 
sundum. Üsküp Makedonya’da tamamen gençlerin kurduğu ve çalışmalarını 
yürüttüğü  “Köprü-Kültür Sanat ve Eğitim„ derneğinin kurucularındanım ve 
derneğin yönetim kurulu üyesiyim. Dernek çerçevesi içinde farklı faaliyetlerde 
gönüllü olarak çalıştık. Dernekteki faaliyet çalışmalarının organizasyonunda 
yer aldım. Amatörce hazırladığımız bazı tiyatro gösterileri için Küçük 
tiyatro senaryosu yazdım. Koreografiler ile farklı programlar hazırladık. 
2016 yılında YTB destekleri ile Üsküp’te Divan Yayıncılık tarafından 
“Üskübistan” isimli ilk deneme kitabım yayınladı. 2016 yılından itibaren 
Türkiye’nin haftalık Gerçek Hayat gazete/dergisinde Üsküp Mektupları 
köşesinde her hafta köşe yazıları yazmaya başladım. Kosova’da yayımlanan 
Türkçem Dergisinde yazı ve şiirlerim yayınlanmıştır. Üsküp Makedonya’da 
düzenlenen birçok Şiir Şölenlerin organizasyonu ve tertiplenmesinde yardımcı 
oldum. Birçok Uluslarası Şiir Şölenlerine Makedonya’yı temsilen katılma 
fırsatım oldu. Makedonya Yazaralar Birliği üyesiyim. 2019 Ekim ayında da 
Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığın desteği ile, bizim dernek çatısı altında 
kurduğumuz “divan yayıncılık” tarafından “Bir Üsküp Masalı” isimli şiir 
kitabım yayınlandı. Anadilim Türkçe, onu dışında Makedonca ve Arnavutça iyi 
seviyede biliyorum, bunun dışında yabancı dil olarak İngilizce de orta düzeyde 
konuşabiliyorum. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığında 
çalışmaktayım. Evli ve Elanur ile İclâl isminde iki kızım var.

Şiir yanında edebiyatın diğer alanlarında deneme, tiyatro dallarında da 
eserleriniz bulunmaktadır. Edebiyat hayatının içinde olan biri olarak bu 
sanat dalları içinde kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Deneme yazmayı seviyorum, bana göre orada kendimi daha rahat ifade 
edebiliyorum. İnsan yaşadığı şehire benzer, bizim için Üsküp apayrı bir 
şey, sadece doğup büyüdüğüm bir şehir değil, aynı zamanda benim için bir 
ilham kaynağı. Bu nedenle yazdıklarımın içinde bu şehri bulmak her zaman 
mümkün. Özellikle deneme olsun, şiir olsun okuyanda mutlaka bir Üsküp 
havası yansır. Bu nedenle de benim için bu sanat dalları biraz da unutulmaya 
yüz tütmüş şehrin bazı sokaklarını, geleneklerini, tarihi eserleri, sosyolojik 
hayatını tanıtma fırsatı oldu. İtalo Calvino, Görünmez Kentler kitabında nasıl 
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12 ki bir şehir hayal edip çizerse, benim içinde kendi benliğim üzerinden bu şehri 
yazdım hep. Bu konuda biraz da dertliyim açıkçası, bazen derdim şehrin derdi 
oluyor.

Tiyatro konusuna gelecek olursak, aslında birkaç küçük senaryolar yazdım, 
basılı olarak yoklar, ama derneğimiz çatısı altında birkaç kez gençlerimiz ile 
amatörce bazı gösteriler hazırladık. Neleri yansıtabiliriz diye düşündüğümüzde, 
bana da bunu yazmak düştü. Bazen bir Rumeli Türküsünü hikayeleştirdik, 
bazen de şairlerin hayatlarından kesitler ile bir Şairler Meclisi yaptık, onları 
sahneleştirdik, bazen de derneğimizin yıldönümlerinde yaptığımız faaliyetleri 
senaryolaştırıp sahnede farklı bir şekilde aktarmaya çalıştık.

Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır mısınız?

Klasik bir cümle olacak ama evet küçük yaştan beri birkaç kez şiir yazdım. O 
zaman burada Birlik gazetesi çıkıyordu, orada yayınlandılar, 11 yaşındaydım 
belki, o zaman da Bosna’da savaş başlamıştı. Yugoslavya dağılıyordu, tüm 
bu olanlara şahitlik ettik. Çocuk aklımca da savaşlara dur demek için şiirler 
yazdım. “neden baba”, “ah Bosna” başlığı altında yayınlanmış şiirlerim 
var o zaman. Gazeteden kesip hala saklıyorum onları. Babama sorular 
soruyordum, neden savaş oluyor, ve neden kimse buna çare bulmuyor diye, 
herkes sadece bakıyor ama bu şehirler alev alev yanıyor. Bu da şiir olmuş 
o zaman. Velhasıl yeni ülkeler kuruldu, savaşların ardından ekonomik kriz 
ile uğraşanlar edebiyatı biraz arka planda bıraktı. Şairler ve yazarlar için 
bu yıkım inanılmazdı. Gözünün önünde birçok şey kayıp gidiyor. Güçlü bir 
edebiyat vardı ve yavaş yavaş ışığı sönüyor. Lise döneminde neredeyse hiç 
yazmadım.  Orta öğretim burada o kadar yoğundu ki, zamanın çoğu okulda 
ya da ders çalışırken geçiyordu. Türkçe’nin yanında farklı dillerde derslerimiz 
de vardı. Bir taraftan kendi dilimizi korumaya çalışıyor, diğer yandan ülkede 
konuşulan dili de en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyorduk, çünkü o zaman bu 
dilleri bilmemen ayıp sayılırdı. Bugünde hâlâ öyle tabi. Üniversiteye kaydımı 
yaptığımda, mutluydum. Derslerimizin çoğu Türkçe, tabi diğer bölümlerde 
okuyan öğrenciler ile de ortak derslerimiz vardı Makedonca dilinde. İkinci 
sınıftayken her yıl düzenlenen Çalıklı Hıdırellez festivali çatısı altında bir de 
şiir yarışması düzenlenmişti. O aralar Yahya Kemal Beyatlı’nın “Çocukluğum, 
gençliğim ve ilk siyasi hatıralarım” kitabını okuyordum. O kitabı okurken, 
şair ile aynı mahallede büyüdüğümüzü farkettim. Evimdeydim ve doğduğu 
evi açıklarken yazar bir anlık şok geçirmiştim. Kapıdan çıktım az ilerisinden 
bahsediyordu. Çocuk oyunlarımızda oynadığımız kapının önünde batanniye 
serip koşuştuğumuz bir yerden bahsediyordu. Evin tam üzerinde dolaştım, 
aslında o evden bir iz yoktu ama bunu bilmek inanılmaz bir heyecan vermişti. 
Aynı sokakta belki dizlerimizi kanattık, aynı sokakta koşuşmuştuk, arada yüz 
yıl fark var ama bu sokakta hâlâ Türkler yaşıyor. O hevesle bir şiir yazdım 
“Resimlerden çıkan sen miydin” diye. Şaire bu yüzyıldan sesleniyordum 
aslında şiirde, annemin ısrarı ile o şiirle yarışmaya başvurdum, şiir gençler 
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12kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Çok güzel bir motivasyon oldu bu 
bana, aslında yazıyordum ama yazdıklarımı pek beğenmiyordum. Sonra tabi 
arada sırada ilham kendini gösterince yazmaya devam ettim.

Bildiğiniz gibi Türk edebiyatının üstadı Yahya Kemal Üsküplü. Hemşerisiniz. 
Üsküp’te yaşayan bir Türk şairi olarak Yahya Kemal’in sizin ve bugünkü 
Üsküp’teki Türk edebiyatındaki yeri hakkında bilgi verir misiniz?

Her Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı’yı okumalı, eskiden Yugoslavya rejimi 
altında pek okutulmazdı aslında. Ama günümüzde her evde onun kitapları 
olmalı. Sadece şiirleri değil, onun hatıraları, mektupları, makaleleri de 
okunmalı. Yön verecek çünkü buna eminim. Öyle güzel bilgiler var ki yüz yıl 
öncesinden, günümüze ışık tutacak hepsi. Özellikle Karanlıkta Uyanan Biri 
bu yazı her daim ışık tutacak buradakilere. Elbette ki Yahya Kemal büyük bir 
şair, Türkiye içinde de büyük. Hele ki İstanbul için, işte bu iki şehri bağlayan 
bir yazar. Aynı zamanda medeniyetleri bağlayan da. Paris’te gördüğü rüyalar 
ile doğuyu bağlayan bir şair. Maziyi düşünerek geleceğe not düşen bir şair. 
O hem Türkiye için çok önemli hem de Balkanlar için. Bir köprü vazifesi 
görüyor. Kendisi için “Eve dönen adam” tabiri kullanılır, onu evine geri 
getiren Üsküp’tür aslında. Genç yaşında Üsküp’ten İstanbul’a göç etmiştir, 
aslında çok az bir süre orda kalıp Paris’e gitmiştir. Kaçış gibi ve bu kaçışın 
içinde farklı hülyaları vardır. Ancak oradayken aslında kendi medeniyetini 
daha iyi anlamıştır. Metotları öğrenirken, oranın kültürü benimsememiştir. 
Edebi anlamda şekle önem vermiş ama derinliğini vatan ile doldurmuştur. 
Paris’teyken kulağına Üsküp’teki ezan sesleri gelir, evini özler. Dediğim gibi 
İstanbul’a ilk gidişiydi ve çok kalmadan Paris’e gitti. Öyle ki onu geri çeviren 
hislerin çoğu Üsküp’te yoğrulmuştu. Batı, Balkan ve Türkiye üçgeninde 
edebiyata çok önemli eserler bırakmıştır. Her şiiri ince işlenmiş birer eserdir. 
Her cümlede ayrı bir derinlik vardır. Üsküp için yazdığı “kaybolan şehir” şiiri, 
hem çocukluğunu yansıtır, hem de tarihi bir kronoloji vardır içinde. Annesinin 
mezarı olduğu yeri ve zamanı bile size anlatır. Süleymaniye’de Bir Bayram 
Sabahı, koskoca bir tarihi anlatır, mekân olarak öyle geniştir ki, bir yandan da 
caminin ruhunu yansıtır, Mimar Sinan’ın o güzide eserini şiirinde inşa eder. 
Hem balkanlar hem de Türkiye için her daim okutulması gereken bir yazardır 
şüphesiz.

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

Gözüme bir resim geldiğinde bazen beni etkileyebiliyor. Belki de herkes aynı 
hislerde olmayabilir ama o resim bendeki duyguları harekete geçiriyor. Yaşlı 
bir amcanın yürüyüşü bile bazen şiirime yansıyor. Vatan konusu şu bağlamda 
var; coğrafya olarak ayrı kalınmışlık, şehirlerin bir bütünden kopması, hanların, 
çarşıların, kaldırımların, çınar ağaçların yalnızlığı, tren garları, sirenler hepsi 
şiirime yansıyor. Halkın hüznü, sevinci hepsi birleşince kelimeler kendiliğinden 
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12 dökülüyor. Bu nedenle bazen şiirimin içinde, kaldırım, taş duvarlar, köprüler, 
akan nehirler, kimsesiz terkedilmiş evler, raylar hep var.  Göç buranın kaderi, o 
ayrılığın getirdiği hüzün şiirime yansıyor, yazmasam olmaz onu. Taşköprü’den 
geçerken onunla dertleşmesem onu konuşturmasam olmaz. Beni en çok 
etkileyen minareler oldu hep, onların duruşu, estetik açısından güzelliği, ses 
olması, toplaması, bağlaması, dua olması, bir yerden sonra teslimiyet ile 
ruhun özgürlüğe kavuşması şiirime de yansıyor. Bu şehirden besleniyorum 
adeta, çokça sıfatlar olabilir belki şiirimde, tasvir ederken bir resim çizmeye 
çalışıyorum çünkü. Benim gördüklerimi herkes görebilsin diye, bu şehri 
görmeyen biri bir şiirde canlandırabilsin istiyorum, burayı yaşasın. Taş Köprü 
bu şehrin konuşan bir ağzı, minareler sesi, Kurşunlu han akciğeri nefes aldığı 
yeri, kale askeri. Asırlar önce yaşamış ecdadımızın ayak izleridir kaldırımları 
şehrin. Üsküp konuşan bir canlı ve daha önce dediğim gibi bir şehirden çok 
daha fazlası. Bunların hepsi bende şiir oluyor.

Şiirinizi herhangi bir anlayışı dâhil ediyor musunuz? Bir şair olarak 
kendinizi bağlı hissettiğiniz bir şiir ekolü var mıdır?

Ben şiirde eskiyi ve yeniyi birleştiren şairleri okumayı seviyorum. Tasvirleri 
seviyorum, şiiri okurken güzümde bir resim canlansın istiyorum. Kelimelerin 
arasında takılmak, zorlanmak, sendelemek istemiyorum. Şiir öylece aksın, ruhu 
olsun, duygusu olsun istiyorum. Zaten Yahya Kemal Beyatlı olmazsa olmaz 
benim için. Ahmet Haşim’in şiirde sanatını ve birkaç şiirini severim, diğer 
yandan da Tanpınar’ın şiirlerini okurken haz duyuyorum. Cenap Şahabettin’in 
kelimelere sanat katmasını beğenirim. Diğer yandan haykırışı da seviyorum, 
dobralığı da, açıklığı da, vatanı savunanları da. Bu nedenle Mehmet Akif 
Ersoy’un şiirleri diriltiyor beni, insanın iman tahtasına işliyor, Necip Fazıl 
Kısakürek’in kaldırımları uyandırıyor beni, İsmet Özel ile canlanıyorum, 
Sezai Karakoç bazen yön veren oluyor. Bunların arası ve birleşimi öyle güzel 
ki. Açıkçası o an hangi ruh halindeysem ondan besleniyorum. Belki bu yüzden 
bazen içimde bas bas bağıran bir deli bazen de şehrin gün batımını izleyen bir 
hülya içinde oluyorum.

Yazarlar Birliğinin Edirne’de yapmış olduğu ‘Türkçe’nin Uluslararası 13. 
Şiir Şöleni’nde Ömer Nefî ödülünüaldınız. Bu konuda neler söylersiniz?

TYB’nin böyle sürprizli bir kapanışı gerçekten çok güzel oluyor. Eskiden de 
birçok şiir şölenlerine katılmıştım. Bu yılki programda o ödüllerden birine 
layık görmeleri beni çok mutlu etti. Ödüller farklı bir sorumluluk da katıyor 
insana, evet bugüne kadar yaptıkların değerlendirilmiş ve bu ödüle layık 
görülmüşsün ama bir şekilde ilerisi için de daha çok yazmak, üretmek için 
motivasyon oluyor. TYB her zaman bölgesel dağılıma özen göstermiştir, 
Balkanlar’da yaşayan biri olarak bu ödülü almak benim için bir şeref. İnşallah 
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12zamanla bu topraklarda daha çok kalemler yetişir, yeni kuşak da ilerde bu gibi 
ödüllere layık görülür.

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

Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezun biri olarak elbette kendisinin adını 
Divan Edebiyatı dersinde duydum. Aklımda kalan ise hiciv konusunda usta 
olduğuydu. Divan Edebiyatı apayrı bir şey, öğrenciyken en çok sevdiğim 
derslerden biri idi açıkçası. Özellikle şiir tahlillerinde, veznini hangi kalıpta 
olduğunu bulmak sonra metnin sadeleştirilmesi ardından  “şair ne demek 
istemiş” kısmı hep hoşuma gitmiştir. Divan edebiyatında birçok kelime aslında 
gerçek anlamının dışında da kullanılıyor, böyle bilmeceli ve derinlemesine 
analizleri severim. Bu günün şiiri ile o zamanın şiiri arasında dağlar kadar fark 
var. Bu ödül vesilesiyle onun şiirlerini daha çok okuyacağım...

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

Bana sorarsanız dünyada örneği tektir, neden? Evet o kadar çok şiir şölenleri 
yapılıyor ki, ama böyle geniş bir coğrafyaya ve böylesine zengin bir dile sahip 
ne kadar ülke var. Hepimiz bir yerde buluşuyoruz, herkes kendi şehrinden 
geliyor, dilimiz bir gönlümüz bir ve şiirimizi okuyup birbirimizden haberdar 
oluyoruz. Derdimizi dinliyoruz, yeniliklerden haberdar oluyoruz, yeniden 
tanışıyoruz.

Bildiğim kadarıyla yurt dışından da olsa Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
faaliyetleri içinde bulunmuş birisiniz. Zaman zaman TYB’nin etkinliklerinde 
sizi görüyoruzBu bağlamda Türkiye Yazarlar Birliğinin kültür hayatımızdaki 
yeri hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

TYB bir şekilde böyle zengin bir coğrafyada, farklı ülkelerde yaşayan ama 
Türkçe yazan yazar ve şairlerin bir çatısı gibi. Bizler dışarda olsak da devamlı 
Türkiye’de çıkan yenilikleri ve edebi eserleri takip ediyoruz, bu nedenle 
Türkiye Yazarlar Birliği gözümüz, kulağımız, sesimiz oluyor. Türkiye örnek 
aldığımız bir ülke, Türkçe yazanlar için de TYB bir yön oluyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu gibi faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde devam etmesi, hem yaşadığımız 
ülkeler adına hem de Türkiye açısından çok önemli. Tüm kalem erlerin bir 
komutanı şeklinde. Dilerim her daim her tür faaliyetlerin içinde güzel çalışmalar 
ortaya çıkar, çok kere siyasetin yapamadığını kültür yapar. Tekrardan teşekkür 
ederim, Allah kolaylıklar sağlasın yar ve yardımcınız olsun...
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12 BASINDA ŞİİR ŞÖLENİ

EDİRNE’DE ANKA UÇURMAK!

D. Mehmet Doğan 

Edirne merkez olmak üzere, Gümülcine, İskeçe ve Kırcaali’de 24 ülkeden şa-
irlerin katıldığı Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’ni icra ettik.

Düşünün bir, Doğu Türkistan’dan Bosna Hersek’e, Başkurdistan’dan 
Kıbrıs’a kadar geniş bir coğrafyanın sözleri, sesleri, âhenkleri, renkleri ve 
hüzünleri kederleri; sevinçleri neş’eleri Selimiye’nin minareleri arasından bir 
simurg gibi salınıp geçti. Anka veya simurg… “Tuğrul”un da aynı anlama gel-
diğini söylenir. Kendi küllerinden doğan mitolojik kuş…

İşte bu şiir kuşu…Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilk defa Bursa’dan, 27 yıl 
önce uçurduğu kuş doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkeler, bölgeler, kıt’alar 
aştı. Almatı, Aşkabad, Girne, Strazburg, Akmescid, Üsküp, Bakü, Prizren, Biş-
kek, Kazan ve Türkistan (Yesi) göklerinde dolaştıktan sonra Edirne’ye kondu.

Bin adlı Türklerin şivelerinin, lehçelerinin bin bir farklı çeşnisiyle geniş 
coğrafyalara yayılmış Türkçeleri Edirne göklerinde Urumeli türkülerine ka-
rıştı.

Türkçe bir şiir dilidir, bütün lehçeleri ve şiveleri için böyledir. Doğudan 
batıya, Kuzeyden güneye yüzyıllar boyunca çok büyük şairlerimiz yetişmiştir. 
Onların ölümsüz mirası yeni bir şiir ve edebiyatı besleyip büyütecek zengin-
liktedir.   

Elbette şiiri konuşuyorduk, fakat her şairin ülkesi anıldığında zihnimiz bu-
günün meselelerine gidip geliyordu. Doğu Türkistan, Kırım, Kıbrıs, Kerkük…
Mısralar havada uçuşurken kendimizi, kıyımlar, kırımlar, zulümler, çözümsüz-
lüklerle kuşatılmış hissediyorduk. Fakat aynı kubbe altındaydık ve sözümü-
zün, şiirimizin sınırlarının siyasî sınırlarımız olmadığının farkındaydık.

Osmanlı tarihi Edirne’siz yazılmaz. Mimarî tarihimiz, edebiyat tarihimiz 
Edirne’siz olmaz. Serhatin bu garip kalmış şehrini öncelikler Türk dünyasına, 
İslâm âlemine tanıtmamız gerekiyor. Şehrin sathi turistik tanıtımın ötesine ge-
çen kültürel-medenî değerinin bütün dünyayı iyi anatılması şart.

Bu şölen bu hususta güçlü bir adım.

Edirne denilince iki şiiri her zaman hatıra gelen Arif Nihat Asya, günü-
müzdeki bir çarpıklığı şöyle ifade ediyor: Ne acıdır bugün/Tunca’yı Tuna’ya 
saymak!
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12Biz Tunca’yı Tuna’ya saymadık ve şairlerimizi sınır ötesinde şehirlere gö-
türdük. Bu kavuşmanın uyandırdığı tesiri anlatmak kolay değil. Kafilemizde 
ataları Kırcali’den, Gümülcine’den, kısacası Rodopların gölgesindeki bölge-
lerden gelen şairlerimiz vardı. Onlar için bu gecikmiş bir dönüş, buruk bir 
kavuşma idi. İhsan Deniz, kürsüde şiir okurken metanetini korudu. Ya salonun 
dışında? Âdem Turan ise şiiri yarım bırakmak zorunda kaldı. Şölene gazeteci 
olarak dâvet ettiğimiz Mehmet Şeker, şiir kitapları da olduğu için, Kırcaali’de 
şiir okuyacaklar listesinde idi. Onun son anda Edirne’den dönmesi belki da 
arkadaşlarının kapıldığı hüzün seline maruz kalmamak içindi.

Şiir şölenine Balkanların batısından, Avrupa ülkelerinden katılan şairler 
de vardı. Onlar Türkiye’den bu ülkelere gitmiş vatandaşlarımızdı. Gittikleri 
yerlerde her şeye rağmen Türkçe düşünen, hatta şiir yazan bu vatandaşlarımız 
tebrike lâyıktır. Asıl önemlisi, Balkanlarda âdeta bir yeniden doğuş rüzgârı es-
tiğini hissediyorduk. Yugoslavya döneminde şiir-edebiyat ilgisini sürdürenler 
olmuştu. Sonra bir bocalama dönemi yaşandı, fakat şimdi bulundukları coğ-
rafyayı hakkıyla temsil eden şairler yetişiyor. Saraybosna, Prizren, Üsküp, Gü-
mülcine, Kırcali, Filibe…Geçmiş asırlarda çok sayıda şair yetiştiren merkez-
ler, bugün de bu sahada var olduklarını gösteriyorlardı.

Türkiye’nin doğusundan gelen şairlerin Balkanlarda gördükleri onları şa-
şırttı. Çünkü Anadolu ile Rumeli’nin siyasi ayrılığa rağmen kültürel bütünlüğü 
hakkında bir fikirleri yoktu.

Şölen sona ererken, sevinçle hüzün bir arada idi. Edirne’nin çağları aşan 
şairi Neşatî Dede ne diyordu?

Gittin amma ki kodun hasret ile cânı bile

İstemem sensiz olan sohbet-i yâranı bile!

Kalanlar bu mısraları terennüm ederken, şölene büyük emeği geçen Edirne-
li Rıdvan Canım’ın “Bana elveda deme” şiiri kulaklarımızda yankılanıyordu.

.        Karar - 18.11.2019

UFUK AÇMAK UFUKTA YÜRÜMEK

Ahmet Fatih Gökdağ

24 ülkeden 56 şairin katıldığı Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni Trakya 
Üniversitesi Konservatuvar Salonunda sona erdi.

Bu şölen (“sempozyum”a ikame yerinde bir tanımlama ile) bundan yüz seneyi 
biraz mütecaviz bir zamanda yani 20. asrın hemen başında gerçekleşseydi  “24 
ülkeden” söz etmeyecektik. Bu şairlerden pek çoğu Osmanlı mülkünde bir şe-
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12 hirden bir şehre  seyahat etmiş olacaklardı. Kırcaali, Kerkük, Gümülcine, Sa-
raybosna, Halep Kosova, Musul  Üsküp birbirini Türkçe selamlayacak, Bakü, 
Kazan sizin İstanbul merkezli haftalık gazetenizi okuyan uzak komşularınız 
olacaktı. Elbette zaman pek çok şeyi değiştirmiş olabilir ancak şive farkları da 
olsa Türkçe konuşmayı Müslümanca  yaşamayı Allah bir nimet olarak bu mil-
letten uzak tutmadı. Ancak bu nimeti elde tutmak için gayret ve zahmet gerek-
tiği şüphesizdi. Sınırlar çizildi, yönetimler değişti, dil ve inanca tasallut tabii 
bir hal aldı.  Şüphesiz bu sınırlar içinde her bir millet kendi imkânları içinde 
direndiler pek çok hamiyet sahibi insan ortaya çıktı. Gözler İstanbul’da şairler 
sözlerini söylediler. İstanbul bu nazara cevap veremedi. Ömrü de vefa etmedi. 
Ya Ankara tedirgin, yorgun, mesafeli Ankara ne yapabilirdi? Vefakâr Anadolu 
insanı yarım asır önceden bağrını zulümden kaçanlara açmıştı hiç kapamadı.

Zamanla Ankara kendine geldi elini bu dünyaya uzattı. Giderek çoğalan, 
çeşitlenen ellerden biri de banisi D.Mehmet Doğan olan Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin eli oldu. Bu el verişin tarihçesini bu şölenin açılışında Doğan şöyle 
ifade etti; “Bir rüya görmüştük, öyle böyle değil; ulu bir rüya Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin o zaman 40 metre kare olan merkezinde, 30 yıl kadar önce Türkçe-
nin her biri farklı sesler, ahenkler, renkler, işaretler velhasıl güzellikler taşıyan 
lehçelerinin, şivelerinin, ağızlarının bir kubbe altında toplanıp şiir halinde be-
lirmesi, sınır tanımayan, coğrafyaları aşan bir rüya idi bu.”  

İki senede bir gerçekleşen bu şölen uzun bir araştırmanın, birikimlerin, za-
manla gelişen ilişkilerin değerlendirilmesi ve devlet desteği ile yürüyor. Ümid 
edilir ki başlı başına ünite olmayı hak etmiş bu vasıflı faaliyetin ömrü uzun 
olsun. 

                   19 Kasım 2019

TÜRK COĞRAFYASININ SESLERİ

Halil İbrahim Özdemir / TYB Erzincan Şube Başkanı

Türkiye Yazarlar Birliği’nce,  Kültür Bakanlığı ve TİKA’nın desteği ile   Trak-
ya Üniversitesinin ev sahipliğindeki 13.  şiir şöleni  Osmanlı’nın başkentle-
rinden Edirne ile Balkan Türklerinin yaşadığı Gümülcine’de ve Kırcaali’de 
yapıldı.  Türkçe konuşan,  Türkçe düşünen ve yazan  24 ülkenin şairleri  ortak 
bir noktada buluşma imkânı buldu. Bu buluşma ortak aklın ortak his dünyası-
nın gelişmesine önemli katkılar sağladı.

Şiir, insanların bireysel olarak ruh halini yansıtır.  Türk Dünyası şairle-
rinin buluşmasında Türk topluluklarının  genel ruh halinin şiire yansımasını 
gördük.  Sevginin, aşkın, dostluğun, acının  iyiliğin ve güzelliğin  toplumları 
nasıl derinden etkilediğine şehit olduk.  Duyguların aktarımının yanı sıra  dün-
yamızın şairlerinin  kaynaşmasına şahit olduk.  Türkiye şiirinin Kazak şiirine, 
Kırgız şairinin  Tatar şairine  elbette ki  etkileri  vardı.  Ortak bir şiir dilinin 
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12ortak edebiyatın ortaya çıkması kaçınılmazdı. Uzak ve yakın bütün insanların 
birbirlerinden alabilecekleri  şeyler vardı.  Doğu Türkistan’daki Uygur Türk-
lerinin, Kerkük’tekine, Bulgaristan’dakilerin Türkiye insanına söyleyecekleri 
vardı. Söylenenler şölende şiir ile,  naif, zengin edebi bir dil ile, sohbetlerde 
ikili ilişkilerde  de yalın bir şekilde aktarıldı.  İnsanlar birbirlerini anlamakta 
zorlanmadılar.  Programın sunucularından birisinin  Kırgızistan’dan diğerinin 
Türkiye’den olması bile  bu birlikteliğin en güzel şekilde anlatıyordu.

Söğüt’te doğan ve Edirne’den sonra bir cihan imparatorluğuna yürüyen 
Osmanlı devletinin yolculuğuna  benzer  bir serüvendir şiir şölenleri. Gün-
den güne büyüyerek etki alanını artıran şölenler aynı zamanda  kültür mirası-
nın  paylaşımıdır.  Edirne’de bulunan  kültür varlıklarımız Dünya’nın dört bir 
tarafına yayılmış Türk topluluklarının  temsilcilerinin ziyaretine açıldı.

Yanı başımızdaki Balkan coğrafyasının her ne kadar sınırlarla  ayrılmış 
olsa bile, bu toprakların  Türk Dünyası ile çok yakın bir ilişki içerisinde ol-
duğunu, Edirne’nin Üsküp ile, Kırcaali’nin  Saraybosna ile, İpek’in Bişkek 
ile  yakın bir dostluğunun ve akrabalığının  olduğunu, Bosna ve Arnavutluk’un, 
Makedonya’nın hala  geçmişe ait izler taşıdığına  Türkiye’nin  gözlerinin içine 
baktığına şahit olduk.

Yunanistan ve Bulgaristan’daki buluşmalar adeta gurbetteki evlat ile anne 
babanın buluşmasına benzer bir hasret gidermeydi.  Yıllardır birbirini görme-
yen  hasret ateşiyle yanan  dostların buluşması hasretin giderilmesine yetme-
di.  Birlikte olmanın coşkusunu daha da artırdı.  Hasretin med ve cezirlerini 
oluşturdu.

13. Şiir Şölenine katılan şairler,  Türk Dünyası’nın kendisi gibi düşünün 
insanların çizilen sınırlar içerisinde olmadığını, Adriyatik’ten Çin seddine 
kadar  büyük bir coğrafya olduğunu anlama imkanına kavuştular. Bu büyük 
coğrafyaya uygun şiirler olmalıydı. Bu büyük coğrafyanın şairleri olmalıydı.

İşte bu büyük coğrafyanın sesleri,  şiirleriydi Edirne’de, Kırcaali’de ve 
Gümülcine’de yankılanan.

Nice şölenlere... 

              02.12.2019

TÜRKÇE’NİN VE ŞİİR’İN SESİ İLE DÜNYA’YA SESLENMEK

Kamuran Tuna / TYB Trabzon Şube Başkanı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin geleneksel hale getirdiği, Türkçenin Uluslararası 
şiir şölenleri 27 yıl önce Bursa’da verilen startla hız kesmeden devam ediyor. 
Türk edebiyatının tohumları Dünyanın dört biryanına serpiştiriliyor. Bu anlam-
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12 da 13’cüsü düzenlenen şölen 13-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin 
Serhat Şehri-Edirne ile Avrupa Birliği Balkan ülkeleri Yunanistan-Gümülcine, 
Bulgaristan-İskece Kırcaali diyarlarında yankılanarak Sema arşivindeki nadi-
de yuvasına perçinlenmiş oldu.

Türkçe’nin zengin edebi dili ile hemhal olan Türk şiiri ve diğer edebi disip-
linler, bu denli faaliyetler ışığında hak ettiği çizgiye taşınarak yegâne anlamını 
bulmuş oluyor. Bu nokta da Türkiye Yazarlar Birliği kalem ve gönül elçileriy-
le, lokomotif güç niteliğindeki yönetim kadrosuna en kalbi şükranlarımı arz 
ediyorum. Duyguların dili, söyleyiş ustalığı, dil işçiliği, düşünceleri edebi sa-
natla aktarış biçimi, felsefenin estetikle birleşimi şeklinde telakki ettiğim şiir 
dünyasına katılım ve katkı sağlayan tüm şiir severleri yürekten kutluyorum. 
Kuzey’in kıyıları, doğu Karadeniz’in engin yamaçlarından ve dört bin yıllık 
tarihi ile Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın doğup büyüdüğü şehzadeler şehri olarak bilinen 
Trabzon’dan, Şiir’in saf ve temiz diliyle sevgiler, selamlar gönderiyorum.

Dünya’yı sevgi kurtarır, sevgi ise şiir yüreklilerin ruhuyla bütünleşmiş hu-
zur, yaşam ve sevinç kaynağı iksirleridir. Şiir bazen bir haykırış, bazen yakarış, 
bazen didaktik bir öğreti, bazen de isyandır. Velhasıl şiir, evrensel bir retorik ile 
Dünya’ya sesleniştir. Bu itibarla şüphesiz ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, 
TİKA’nın Trakya Üniversitesi’nin desteklediği ve Türkiye Yazarlar Birliği ön-
cülüğünde icra edilen bu edebi faaliyet her yönüyle takdire şayandır.

Umuyor ve diliyorum ki, Şiir’in büyüsüyle sarmalanıp, 27 yıl sürelik mazi-
den akarak bugünlere kadar ulaşan, Türkçe’nin şiir yolculuğu ve bu yolculuğa 
yol gösterip, ivme kazandıran gönül mihmandarları, sonsuza değin bu kutlu 
yürüyüşü sürdürmeye devam edeceklerdir. Binlerce kilometrelik farklı mesa-
felerden yola çıkılarak, aynı gaye uğruna bir nokta da birleşip, duyguların har-
man olduğu ve sağanak yağmurlara dönüştüğü böylesi bir etkinlikte naçizane 
bir damla olmak, şahsımı ziyadesiyle bahtiyar kılmıştır.

Bu duygularla, Dünyanın barış ve mutlulukla dolması ve her bireyin de, 
bu mutluluktan kendine düşen payını alması ümidiyle,  şiir tadında nice engin 
yarınlar ve yüreklerden damlayan nice ılık yağmurlar temenni ediyorum.   
         
             23/11/2019

Habibe Ahmedova

Türk Dünyasının en büyük organizasyonu olan ve 1992’den beri Türkiye Ya-
zarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni” 
13-16 Kasım 2019 tarihleri arasında serhat şehri Edirne’de yapıldı.  Kasım ayı-
nın 13-de başlayan şölenin açılış sonrası bazı şiir fasılları Gümülcine, İskeçe 
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12ve Kırcaalide muhteşem bir şekilde ( ilk defa böyle bir İLK *adeta bir marato-
nu andırıyordu) muazzam bir Etkinliğe dönüştü desem hiç te yalan sayılmaz.    

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Türizm Bakanlığının desteği,  Trakya 
Üniversitesi’nin ev sahipliğiyle ve işbirliğiyle bu 13-cü şölene farklı coğraf-
yalardan -24 ülkeden 60 –a yakın şairler, yazarlar ve ilim adamları katıldı. Bu 
şölenin diğer bir İLK’i de, ilk defa şölen bir şaire değilde Koca Mimar Sinan’a 
adanmıştı. Ustalık eseri ve dünya şaheseri Selimiye’yi böylece bütün Türk 
Dünyasının tanınması uğruna seçilen bir yoldu bir bakıma. Ayrıca belirtmek 
isterim ki benim de büyük ve tarif edemediğim bir onurla katıldığım, insanları 
ve şiiri bir araya getiren, yaşatan bu güzel etkinlik adeta bir maratondu.  Ben 
özellikle  Şölenin finaline odaklanmak istedim, yani Kırcaali  ziyaretine,çünkü 
benim için bu çok önem taşıyor ve de değeri daha bir başka... Tabii önce Edir-
nede buluştuk, tanıştık, dost olduk, eski dostlarla görüşme fırsatını yakaladık, 
yeni yeni dostluk köprüleri kurduk  ve hep beraber elele,Gümülcineye vardık,   
İskeceyi dolaştık, dr-Ahmet Sadık’ın izinden yürüyen kardeşlerimizle hasbihal 
olduk,  şiirle elele tutulduk,  nihayet benim de şölen esnasında  (herkes diya-
rından bahsederken )  gururla  onlara                                             (elimden, 
dilimden geldiği bir tabirle) anlata anlata bitiremediğim Rodopların İncisi diye 
bilinen  hoşgörü Şehri Kırcaaliye ulaştık. “Ömer Lütfi Kültür Derneği” yöne-
ticilerinden kocaman bir yüreğe sahipolan, yüzünden tebessümü esirgemeyen 
iş adamı Sayın Seyhan Mehmet ve ülke çapında çıkıp yayımlanan tek türkçe 
gazetemiz”Kıcaali Haber” imtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni sayın 
Müzekki Ahmet çoktaaan zemini hazırlamışlardı...

Şairler ve Şiir bekleniyordu anlayacağınız Kırcalimizde.  İnanılmaz sıcak 
bir hava içinde geçen bu kasım akşamında tabii ki herkes mutluydu.  Ama en 
çok Şiir ve Ben mutluyduk. Türkiye Yazarlar Birliği beni Edirneye çağırmıştı 
ve  Şiir eşliğinde  Kırcaaliye geri getireceğini vaatetmişti ,hemde tüm Türk 
Dünyasını kucaklayarak...ve vaadini seve seve  yerine getirdi  başta Şölen 
Daimi  Heyeti,  T Y B  Şeref  Başkanı çok değerli Üstadımız  D.  Mehmet 
Doğan olmak üzere .  Her ses tek bir dille şiiri yaşatıyordu ve dinleyen de 
bunu hissedebiliyordu. Rodoplarda zaten şiir kendini aratmaz, durup durur-
ken yanı başına gelir oturuverir, bazen kederli ve hüzün doludur gözleri, koca-
man ve yaşlı, bazen de gözlerinin içi bile güler umutlu mu umutlu... İşte ben 
buyum der yüreği geniş olanlara, sevdirir kendini sevmek isteyenlere, budur 
Rodoplarda Şiir- Seven ve Sevilen.  Heyecan dorukta Türk Dünyasında şiiri 
yaşayan ve yaşatan dostlarım bana; “Hiç te abartmamışsınız Rodopları anlatır-
ken Habibe, hatta anlattıklarından çok daha güzel ve şirin sizin Rodoplarınız” 
dediklerinde yorgunluğumu, uykusuzluğumu, heyecanımı bile unutmuştum...  
Çok derin izlenimlerim var, çok beraber anılarda kalacak, ama hep hatırlaya-
cağımız fotoğraflar var, ama hepsini paylaşmak imkânsız. Hani derler ya, an-
latılması zor ve imkânsız şeyler vardır diye... arkadaşlar.. işte  size anlatılması 
güç olanlardan anlatılamazlardan, sadece yaşananlardan... Yani kocaman bir 
Aşk, yaşanır-anlatılamaz... İfade demediğim bir dille yazdıklarımı, anlatama-
dıklarımı çok değerli Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı çok Değerli Prof. 
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12 Dr. Musa Kazım Arıcan Üstadımızın söylediği sözlerle noktamak istiyorum- 
“Tek Amaç- Dil, Fikir, Kültür ve Edebiyat zemini oluşturmak” Bundan güzel 
daha ne isteyebiliriz ki -biz nerede olursak olalım-bunları sevelim, muhafaza 
edelim,  yarınlara taşıyalım, yaşatalım, yaşayalım.   Yaşasın o sihirli diliyle                                                                                                              
bizi bizlere tanıtan şiir bizi bizlere anlatan şiir bizi birbirimize Bağlayan Şiir 
biz yaşadıkça da Onu zaten Yaşatacağız... Yaşatmalıyız... 

            22.11.2019

TYB ŞİİR ŞÖLENİ’NDEN FARKLI NOTLAR...

Adnan Öksüz / Milli Gazete

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 1992 yılından bu yana Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni düzenliyor. Bu yıl 13’üncüsü ifa edilmekte. Edirne’de dün başladı... 
24 ülkeden 50 dolayında şair katılıyor. İlk neler gördüm? Anlatayım;

• Otelin 13. katındaki odamdan bu serhat şehrimize baktığımda uçsuz 
bucaksız bir Trakya Ovası’nı görüyorum.

• Mevsim sonbahar. Hatta sonbaharın da sonu; şurada ne kaldı Kasım’ın 
ayrılmasına. Ekinler çoktan biçilmiş, harmanlar kaldırılmış.

• Yer yer tarlalardan dumanlar yükseliyor; tahmin etmişsinizdir, anızlar 
yakılıyor. Gübre olmaları için. Yine de dikkatli olmakta yarar var!

• Çiftçinin biri gelecek yıla hazırlık yapıyor. Toprağın altını üstüne geti-
riyor, traktörüyle. Herk mi diyorduk, Anadolu’da!

• Bir tarlada 5-6 tane irice kuzunun huysuzluklarını dikkatlice izliyor ko-
caman bir kangal. O koca kangal, kuzuların gözlerine bakıyor adeta. 
Aslında elbette kuzuların şahsında sahibinin... Bir döngüdür gidiyor.

• Hava, tıpkı Ankara’daki Saadet Kongresi’nde olduğu gibi ne sıcak ne 
soğuk. Orta halli. Hafif bir esinti var. Ay ‘ondört’lemiş haliyle, tepsi 
gibi...

• Kaldığımız otelin bahçesinde turlarken orta boy, bir dal ayçiçeği sarı 
başlığıyla mevsime meydan okurcasına salınıyor. Yüzünü Yunanistan 
yönüne dönmüş. En son güneş o taraftan batmıştı, sahi...

• Bu çerçevede ben de serhat şehrimiz Edirne’deyim... Farklı şehirlerden, 
farklı ülkelerden katılımcılar iştirak ediyor ve hepsinin farklı öyküleri 
var. Dilimin ve kalemimin döndüğü nispette sizleri de bu ortamdan, 
yaşananlardan haberdar edeceğim.

• En son ne zaman gelmiştim Edirne’ye? Aralık 2016 idi yanılmıyorsam. 
Milli Gazete Gecesi’ne... Programa, İstanbul’dan Gazetemiz İmtiyaz 
Sahibi ve Genel Müdürümüz Ömer Yüksel Özek, Milli Gazete Genel 
Yayın Yönetmenimiz Mustafa Kurdaş, Milli Gazete yazarları olarak 
bizler iştirak etmiştik. Muhteşemdi...
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12• Edirne denilince ilk akla gelen isimlerdendir; Mustafa İriş. Her daim 
hazır, her daim canlı, her daim planlı programlı, disiplinli bir işadamı 
Mustafa İriş bey, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Edirne’de 
çok sevilen, tanınan ve saygı duyulan bir isim… Şehrin neredeyse gizli 
belediye başkanı gibi; tanımayanı yok.

• Dün, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Kadir İriş ve bir 
heyetle birlikte Şiir Şöleni’ni ziyaret ettiler.

• Program ağırlıklı olarak Trakya Üniversitesi Konservatuar Salonu’nda 
gerçekleştiriliyor. Trakya Üniversitesi zaten ev sahibi. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ve TİKA destek veriyor.

• Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin Daimi Heyet Başkanı D. Meh-
met Doğan. Organizasyonda D. Mehmet Doğan’dan hemen sonra gelen 
isim de Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan.

• Çok sayıda ismin programda farklı konumlarda görevlendirildiğini de 
söyleyelim. Bunlardan birisi de benim ortaokullu yıllarımdan bu yana 
tanıdığım gazeteci-yazar-şair Halil İbrahim Özdemir.

• Programın açılışında Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin geçmiş 27 
yılını anlatan sinevizyon anlamlıydı...

• TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, geniş bir şiir vizyonu ortaya 
koydu. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkçenin 
13. Uluslararası Şiir Şöleni’ni, Edirne’yi sanatıyla işleyen koca Mimar 
Sinan’a ithaf ettiklerini ifade etti. “Bu kez niçin Edirne?” sorusu da 
cevabını bulmuş oldu.

• Edirne’ye gelirken araçta tanıştığım eğitimci-şair Adem Turan, vaktiyle 
Milli Medya’ya destek veren isimlerden; Yeni Devir’e önemli katkıları 
olmuş. Oldukça çarpıcı bir çalışmasından bahsetti. Söz, anlatacağım...

GÜMÜLCİNE; BİR OSMANLI KASABASI!

TYB’nin bu yılki Uluslararası Türkçe Şiir Şöleni’nin en ayırt edici özellik-
lerinden birisi hatta en önemlisi, -Edirne merkez olmak kaydı ile- bir ayağının 
Yunanistan’da diğer ayağının Bulgaristan’da olması.

Elbette Şiir Şöleni’nin 3 günü de dolu dolu. Ama benim programda en fazla 
dikkatimi çeken bu ikisi oldu; Gümülcine ve Kırcaali ayakları...

Dün öğleden sonra, Gümülcine’ye hareket ettik. “Yahya Kemal Şiir Faslı” 
ve “Hayâlî Bey Şiir Faslı” Gümülcine’de icra edildi.

Peki, Gümülcine nasıl bir yer?

Gümülcine esasen, Yunanistan’ın Trakya kesiminde eski bir Osmanlı ka-
sabası.
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12 Türkiye-Yunanistan sınırının 98 km. batısında. Selanik-İstanbul demir-
yolunun geçtiği geniş ovada kurulmuş yaklaşık 40.000 nüfuslu bir yerleşim 
merkezi.

Birçok camii, kalabalık Türk nüfusu ve Pomak azınlığı ile Gümülcine, Batı 
Trakya Müslümanlarının dinî ve kültürel merkezi konumunda. Müftülük mer-
kezi olmasının yanı sıra burada birçok Türk okulu da bulunmakta.

Gümülcine, 1371’den 1912’ye kadar kesintisiz olarak Osmanlı idaresi al-
tında kaldı. 1344’te Aydınoğlu Umur Bey tarafından zapt edilen şehir bu tarih-
ten itibaren Gümülcine adıyla anıldı.

İlk Osmanlı kroniklerinde, Gümülcine’nin Osmanlı hâkimiyetine girişiyle 
ilgili olarak Gazi Evrenos Bey’in 762 (1361) yılı civarındaki akın faaliyetleri 
gösterilir; bazı kaynaklarda ise 1363 tarihi verilir. Yunan ilim adamları 1361 
tarihini kabul etmektedirler.

Evrenos Bey, 1371’den 1383’e kadar burayı uç merkezi üssü olarak kul-
landı. Gümülcine’de kaldığı dönemde İslâmî hayatın başlangıcını simgeleyen 
birçok bina yaptırdı. Bunlar arasında imaret, kubbeli bir cami ve çifte hamam 
vardı. Günümüzde Evrenos Bey İmareti ve Eskicami hâlâ ayaktadır. Her ikisi 
de Balkanlar’daki en eski Türk yapılarından.

Osmanlı fethinden sonra boş durumda bulunan arazilere Anadolu’dan ge-
tirilen Türk kolonileri yerleştirildi. Nitekim XIX. yüzyılın sonlarına ait salna-
melerdeki listelere bakıldığında, Gümülcine’nin birçok köyünün Türkçe ad ta-
şıdığı ve bundan da Türk kolonilerinin yerleştirildiği sırada müstahkem yerler 
dışındaki kır kesiminin boş olduğu anlaşılmakta.

8 İMAM, 2 MÜEZZİN, 5 TEKKENİŞİN!

1454 tarihli Tahrir Defteri’nde Gümülcine’de sekiz imam, iki müezzin, beş 
tekkenişin ve ahî teşkilâtında görevli bir kişinin adlarının bulunması, fetihten 
hemen sonra İslâmî hayatın kurulduğunu göstermektedir.

XVI. yüzyılın ilk yarısında Gümülcine’nin Müslüman ve Hıristiyan nüfu-
sunda azalma oldu. 1519’da burada 303 Müslüman ve kırk üç Hıristiyan ha-
nede yaklaşık 1400-1500 kişi bulunmakta, ayrıca bu tarihte şehirde on dokuz 
hane Yahudi yaşamaktaydı. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre bunların 
hepsi kalede oturmaktaydı.

Günümüzde mi; eski Osmanlı görünümü sadece çarşı semtinde muhafaza 
edilmekte, Gümülcine’de...

             15.11.2019
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12“TÜRKÇENİN ULUSLARARASI 13. ŞİİR ŞÖLENİ” SONA ERDİ

Anadolu Ajansı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığınca Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni”, kapanış programıyla 
sona erdi.

Mimar Sinan’ın hatırasına ithaf edilen şölen kapsamında 24 ülkeden 56 
şair, Edirne, Yunanistan’ın Gümülcine ve Bulgaristan’ın Kırcaali şehirlerinde 
düzenlenen programlara katıldı.

TÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış 
programında “Edirneli Nazmi Şiir Faslı”, “Mimar Sinan Şiir Faslı” etkinlikleri 
ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Kırgızistan Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Genç Türk Yazarlar Bir-
liği Kırgızistan Temsilcisi Altınbek İsmail, kapanış programında yaptığı ko-
nuşmada, şiir şöleninin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Şölenin Türk dünyası ve Türk şiirine önemli katkılar sağladığını ifade eden 
İsmail, şöyle konuştu:

“Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da dolu dolu bir program gerçekleş-
tirildi. Türk dünyasının farklı yerlerinden şairler şölen boyunca görüşlerini 
paylaştı. Güzel bir program ortaya çıktı. Tüm katılımcılara ve şölenin gerçek-
leşmesinde katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum.”    
            16.11.2019

TÜRKÇENİN 13.ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ

Ali Bal / Milat Gazetesi 

Türk dünyasının en büyük şiir şöleni için değerli dostum Mustafa Uçurum ile 
yollara düştük. İçimizi ısıtan, dünyamızı ışıtan şiire sarılarak yollardayız. Bu 
sefer şiirin rahmine, evine, Edirne’ye misafir oldu şairler.

Şiir varsa bir yerde orada hayat, sanat, mimarî, estetik, şuur, tarih, inanç, 
güzellik ve gelenek vardır. İşte bu aşkın ezgisi 1992’den beri Türkiye Yazar-
lar Birliği (TYB)tarafından terennüm ediliyor. 14.11.2019 Perşembe günü 
“Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni” Trakya Üniversitesi Konservatuvar 
Salonu’nda başladı.
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12  “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığının (TİKA) desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğindeki şöle-
nin açılışında şiirin ve Türkçenin şânına yakışan konuşmalar oldu.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer’in 
açılış konuşmasından sonra,TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arı-
can da yaptığı konuşmada şiir-felsefe arasındaki ilişkiyi, şiirsel bir güzellik 
ve bütünlükte aktardı. Arıcan konuşmasında: “Şiiri bir yaşam felsefesi olarak 
benimseyen şairlerimiz olduğu gibi yine dünyaca ünlü felsefeciler; sosyoloji, 
tarih, toplum, devlet, sanat, edebiyat kadar şiirle de ilgilenmişler, şiirin haki-
kat ve düşünceyle olan ilişkisini araştırmışlardır. Birçok filozof, şiirle felsefe 
arasındaki ilişkiyi araştırmakla kalmayıp, şiir yazanlar hatta şiir okuyanları ol-
muştur. Tüm toplumlarda şiirin ve şairin önemli bir yeri vardır. Bu yönüyle; 
şair içinde bulunduğu toplumun meselelerine duyarsız kalamaz. Peki, felsefe-
siz şiir olur mu; bence olmaz. Ama şiirsiz felsefe de olamaz.” dedi.

TYB Şeref Başkanı ve Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet 
Başkanı D. Mehmet Doğan ise manifesto niteliğinde olan yaptığı konuşmasın-
da bizleri tarih, medeniyet, kültür, dil bilinci bağlamında derin derin düşünme-
ye davet etti. Doğan, 27 senedir bir dünya haritası çiziyoruz, şiirimizin, ede-
biyatımızın haritası, kültür dünyamızın, ruh dünyamızın haritasıdır bu. Siyasi 
haritalar dilleri, kültürleri, tehdit edemez, dedi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım da 
Edirneli şairler hakkında bir konferans verdi. Edirne’nin Osmanlı şiirinin do-
ğup geliştiği bir kültür merkezi olduğunu hatırlatan Canım,Osmanlı şiirinin 
doğup gelişmeye başladığı yıllarda başkent olması Edirne’nin XVI. yüzyıl 
sonlarına kadar Osmanlı kültür coğrafyasının bir numaralı merkezi olmasını 
sağlar, dedi.

25 ülkeden 80 şairin katıldığı şiir şöleninde konuşmalardan sonra şiir fa-
sılları da oldu. Şiirin sesine, çağrısına uyarak öğle sonu Gümülcine’ye hare-
ket edildi. Şiir dolu, şair yüreklerin doldurduğu otobüsün Gümülcine’ye giri-
şi uzun sürse de bizleri bekleyen kardeşlerimizin heyacanı yorgunluğumuzu 
giderdi. Hasretimize şiir merhem oldu. Cuma günü ise Kırcaali’ye geçildi. 
Şiir harita tanımıyor, Türkçenin gücü, güzelliği bizi tarihî ihtişam ve nam ile 
buluşturuyor. Bir olduk, mutlu olduk.Silahın açamadığı kapıları söz açar, şiir 
fâtihdir de. Türkçemizi bayraklaştıranlara, başta TYB Genel Merkezi olmak 
üzere, tüm dostlara teşekkür ediyoruz. 16.11.2019

“TÜRKÇENİN ULUSLARARASI 13. ŞİİR ŞÖLENİ” SONA ERDİ

Baltürk Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığınca Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde 
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12gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni”, kapanış programıyla 
sona erdi. 

Türk dünyasının en büyük edebiyat organizasyonu olan ve 1992’den beri 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni” 13-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Edirne’de yapıldı. “Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve TİKA’nın desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahip-
liğinde düzenlenen şölenin bazı şiir fasılları Bulgaristan (Filibe-Kırcaali) ve 
Yunanistan’da (Gümülcine) gerçekleştirildi. On üçüncüsü gerçekleştrlen şö-
lene; Türkye, Tatarstan, Kırgızstan, Azerbaycan, Kazakstan, Türkmenstan, 
Özbekstan, Gürcstan, KKTC, İran, Irak, Bulgarstan, Kosova, Makedonya, 
Moldova (Gagavuzyer), Romanya, Kırım, Dağıstan, Yunanstan (Batı Trak-
ya), Başkurdstan, Bosna-Hersek, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçka ve 
Hollanda’dan şarler, yazarlar ve lm adamları katıldı.Belçka’yı Hakk Kabakçı 
mahlasını kullanan şar Mesut Kocabaş temsl etti. 

Mimar Sinan’ın hatırasına ithaf edilen şölen kapsamında 24 ülkeden 56 
şair, Edirne, Yunanistan’ın Gümülcine ve Bulgaristan’ın Kırcaali şehirle-
rinde düzenlenen programlara katıldı. TÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış programında “Edirneli Nazmi Şiir Faslı”, 
“Mimar Sinan Şiir Faslı” etkinlikleri ve ödül töreni gerçekleştirildi. Kırgızis-
tan Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Genç Türk Yazarlar Birliği Kırgızis-
tan Temsilcisi Altınbek İsmail, kapanış programında yaptığı konuşmada, şiir 
şöleninin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Şölenin Türk dünyası 
ve Türk şiirine önemli katkılar sağladığını ifade eden İsmail, şöyle konuştu: 
“Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da dolu dolu bir program gerçekleştirildi. 
Türk dünyasının farklı yerlerinden şairler şölen boyunca görüşlerini paylaştı. 
Güzel bir program ortaya çıktı. Tüm katılımcılara ve şölenin gerçekleşmesinde 
katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. 16.11.2019

GÜMÜLCİNE’DE “TÜRKÇENİN 13. ULUSLARARASI
ŞİİR ŞÖLENİ” DÜZENLENDİ

rodopruzgari.com

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen ve Türk dünyasının en bü-
yük edebiyat organizasyonları arasında yer alan “Türkçenin 13. Uluslararası 
Şiir Şöleni”, Gümülcine’de düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye’den Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan, 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin, Türkiye Ya-
zarlar Birliği Genel Sekreteri Doç.Dr. Muhammet Enes Kala, Türk dünyasın-
dan seçkin şairlerden oluşan toplam 52 şair katıldı.
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12 Ayrıca Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin (GTGB) ev sahipliğinde dü-
zenlenen etkinliğe katılanlar arasında başta GTGB Başkanı Sedat Hasan olmak 
üzere, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan Konsolos İbrahim Sakli, 
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş 
Müftüsü İbrahim Şerif, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, BAKEŞ 
Genel Başkanı Hüseyin Bostancı ve soydaşlar yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif 
yaptı. Böyle kültürel etkinliklerin buradaki Azınlık için önemli olduğunu hatır-
latan müftü Şerif, Azınlık olarak konuk şairlere teşekkür etti. Son olarak Şerif, 
etkinliğe katılan şairlerin birer kültür taşı olduklarını ve kendilerinden büyük 
memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan, bu tür faaliyetlerde 
burada gerçekleştirmenin kolay olmadığını ifade etti. Şiir Şöleni etkinliğinin 
tarihsel sürecinden de bahseden başkan Doğan,bu etkinliğin ilk ayağını 1992 
yılında Bursa’da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, daha sonra bir çok farklı 
ülkede gerçekleştirdiklerini belirtti. Son olarak şiir şöleni etkinliğine katılan 
katılımcılara teşekkür eden Doğan, bu gecenin kültürel anlamda farklı yansı-
malarının olacağını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra başta Türkiye’den olmak üzere, Batı Trarkya’dan ve diğer fark-
lı ülkelerden şairler kendilerine ait şiirlerini okudular. Ardından sırasıyla Sibel 
Gülistan, Arif Albayrak, Şefaat Ahmet, Hayrettin Orhanoğlu, Güllü Karanfil, 
İsmail Bingöl, İbrahim Baltalı, Leyla Şerif Emin, Mustafa Can, Cevat Abdur-
rahman ve Muhammet Hüküm şiirlerini okudular.

Etkinlik, şairlere hediye takdimi ile sona erdi. 

              17.11.2019

TYB’NİN 13. ŞİİR ŞÖLENİ

Mustafa Uçurum / Milat Gazetesi 

Türkiye Yazarlar Birliği artık geleneksel hale gelen uluslararası şiir şöleni-
nin 13.sünü Edirne’de yaptı. Ayrıca Yunanistan- Gümülcine ve Bulgaristan- 
Kırcaali’de de gerçekleşen şiir etkinlikleri de unutulmaz anların yaşanmasına 
vesile oldu.

13- 16 Kasım tarihleri arasında icra edilen programa 24 ülkeden 56 şair 
katıldı.

Daha önce Tataristan’da yapılan şiir şölenine katılmıştım. Şiirin, edebiya-
tın, dostluğun, kardeşliğin, Türkçenin sesinin yankılandığı eşsiz güzellikler 
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12çıkıyor ortaya. Böyle bir ortamda bulununca insan Türkçe’nin,  Türkiye’nin. 
gücünü ve etkisini daha iyi anlıyor.

Trakya Üniversitesindeki açılış ile başlayan program şiir okumaları ve kon-
ser ile devam etti. D. Mehmet Doğan; şiirin ve sözün gücünden bahsetti ko-
nuşmasında.  “Şiirin sıradan bir söz olmadığı çok tekrarlanan bir görüştür. Eski 
şairlerimize, baksı, bahşı, kam (şaman) denildiğini hatırlamamız gerekiyor. 
Bunlar cezbe halinde şiir söylerler ve ekseriya bunu sazla da terennüm eder-
ler. Ötelerden gelen bir sestir onlarınki... Aslında Anadolu’da yaygın olarak 
kullanılan “âşık” da aynı zeminden beslenen bir kelimedir. Âşık, Hak âşığıdır, 
“Hakdan gelen şerbeti içmiş” sanatkârdır. Ve onun sözü şu olur:

Derildik pınar olduk, irkildik ırmağ olduk,

Aktık denize dolduk, taştık elhamdülillah.

Başkan Arıcan şiir ve felsefe ilişkisinden bahsederken programa ev sahipli-
ği yapan Rıdvan Canım da Edirneli şairler konulu bir konuşma yaptı.

Programın artık kadrolu sunucusu olan Altınbek’in şiir gibi sunumu prog-
ramın en keyifli anlarındandı. Doç. Dr. Muhammed Enes Kala’nın derinlikli 
sunumu da programa renk katan ayrı bir güzellikti.

Bu programın beni etkileyen en önemli yanı Türkiye dışından gelen şair-
lerin Türkçe ve Türkiye sevdası oluyor. Kazakistan’dan katılan şair çıkıyor ve 
Türkiye diye haykırıyor coşkuyla. Aynı şekilde Bosna Hersek’ten Üsküp’ten 
Kırım’dan katılan şairler de aynı coşkuyu yaşıyor.

D. Mehmet Doğan’ın rüyası adım adım dünyayı ve Türkiye’yi dolaşmaya 
devam ediyor. 1992 yılında Bursa’da başlayan şiir şölenleri daha sonra dün-
yanın birçok ülkesine açılarak Türkçenin sesini her vakit şiirlerle duyurmaya 
devam ediyor.

1992 yılında Bursa’da, daha sonra Almatı (Kazakistan), Aşkabat 
(Türkmenistan),Girne (Kıbrıs), Strasburg (Fransa), Akmescid (Kırım), Üs-
küp (Makedonya), Bakü (Azerbaycan), Prizren (Kosova), Bişkek (Kırgızis-
tan), Kazan (Tataristan), Türkistan (Kazakistan) da gerçekleştirilen Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni’nin on üçüncüsü Edirne’de, şiirini taşa işleyen Büyük 
usta Mimar Sinan adına düzenlendi. Program elbette sadece Edirne ile sınırlı 
değildi. Yunanistan - Gümülcine ve Bulgaristan- Kırcaali programları da şiir 
şöleninin en renkli anlarını yaşattı şairlere.

Gümülcine’ye ulaştığımızda bizleri heyecanla bekleyen kardeşlerimizin 
gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, 
hasret giderildi. Türkçenin sesi Gümülcine’de yankılandı.

Bir sonraki gün durağımız Bulgaristan’ın Kırcaali şehriydi. Şehre girdi-
ğimiz andan itibaren gördük ki bütün köşe bucak bizden bir parçaydı adeta. 
Kırcaali’de de konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Kırcaalili şairler, kültür 
adamları bizleri yıllarca bekledikleri bir sevgiliyi kucaklar gibi muhabbetle 



212
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

12 kucaklayıp selamladılar. Okudukları her şiirde özlem vardı, Türkiye ve Türkçe 
sevdası vardı.

Elbette Edirne’yi de gezdik, muhteşem Selimiye’yi ziyaret ettik. Şunu ra-
hatlıkla  söyleyebilirim ki  Edirne’nin her karışını gezmeden Osmanlı eserleri-
ni gördük, tanıdık demek eksik kalır.

Şiirin dili ortaktır

Her şair şiirini kendi dilinde okudu. Aralarında lehçe farkları olsa da din-
leyiciler şiirleri yüreklerinde hissederek dinlediler. Şiirin ortak bir dili olduğu 
gerçeğini bir kez daha yaşamış olduk. Sevdamız bir, özlemlerimiz bir, aynı 
göğün altında yaşadığımız bu vatan hepimizin. Azerbaycanlı şair de aynı duy-
guları seslendirdi, Kazakistan’dan gelen şair de Bosna Hersek’ten gelen de.

Okunan her şiir D. Mehmet Doğan’ın konuşmasındaki ifadeyi doğrular 
mahiyetteydi. “Rüyası olmayanın hakikati olamaz.” Yüzyıllardır kurduğumuz 
rüyalar hakikate dönüştü ve ortak bir ses yükseldi Türkçenin şiir şöleninden; 
“Dünya var olduğu müddetçe kardeşliğimiz sürecektir.”

Hasret giderildi, dostluklar kuruldu

Bu tarz şiir programlarının edebiyatımıza, Türkçemize, şiirimize katkısının dı-
şında bir de şu hassas noktayı da çok değerli buluyorum; şairler birbirleriyle 
hasret gideriyor, yeni dostluklar kuruluyor. Dergilerin, kitapların, okumanın ve 
yazmanın dışında bu tür faaliyetlerdeki sohbetlerde birçok konuya açıklık ge-
tiriliyor, edebiyat ve sanat adına yeni fikirlerin oluşmasına zemin hazırlanıyor.

Edirne’de eski dostlarımızla hasret giderdik, gıyaben tanıştığımız birçok 
şairlerle yüz yüze tanışarak yeni dostluklar kurduk.

Programlar sona erip Edirne’den ayrılırken Mimar Sinan’ın ustalık eserini, 
Neşati Dede’nin;

“Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile

İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile” dizelerini, yeni dostlukları, unu-
tulmayacak muhabbetleri de beraberimizde götürdük. Üzerimizde en küçük bir 
yorgunluk emaresi olmadan değerli dostum Ali Bal›ın objektifine verdiğimiz 
Selimiye’nin gölgesindeki pozlarımızla dostlara ve Edirne’ye veda ettik.

              18.11.2019
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12SALONUN GÖZYAŞLARINA BOĞULDUĞU AN!

Adnan Öksüz / Milli Gazete 

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 13.sü düzenlenen ‘Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni’ tamamlandı. 3 farklı ülkede gerçekleştirildi; Edirne (Türkiye), Gü-
mülcine (Yunanistan) ve Kırcaali (Bulgaristan). Önemli bir etkinlikti. 24 farklı 
ülkeden onlarca şairi bir araya getirmek bile başlı başına bir iş.

Yunanistan-Gümülcine’den sonra Kırcaali yollarına düştük, kalabalık şair-
ler topluluğu ile… Kırcaali izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum;

• Kırcaali, Bulgaristan’ın güneydoğusunda yer alan bir yerleşim birimi. 
Kırca Ali, Osmanlı döneminde ilk Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin’in 
akıncı gruplarından birinin lideri. Kırcaali şehrinin de kurucusu. 
Bulgaristan’ın en büyük 10. şehri. 180 bin nüfusu var. Şehrin yüzde 
88’i Türk.

• 7 ilçesi var, Kırcaali’nin. Yedisinin de belediye başkanı Türk. Belediye 
meclis başkanları da Türk. Türkler belediye meclis üyelerinin çoğun-
luğunu teşkil ediyor. Hasan Aziz, 5. dönem belediye başkanı seçildi, 
Kırcaali’de.

• Arda Nehri üzerinde, 28 kilometre boyunca uzayan bir baraj var. Edir-
ne/Meriç Nehri taşmaları, zaman zaman bu barajın kapaklarının açıl-
masından kaynaklı imiş…

• Kırcaali’de merkezde sadece 1 cami var. O da Osmanlı’dan kalma. Av-
lusunda, Kırcaali şehrinin kurucusu ‘Gazi Kırca Ali’nin yeni inşa edilen 
kabri dikkat çekiyor. Bir caminin de inşaatı devam ediyor. Anlatılanla-
ra göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmadan 
önce Recep Altepe yeni cami inşaatına destek olmuş. Sonrasında yar-
dımlar kesilmiş!

• Kırcaali’de Ömer Lütfi Kültür Derneği’nde, “Mehmet Akif Şiir 
Faslı”nda şairler şiirlerini okurken farklı duygulara gark oldum. “Niye” 
diyeceksiniz? Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy konusunda büyük ça-
lışmaların ve faaliyetlerin altında imzası olan bir isimdi, merhum Rıfkı 
Kaymaz. TYB’de de görevler üstlendi. Hayatta olsaydı Kırcaali’de en 
az birkaç şiirini okurdu diye geçirdim, içimden…

• Duygusal anlar yaşandı Kırcaali’de. Şair Adem Turan şiirini okurken 
gözyaşlarına hakim olamadı. Köklerini hatırlattı önce. Daha önce bir 
kez daha bu toprakları ziyaret ettiğini hatırlattı. “Yarımız burada kaldı!” 
diye de ekledi ama daha fazla da devam edemedi... Büyük bir duygu 
yoğunluğu yaşadı/yaşattı.

• Kırcaali’de, Bulgaristan Türklerinden Resmiye Mü’mine de o toprak-
larda yaşadıklarını resmeden bir şiirini okudu.
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12 TYB ŞİİR ŞÖLENİ’NDE NELER YAŞANDI?

• Belçika’dan şölene katılan Mesut Kocabaş (Hakiki Kabakçı) uçak kor-
kusunu ilk kez bu program sayesinde alt etmiş. Son derece ilgi çeken 
‘taşlama’ tarzı şiirlerini okudu.

• Şeref Akbaba ve İsmail Bingöl... Her iki isim de muhabbeti bol isimler. 
Şeref Bey, vaktiyle merhum Rıfkı Kaymaz’ın öncülüğünde çıkan ve 
Milli Türk Talebe Birliği çizgisindeki “Muştu” dergisine önemli katkı-
lar verdiğini anlattı. 20 yıldır çıkardığı “Ay Vakti” dergisini de…

• Şaşırdığım zamanlar da oldu. Beni şaşırtan isimlerden biri Ahmet Ulu-
dağ... Ziraat Prof’u. Mesleğinde oldukça başarılı ve de ufuk açan soh-
betleri ile öne çıktı, şiir şöleninde. Hemen bütün etkinliklere iştirak etti. 
Ama o da bir şair. Oldukça içli bir şiirini okudu.

• Kırgız akademisyen Altunbek İsmailov, esprileri ve şairleri davet 
cümleleri ile programın hiç tartışmasız yıldızıydı. Mesela, programın 
Edirne’de gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Prof. Dr. Rıdvan 
Canım’ı davet ederken şöyle seslendi; “Sözleri yalın, bıyığı kalın, Rıd-
van Canım…”

• Programın Gümülcine (Yunanistan) ayağı Türk Gençler Birliği’nde 
gerçekleşti. Gümülcine seçilmiş Baş Müftüsü İbrahim Şerif’in, “İyi ki 
varsınız, iyi ki geldiniz. Azınlığımız için bu ziyaret iyi oldu. Allah hepi-
nizden razı olsun.” cümleleri önemliydi.

• Arif Albayrak... KKTC’den katıldı. Şiirleri kadar, mesajları da etkile-
yiciydi; “Galatasaray takımı neden KKTC’den bir futbol takımıyla bir 
maç yapmaz! Ya da Fenerbahçe futbol takımının KKTC’li bir futbol ta-
kımıyla maç yaptığını gördünüz mü? Veya KKTC’den kalkan bir uçak 
İstanbul’a uğramadan bir Türk devletine inebiliyor mu?”

• D. Mehmet Doğan’ın Gümülcine ve Kırcaali’ye giderken yol sohbetleri 
esprili ve hoş idi. Çekilen zahmet ve güçlükleri hafifletti bu sohbetler.

TYB ŞİİR ŞÖLENİ’NİN ‘EN’LERİ
• En istikrarlı: D.Mehmet Doğan
• En emektar: İbrahim Ulvi Yavuz
• En hareketli: Mustafa Ekici
• En organizatör: Mahmut Erdemir 
• En fotoğrafçı: Alperen Furkan Zengin
• En esprili: Altunbek İsmailov
• En sunucu: Muhammet Enes Kala
• En araştırmacı: Hicabi Kırlangıç
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12• En duygusal: Adem Turan
• En hoca: Ahmet Uludağ
• En muhabbet: İsmail Bingöl
• En eğitimci: Şeref Akbaba
• En vurgulu okuyan: Meryem Kılıç
• En konuksever: Rıdvan Canım
• En gezgin: Halil İbrahim Özdemir
• En sakin: İhsan Deniz
• En şakacı: Mustafa Can
• En yerli: Fahri Tuna
• En sessiz: Ali Sali
• En yazar: Mehmet Ömer Kazancı
• En heyecanlı: Şakizada Abdulkerimov
• En katkı veren: Bekir Sıddık Soysal
• En genç: İmran Sadai
• En protest: Hakiki Kabakçı
• En ağır abi: Arif Albayrak
• En koşturan: Zafer Kızılca

 Tüm isimleri burada anmak takdir edersiniz ki zor! Mutlaka eksik kalan 
vardır... O isimler de kısmetse bir başka programda, inşallah! Yolumuz kesiş-
tiği takdirde... 

             18.11.2019

TÜRKÇENİN 13. ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ 
EDİRNE’DE YAPILDI

İstanbul’un Sesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca Trakya Üniversitesinin (TÜ) 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni” kapa-
nış programıyla sona erdi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer’in 
açılış konuşmasından sonra, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arı-
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12 can da şiir-felsefe ilişkisine değindiği konuşmasında “Felsefesiz şiir olur mu; 
bence olmaz.

Ama şiirsiz felsefe de olamaz.” dedi. TYB Şeref Başkanı ve Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan ise manifesto 
niteliğindeki konuşmasında “27 senedir bir dünya haritası çiziyoruz, şiirimi-
zin, edebiyatımızın haritası, kültür dünyamızın, ruh dünyamızın haritasıdır bu. 
Siyasî haritalar dilleri, kültürleri, tehdit edemez.” dedi.

Prof. Dr. Rıdvan Canım ise Edirneli şairlere dair bir konuşma yaptı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni”, kapanış programıyla 
sona erdi.

Mimar Sinan’ın hatırasına ithaf edilen şölen kapsamında 24 ülkeden ya-
zarlarımızdan şair Özgür Çoban’ın da aralarında bulunduğu 56 şair, Edirne, 
Yunanistan’ın Gümülcine ve Bulgaristan’ın Kırcaali şehirlerinde düzenlenen 
programlara katıldı.

Necati Dede, Sehend ve Nef’î şiir fasıllarının yanı sıra TÜ Devlet Konser-
vatuvarı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış programında “Edirneli 
Nazmi Şiir Faslı”, “Mimar Sinan Şiir Faslı” etkinlikleri ve ödül töreni gerçek-
leştirildi.

Ayrıca Evrim Kaşıkçı ile Rumeli Türküleri Topluluğu bir konser verdi.

TYB yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Ulvi Yavuz, Tarkan Zengin ve 
Bekir Soysal’ın hazır bulunduğu etkinliklerin sunuculuğunu Ismailov Altınbek 
ve Muhammet Enes Kala yaptı. Edirne, Gümülcine, İskeçe ve Kırcaali prog-
ramlarının tamamında şairlere Fahri Tuna da eşlik etti.

Üç gün süren program, Edirne gezisiile sona erdi.

Türkiye’den katılan şairler:

A: Ali Ural, Ali Sali, Âdem Turan, Aykut Nasip Kelebek, Ahmet Aka, Ali Bal, 
Hayrettin Orhanoğlu, Halil İbrahim Özdemir, Hakan Şarkdemir, Hicabi Kır-
langıç, İsmail Bingöl, İhsan Deniz, İdris Ekinci, Kâmran Tuna, Muhammet 
Enes Kala, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Sait Uluçay, Mahmut Bıyıklı, Meryem 
Kılıç, Mustafa Uçurum, Mustafa Yıldız, Muhammet Hüküm, Osman Özbahçe, 
Özgür Çoban, Selim Tunçbilek, Şafak Çelik, Şeref Akbaba, Ali Osman Kurt

Diğer Ülkelerden Katılan Şairler:

Elhan Mehdi (Azerbaycan), Ârif Buzovnalı (Azerbaycan), İbrahim Halil Ta-
miev (Gürcistan), Hüsrev Sartipi (İran), Muhammet Ömer Muhyiddin (Irak), 
Ahmet Demirci (Avusturya) Mustafa Can (Almanya), Mesut Kocabaş (Belçi-
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12ka), Hüseyin Ece (Hollanda), Amila Neslanoviç (Bosna Hersek), Halisya Yan-
girova (Başkurdistan), Ramis Aymatov (Tataristan), Bulat İbragimov (Tataris-
tan), Hasiyetçe Rustemova (Özbekistan), Bavırcan Karagızulı (Kazakistan), 
Şakizada Abdikerimov (Kazakistan), Kartalas Bakırov (Kırgizistan), Altınbek 
Ismailov (Kırgızistan), Arazgül Recepova (Türkmenistan), Canan Özer (Koso-
va), Güllü Karanfil (Gagauz), Habibe Hasan (Bulgaristan), Mümin Ali (Make-
donya), Rukiye Amed (Romanya), Seyyare Useinova-Kökçe (Ukrayna), Arif 
Albayrak (Kıbrıs), İmran Sadai (Uygur Bölgesi), Leyla Şerif (Makedonya)

                   18 Kasım 2019

TÜRKÇENİN ŞİİR SEVDASI DEVAM EDİYOR

Hüseyin K. Ece / Zaandam

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) her iki yılda bir Türkçenin Uluslararası şiir şö-
leni düzenliyor. 27 yıl önce Bursa’da başlayan bu şölenin 13.sü en sonuncusu 
13-16 Kasım tarihleri arasında Edirne-Gümülcine-Kırcaali’de icra edildi.

Bu şölenlerin 5.si 2003 yılında Fransa’nın Strazburg kentinde yapılmış-
tı. Bu şölene katılmış ve bununla ilgili bir değerlendirme yazısı yazmış ve 
Platform’un Kültür Sanat köçesinde şiirseverle paylaşmıştım. O yazının baş-
lığı şöyle idi:

Türkçe’nin Şiir Sevdası

Evet Türkçe’nin şiir sevdası TYB’nin organizzesi TİKA’nın ve TC Kültür ve 
Turizm Bakanlığının desteği devam ediyor. Bu sevda 27 yıldan beri pek çok 
Türkçe konuşulan ülkeyi dolaştı, bu yıl ise serhat şehri Edirne’ye, Balkanla 
kondu. Şiir ve sevda. Şiir ve Türkçe. Şiir ve şiirseverler. Hepsi birbiriyle bü-
tünleşiyor.

Türkçe şiir dili. Türkçe şiir söylemeye ve yazmaya yatkın bir dil. Şiirsel 
bir dil değil ama şiiri en güzel ifade eden dillerden biri. En güzel ve ustalıklı 
şiirlerin yazıldığı bir dil. Ta Türklerin müslüman olmaları öncesinden bugüne 
kadar bu böyledir. Üstelik bu Türkçenin bütün lehçeleri için geçerlidir. Her ne 
bugün Türkçenin çok, dağınık ve biraz da birbirinden kopuk pek çok lehçesi 
olsa da, bazı lehçeler diğeri tarafından anlaşılmasa da yine bu böyledir.

Türkçenin şiir sevdası devam ediyor. Şiirin konularına ve önemine girme-
yelim diyeceğim ama değinmekte fayda var. Şüphesiz insanla ilgili her şey 
şiirin konusudur. İnsana ve hayata dair, varlığa ve ölüme dair ne kadar konu 
varsa hepsi şiirler de yer alır.
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12 Bu konuların en başında şüphesiz sevda (aşk) gelir. Şiir ve sevda birbirle-
rine çok yakışıyor. Şiire, türküye, manzumeye dökülmeyen sevdalar yaşaya-
mazlar. Kara sevdalar olsalar bile. Dillerde destan aşk olsalar bile. Zamanında 
çok bilinen olsalar bile.

Şiir ve aşk, ya da şiir ve sevda… İkisi ne güzel bütünleşiyor. Bu sevdanın 
rengi, kaameti, adresi, sahibi, azlığı ve çokluğu, sessiz oluşu veya çığlık oluşu 
hiç farketmez. Şiir onu alır, biçime sokar, şekil verir, söze ve sese, ahenge ve 
terennüme dönüştürür. Renklendirir, seslendirir, süsler, nakışlar, tezyin eder ve 
meraklısına sunar.

Sevda çekenler, hayatında bir defa olsa bile âşık olanlar, o şiirle karşılaştık-
ları zaman “aha bu beni anlatmış” derler. “Aha bu benim duygularıma, âh ve 
eninlerime, hasret ve hüznüme, heyecan ve vuslatıma parmak basmış”. Beni 
ve duygularımı söze dökmüş, onları konuşturmuş. Her ne kadar adı şiir olsa 
da aşkı/sevdayı, âşıkların iç dünyalarında deveran eden çoşkuları veya haylleri 
hikâye etmiş. Üstelik bunu az söz ile, ahenkli ve vurgulu bir şekilde yapmış” 
derler.

Destan olan şiir olsa da her şiir destan değildir elbette. Lakin şiirlerde ken-
dini bulanlar, bu ne hâldir, bu ne ustalıkla söylenmiş bir kelâmdır, bu ne ahenk-
li dizelerdir, adeta destan olmuş, benim sevda maceramı, sevdaya yönelik duy-
gularımı, aşk üzerine düşünüp de dile getiremediklerimi söze dizmiş. İnci gibi, 
bilezik gibi, söz sahasında gerdanlık gibi.

Aşk olsun o âşık şaire ki aşkı âşık olanlardan öğrenip, aşka âşina olmak 
isteyenlere, kendi aşkından hereket ederek âşıkâne götürür.

Götürür de ona muhatap olanı, o aka dair şiiri yürekten okuyanı aşk derdine 
bulaştırır.  Gerçek şair odur ki okuyucusuna aşk derdini, sevda belâsını bulaş-
tırır. Katı yüreklere sevmeyi, aşkı haber verir. Sevgiden kaynaklanan şefkat ve 
merhameti duyurur.

Zira merhametin, adaletin, iyiliğin, başkasını hesaba katmanın, bölüşme-
nin, iyi duyguların, ülfet ve muhabbetin, fedakârlığın ve bir dava uğruna yola 
çıkmanın sevgi ile olacağını haykırır.

Dedik ya şiirin konusu insanla ilgili her şeydir. Şiir ve sevda/aşk ilişkisi 
için söylediklermizi diğer konularla birlikte düşünebiliriz. Mesela sonbahar, 
Eylûl, hüzün ve ölüm. Ebeveyn, evlat, ecdat, tabiat, insan, vatan, hayvan, or-
man sevgisi. Ayrılık (firak), hasret, özlem, gurbet, sürgün. Esaret, zindan, zu-
lüm,  baskı, işkence ve kimliğe müdahele. Dil, gül, din, hayatın güzel yanı ve 
çiçekler. Ve bunlara öfke, feryat, haykırış ve hayır hayır asla demeyi, acıyı, 
kederi, yası, ağrıları ve sancıları ekleyebilirsiniz.

Şiir… Hayatın hikâyesi, insanın serüveni, yaşamanın öyküsü…

İnsanın iç dünyası. İnsanın içindeki “sonsuz iniş ve çıkışlardaki” gezintisi. 
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12İnsanın hayalleri, rüyaları, kararları ve hisleri. Gözüyle göremediğini, diliyle 
diyemediğini, düz yazıyla anlatamadığını anlatan sihirli söz.

Bazen de uyuyanları uyandıran sihirli değnek.

Bazen masalları hakikat diye sunan gözboyacı.

Bazen öfkeleri kabartan, yiğitlik duygularını coşturan,  bazen çağlayanlar-
daki sesi taklit eden, bazen dalgalarla yarışan bir acayuip mahluk.

Şiir, bazen haddini aşar. Haddini aşar da yıldızları yakalamayı, Güneşi tut-
mayı, gökkuşanın altından geçmeyi dener.

Şiir, bazen dil döker, yalvarır, davet eder, tatlı dil kullanır, yılanı deliğinden 
çıkarmaya çalışır. Şiir bazen coşar, öfkeleri kabartır, kahramanlık duygularını 
harekete geçirir, haykırır, haykırmak isteyenlere söz ve dil olur. Bu yüzden 
şair;

“Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” demiş.

İşte şiirin temaları, işte şiirin arkadaşları, Ya da şiire can ve kan veren, 
hayat ve canlılık veren, şiirin doğmasına vesile olan imkanlar. Şiir insanı ve 
hayatı anlatıyorsa, insanın iç dünyasını ifade edebiliyorsa, insanla ilgili şeyleri 
az ve öz sözle, etkileyici bir tarzda anlatabiliyorsa, o şiir olmuştur. Böyle şiir-
lerde okuyucu kendini bulur.  

Konumuz şiirin öneimin veya güzelliklerini anlatmak değil. Ancak Türkçe-
nin 13. Uluslararası Şiir Şöleni hakkında yazarken bunlar aklıma geldi. Biraz 
uzun ama TESBİHİNİ ARIYAN KEHRİBÂR adlı şiir kitabıma yazdığım ön-
sözü kısaltarak buraya alıyorum.    

İnsan sadece aklıyla değil, ütün yönleriyle ve duygularıyla da insandır.

Modern hayat tarzının sebep olduğu hızlı yaşayış, bazen insanın öteki bo-
yutunu unutturuyor. Bedeni ve aklıyla her gün faaliyette olan insan, çoğu za-
man kalbiyle ve duygularıyla başbaşa kalamıyor. İnsan böyle bir hayatta sık 
sık kendini unutur. Kendini unutan kişi elbette ötekileri de unutur.

Bu ise insan için bir tükeniştir, eriyiştir, hiçliğe dönüştür.

Halbuki insan tek başına bir değerdir. Bu değerin tükenmemesi için maddi 
kalıplardan, aklın ürünü olan alanlardan, kazanma ve harcama sahasına hap-
sedilmiş yaşama anlayışından biraz uzaklaşması gerekir. Bazen iç dünyasına 
dönmesi, vicdanının sesini, kalbininin iniltilerini dinlemesi gerekir. Hep gö-
rünben şeylerle meşgul olan, ama bu arada yüreğini devre dışı bırakan, aklına 
da zarar verir, hayatına da.

İşte şiir bu anlamda yürek için bir soluk, bir nefes, bir bahar esintisi gibidir. 
Şiir, yorgun bedenlerve ruhlar için bir mesire zamanıdır.

Şair bir çok şeyi kelimelere, mısralara, kıtalara döker, ‘işte dilimin ucun-
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12 da da diyemiyorum’ dediklerinizi bir çırpıda, bir kaç söz ile özetleyiverir. Siz 
bunu duyunca/okuyunca “böyle demek istemiştim” dersiniz. Aynı duyguyla 
sarsılır, aynı müjde ile sevinir, aynı hayal ile uzaklara gider, aynı öfke ile hay-
kırırsınız.  

Şiirin dillendirdiği insanın iç dünyası sınırsızdır. Şiir o dünyaya açılan bir 
kapı, bir aralık, bir menfez gibidir. Şiir, insanın iç âleminde gezen seyyahtır. 
Gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini, anladıklarını söze döker. Şiir oku-
yan da şiirde kendinden bir parça bulur, duygularına bir cevapla karşılaşırsa, 
beklentilerine bir yankı bulursa işte bu şiir olmuştur.

Şiir, öyle kolay kolay vazgeçilecek, hafife alınacak bir şey değildir. O, ba-
zılarının zannettiği gibi sarayların geleneksel eğlencesi, eşraf takımının entel 
görünme sevdası, okumuşların –eh biraz da şair takılalım- cinsinden takıntıları 
da değildir.

Şiir, bir anlık sevda, geçici heves, ilk gençlik yıllarını anlatan sulu gözlü 
aşk hikâyelerinin vasıtası, şairlikte biraz da başkalık vardır deyu şairliğe kalkı-
şanların lâf kalabalığı, boş adamların âvare işi, tatil günlerinin değerlendirmesi 
hiç değildir.

Zira şiir kalbin haklı iniltisi, tatlı çığlığı, konuşan dili, “beni böyle anla” 
diyen ifadesi, aşka, güzelliğe, duyguya, estetiğe, mâverâ’ya çağrısıdır.

Şiir eşyanın öteki yüzüne bir merak, kalbin öteki hayatına bir tercüman ve 
bir dil, hayatın farklı yönlerine bir seyahattir.

Şiir her ne kadar şairin dili, sesi, vicdanı, duyguları, hayalleri, arzuları olsa 
da, bazen da milletinin lisanıdır. Hem milletinin lisanını yaşatır, dilini zen-
ginleştirir, hem de milletine ait değerleri ifade eder, savunur, adeta haykırır. 
İstiklâl marşı bunun en güzel örneklerinden biridir.  

Şair de, ‘bunu ebem de yapar’ cinsinden söz söyleyen, yazı yazan biri de-
ğil; insanı, hayatı ve kâinatı keşfe çıkan, başı ötelerle dertte olan, bir ömür 
boyu arayışa çıkan bir yolcudur.

O, insanın inişli çıkışlı iç dünyasında yaşadıklarını, tanıdıklarını, hissettik-
lerini usta bir sanatkârın titizliği ile, özene bezene, güzel ve akıcı bir dille, kısa 
ve özlü olarak, sözü-dili-duyguları, hatta fikirleri ve gözlemleri tezyin edip 
sunandır.

O “insan bu; meçhul” denen varlığı anlamaya va anlatmaya çalışan bir bil-
gedir.

Şair “şiirin bir kısmı hikmettir” sırrını keşfe çıkan kâşif, “sözün bir kısmı 
sihir gibi etkileyicidir” gerçeğini insanın lehine kullanan söz ustasıdır.

İşte TYB her iki yılda bir Türkçe yazan şairlerin bir kısmını bir şölen ve 
güzel bir organize ile biraraya getiriyor. Buluşturuyor, tanışmalara, kültür alış-
verişlerine, Türkçe lehçelerin yakınlaşmasına, tanışıp kardaş olmaya, duygu-
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12ları paylaşmaya, esaret altında olan kardeşilerin durumundan haberdar olmaya 
vesile oluyor. Şiirin yaşatılmasına, dilin şiirle gelişmesine, Türkçe konuşan bir 
dünyaya açılmaya yardımcı oluyor.

Şüphesiz 27 yıllık bu serüven takdir edilmeye, alkışlanmaya değer.

Türkçenin şiir sevdası 1992 yılında Bursa’dan yola çıktı. Sonra Almatı/
Kazankistan’a, Aşkabad/Türkmenistan’a, Girne/Kıbrıs’a, Strazburg/Fransa’ya, 
Kırım/Ukrayna’ya, Üsküp/Kuzey Mekadonya’ya, Bakü/Azerbeycan’a, Priz-
ren/Kosova’ya, Bişkek/Kırgızistan’a, Türkistan/Kazakistan’a uğradı. Bu yıl 
da Edirne, Gümülcine-İşkece ve Kırcaali’de misafir oldu. Canlandı, göverdi, 
dal budak saldı. Dünyanın her tarafındanTürkçe yazan şairleri bir araya getirdi. 
Şiiri, edebiyatı, şiirle yoğrulan dili yaşatmak için...

Şölen boyunca özellikle şölenin yapıldığı yerin meşhur şairleri veya di-
ğer meşhur yazar ve şairler adına şiir fasılları yapılıyor. Mesela, 13. Şölen’de 
Neşâtî Dede, Yahya Kemal Bey, Hayâlî Bey, Nef’î, Sehend, Mehmed Âkif, 
Hasan Sezâî, Edirneli Nazmî, Mimar Sinan şiir fasılları yapıldı.

Geleneksel olarak her şölende katılıanlar şairler katılım beratı veriliyor. 
Yine her şölende şiire hizmet etmiş şairlere, yine meşhur birisi adına Büyük 
Ödül veriliyor.

Yine bazen şiir atölyeleri yapılıyor. Açılış ve selamlama konuşmalarının 
yanında şölenin ve türk şiirinin serüveni hakkında, şöleninn yapıldığı ülkenin 
şiiri ve şairleri hakkında konuşmalar yapılıyor.

Edirne’yi tekrar görmemize, Balkanlarda atayadiğârı iki şehri ziyaret et-
memize sebep olan, bize unutulmaz şiir fasılları sunan, şairlerle tanışmamıza 
ve yoğun bir şiir atmosferi ve sevdası yaşatan TYB’ne, emeği geçenlere, ev 
sahiplerine ve bilhassa uzaktan ve yakından gelen Türkçe yazan güzide şairle-
re  teşekkür ediyorum.

Türkçenin şiir sevdası devam ediyor, devam etmeli...

            19.11.2019

KIRCAALİ’DE DÜZENLENEN “TÜRKÇENİN ULUSLARARASI         
13. ŞİİR ŞÖLENİ” BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kırcaalihaber.com

15 Kasım 2019 Cuma günü Kırcaali’de Türk dünyasının en büyük edebiyat 
organizasyonu olan ve 1992’den beri Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafın-
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dan gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni”nin Mehmet Akif 
ve Hasan Sezai Gülşeni şiir fasılları gerçekleşti. Duygusal anların yaşandığı 
program, Kırcaalili şiirseverler tarafından büyük ilgi gördü.

 “Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni”, 13-16 Kasım 2019 tarihleri ara-
sında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi.

Mimar Sinan’ın hatırasına ithaf edilen şölen kapsamında 24 ülkeden 56 
şair, Edirne, Yunanistan’ın Gümülcine ve Bulgaristan’ın Kırcaali şehirlerin-
de düzenlenen programlara katıldı. Şölene Bulgaristan’ı temsilen şair Habibe 
Hasan katıldı.

Kırcaali’de TYB Genel Sekreteri Dr. Muhammed Enes Kala’nın muhte-
şem sunumuyla gerçekleştirilen program, Ömer Lütfi Derneği Kültür ve Eği-
tim Merkezi Konferans salonunda düzenlendi. Programın başında etkinliğe ev 
sahipliği yapan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Ömer Lütfi 
Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, konukları ‘Hoş geldiniz’ diyerek selamladı.

Programa katılan konuklar arasında TYB Şeref Başkanı ve Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı Dr. Mehmet Doğan, T. C. Filibe 
Başkonsolosluğu Ataşe Yardımcısı Hüseyin Dönmez, Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bo-
zov ve Yardımcısı Nurettin Çakır yer aldılar.

Programın açılış konuşmasını yapan TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan 
Zengin, TYB’nin çalışmalarından ve Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleninin ta-
rihinden bahsetti. Zengin, “Bu topraklar bize yabancı topraklar değil. Her gel-
diğimizde bizim topraklarımızda hissediyoruz kendimizi” diye ifade etti.

Mehmet Akif Şiir Faslı’nda Türkiye’den İhsan Deniz, Adem Turan, 
Mustafa Uçurum, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, TYB Trab-
zon Şube Başkanı Kamuran Tuna, TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait 
Uluçay, Bosna-Hersek’ten Amila Neslanovic, Belçika’dam Hakiki Kabakçı, 
Almanya’dan Mustafa Can, Tataristan’dan Ramis Aymatov, KKTC’den eski 
milletvekili Dr. Arif Albayrak ve Bulgaristan’dan Habibe Hasan, Resmiye Mü-
mün, Nefize Habib ve Haşim Semerci şiirlerini okudular.

Hasan Sezai Gülşeni Şiir Faslı’nda Türkiye’den Hicabi Kırlangıç, İdris 
Ekinci, Ahmet Uludağ, Başkurdistan’dan Halisya Yangirova, Ukrayna’dan 
Seyyare Useinova Kökçe, Tataristan’dan Bulat İbragimov, Avusturya’dan Ah-
met Demirci ve Bulgaristan’dan Durhan Ali ve Osman Akın şiirlerini okudu-
lar. Programda ayrıca Momçilgrad İlahiyat Lisesi Müdür Yardımcısı Nurettin 
Çakır, Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasan’ın “Kırcaali” şiiriyle 
konukları selamladı.

Etkinliğe ev sahipliği nedeniyle Müzekki Ahmet ve ekibine teşekkür eden 
organizatörler Bulgaristan’dan katılan şairlere sanat eseri olan birer katılım 
beratı takdim ettiler. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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Kırcaali’deki etkinlikten önce konuk sanatçılar, Kırcaali şehrinin kurucusu 

Gazi Kırca Türbesi’ni ziyaret ederek dua ettiler. 

                   18 Kasım 2019

TÜRKÇENİN SES BAYRAĞI

Recep Duymaz / Gündem Edirne
 

Edirne, son günlerde adına, konumuna ve tarihine uygun bir şölene ev sahip-
liği yaptı. Bir kültür ve sanat şölen ile bir şehrin birbirine bu kadar denk ve 
uygun gelmesi az görülen güzelliklerden biridir.

Bunun sebebi, şölendeki sanat, edebiyat ve estetik hava ile Edirne’nin ta-
rihi, mimarisi ve müziğinin uyum halinde birleşmesidir. Merkezi Ankara’da 
bulunan Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği Türkçenin 13. Uluslararası 
Şiir Şöleni, geçen hafta (13 – 16 Kasım 2019) 30 ülkeden 80 şairin katılımıyla 
şehrimizde gerçekleştirildi. Şölenin, en güzel eseri Edirne’de bulunan Koca 
Mimar Sinan’ın Aziz Hatırası’na adanması ona ayrı bir güzellik ve derinlik 
kattı.   

Program, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde Devlet Kon-
servetuvarı Salonu’nda başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi 
Zafer’in açış konuşmasından sonra, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Arıcan, şiir okuma programlarında pek alışık olmadığımız şiir 
ile felsefe arasındaki ilişkiye dokunan bir güzel konuşma yaptı. Türk dili ve 
edebiyatı, tarihin derinliklerine doğru uzanan köklü ve zengin bir edebiyattır.  
Türkler, sözlü edebiyat eserlerinin yanında, sekizinci yüzyıldan itibaren mo-
dern zamanlara gelinceye dek sayılamayacak kadar çok sanat eserleri ortaya 
koymuşlardır.  Onların adlarını, konularını ve içeriklerini edebiyat tarihleri ile 
sanat tarihlerimizde görmek mümkündür. Ancak kabul etmeliyiz ki onların bir 
bakıma felsefesi diyebileceğimiz sanat nedir? Edebiyat nedir? Estetik nedir? 
Bunların birey, aile ve toplum hayatında bir görevi var mıdır? Varsa nedir?...  
gibi sanatın kuramsal ve felsefe yönlerini ele alan kitaplarımız azdır. Musa 
Arıcan’ın konuşması bu tür kuramsal noktaları, bizim dünya görüşümüz açı-
sından ele alan bir konuşmaydı. Çok eskilerden, eski Yunan filozoflarından 
başladı, konuşmasının sonlarına doğru Farabi, İbni Sina ve diğer köklerimiz-
den kısaca bahsetti.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Onursal Başkanı Mehmet Doğan’ın konuşma-
sı da Musa Arıcan’ın anlattıklarının bir bakıma devamı gibiydi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan 
Canım, konuşmasında bir bakıma Edirne’nin yüzyıllar boyunca süren şiir ma-
cerasını anlattı.
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12 Bu konuşmalardan sonra şairlerin şiirlerini okumalarına geçildi. Türk dün-
yasının her ülkesinden gelen şair, kendi lehçe, şive ve ağzıyla şiirlerini okudu.

İşte bir örnek:
Beraber olalım!
Bozkır, orman ve dağlarda
Geçmişlerde var izimiz.
Kalsak da biz uzaklarda
Değişik olsun yüzümüz
Ortak bizim dilimiz
Beraber olup bir olalım!

Ayrılmışı ayı tutar
Bölünmüşü kurt kovalar
Akrabayı unutanlar
Bağrında boşluk duyar,
Var olup beraber olalım!
 (…)

Halisya Yangirova, Başkurdistan

Program, Gümülcine ve Kırcaali’de devam etti. Oralardaki şölenlere ka-
tılamadım. Edirne’deki programlarda dinleyebildiğim ve aralardaki konuş-
malardan edindiğim kanaate göre okunan 80 civarında şiir, içerik bakımından 
kabaca iki kümeye ayrılabilir: 1) Türklerin birbirlerine yakınlaşmasını, daya-
nışmasını, giderek birleşmesini isteyen şiirler… Halisya Yangirova’nın şiiri 
buna örnektir. 2) Bireysel duyarlığı öne çıkaran şiirler. Ali Bal’ın okuduğu 
duygusal metin buna örnektir. İstediğim halde metnini göndermediği için bu-
raya yazamıyorum…

Bu şölenin Türkçe yazan şairleri bir araya getirmek, onların şiirlerini din-
lemek amacını aşan, ileriye doğru zorlayan bir yönü daha vardır ki o da bu 
dünyanın birbirine yakınlaşması düşüncesini, sanatın diliyle gündeme getir-
mektir. Bu sebeple bu düşünceye ilgi duyan dernek, cemiyet ve sivil toplum 
kuruluşlarının da ilgi odağı olması beklenen bir çalışmaydı. 

Türkçenin ses bayrağı, geçen hafta üç gün boyunca üç Balkan şehrinde 
hem biçimi, hem içeriğiyle bütün ihtişamıyla dalgalandı…

Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni, tam bir edebiyat, sanat ve estetik 
şöleniydi. Öncelikle Edebiyat Fakültesi, Eğitim fakültesi, Güzel Sanatlar Fa-
kültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin bu şölen boyunca yaşanan güzel-
likleri, zevk ve heyecanı kaçırdıklarını düşünüyorum. Her oturumda gözlerim 
salonda onları aradı… 

             22.11.2019
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Leyla Şerif Emin / Gerçek Hayat

Yazmak geleceğe not düşmektir, yazmak tanış olmaktır aynı zamanda, yeniden 
tanışmaktır.

Yazmasam derdim içimde büyürdü, sesimi duyuramazdım, sınırların ardın-
da kalırdım. Coğrafyam öksüz ve sessiz kalırdı. Eli kalem tutanın; yazı, şiir, 
deneme ve yahut edebiyatın herhangi bir alanında eser yayınlayan herkesin 
mutlaka bir derdi vardır ki yazıyordur. Derdi olanın da dergisi veya kitabı var-
dır. Dergin varsa derdin de vardır. Hele bugün ayrı coğrafyalarda yaşayanlar 
için yazmak vazgeçilmezdir. Elbette sorun çok. Hem ne zaman az oldu ki? 
Hepsi ne zaman tükenecek ki? Yine de kaleme sarılıp yazmak gerek. İşte yazı 
ile uğraşanlar her nerede yaşarlarsa yaşasınlar birbirine akrabadır, birbirini an-
larlar.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 1992 yılından beri tutuşan meşa-
lenin bu yılki durağı Edirne oldu. Bursa ve Konya’da ilk kez yapılan Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni 13 ile 16 Kasım tarihleri arasında Edirne, Gümülcine 
ve Kırcaali’de gerçekleşti. Sırasıyla on üçüncü kez yapılıyordu, Bursa, Almatı, 
Aşkabat, Girne, Strazburg, Akmescid, Üsküp, Bakü, Prizren, Bişkek, Kazan ve 
Türkistan’dan sonra yeniden Türkiye sınırları içinde topladı hepimizi.

Türkiye’den çok değerli şairler katıldı, Ali Ural, Ali Sali, Âdem Turan, Ay-
kut Nasip Kelebek, Ahmet Aka, Ali Bal, Hayrettin Orhanoğlu, Halil İ.Özdemir, 
Hakan Şarkdemir, Hicabi Kırlangıç, İsmail Bingöl, İhsan Deniz, İdris Ekinci, 
Kamuran Tuna, Muhammed Enes Kala, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet S.Uluçay, 
Mahmut Bıyıklı, Meryem Kılıç, Mustafa Uçurum, Muhammed Hüküm, Os-
man Özbahçe, Özgür Çoban, Selim Tunçbilek, Şafak Çelik, Şeref Akbaba gibi 
isimlerin yanı sıra D. Mehmed Doğan, Musa Kazım Arıcan, Rıdvan Canım, 
Fahri Tuna gibi işin organizasyonunda yer alıp bu güzel günleri yaşatan çok 
değerli yazarlar da mevcuttu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve bölgelerinden 
gelmişlerdi.

Yurtdışından katılanlar ise, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Irak, Avusturya, 
Almanya, Belçika, Hollanda, Bosna Hersek, Başkurdistan, Tataristan, Özbe-
kistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kosova, Gagavuz Yeri, Bul-
garistan, Romanya, Kırım, Kuzey Kıbrıs, Uygur Bölgesi, Yunanistan ve Ma-
kedonya gibi farklı ülke ve coğrafyalardan gelmişlerdi. Her şölen yapıldığı 
yörenin değerli bir şairine adanırdı, ancak bu yılki şölen Mimar Sinan’ın aziz 
hatırasına adanmıştı.

Bunun ne anlama geldiğini Mimar Sinan’ın eseri olan Selimiye Camisini 
gördükten sonra anladım. İlk kez Edirne’yi görmek bu vesileyle nasip oldu. 
Selimiye Camii beni resmen büyüledi, tüm kelimelerim karşısında kifayetsiz 
kaldı. Edirne’nin tam ortasına öyle bir şiir yazmış ki Koca Sinan, ne kafiyeler, 
ne de vezinler yetmiyor, herşey yanında sönük kalıyor.
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12 ‘Şiir öyle değil, böyle yazılır’ diye haykıran minareleri görünce anladım. 
‘Edirne onsuz kalsaydı vatansız kalırdı’ diyen ruhumun sesini duyunca an-
ladım. Ne kadar yerinde bir seçim, asil duruşu ile yıllara meydan okuyan o 
yapıyı görünce anladım.

Selimiye Camii’ni görmeyen Mimar Sinan için iki laf etmesin bundan 
böyle. Onu bu kadar geç gördüğüme esef ettim, açıkçası kendimden utandım. 
Edirne bir sınır kapısı bizim için, yani Balkanlar’da kalanlar için. Selam verdi, 
selamını alıp yolumuza devam ettik her daim. Üsküp nedense İstanbul ile daha 
yakındır, buradan göç edenler hep İstanbul ya da Bursa’yı seçmiş. Akrabalar 
orada olunca hedef hep İstanbul oldu.

Şiir bizi orada birleştirdi, kocaman bir aile olduk. Birbirimizi tanımıyorken 
tanıştık, konuşulan lehçelerin güzelliğinde kaybolduk. Ardından yine sınırları 
geçtik. Gümülcine’ye gittik, oradaki gençlerin çalışmasını gördük. Dostlarımı-
zı aradık, Fiyaka Dergisini çıkaranlar ile oturup çay içtik. Dertler hep aynı ama 
şunu gördüm. Bizler Üsküp’te sınıra daha uzak olsak da Türkçe konusunda 
onlardan daha şanslıyız. Tabelaların hepsi Yunancaydı, nüfusun %52’si Türk 
olmasına rağmen hem de. Ardından Kırcaali, Tuna boyları, Rodoplar ile Akın-
cıların ruhunu yaşadık.

Bir şiir ne yapar demeyin, yeri gelir hepimizi birleştirir. Kalemin gücü hiç-
bir zaman tükenmez. Teşekkürler Türkiye Yazarlar Birliği!… Teşekkürler bu 
organizasyona destek olan T.C Kültür ve Spor Bakanlığı, TİKA ve ev sahipliği 
yapan Trakya Üniversitesi. 

             25.11.2019

  

TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE 
TÜRKÇE’NİN EN BÜYÜK ŞİİR ŞÖLENİ

trakyauniversitesi.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Türk İşbirli-
ği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca, Trakya Üniversitesi ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen “Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni”nin açılış 
programı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cevdet Kılıç, TYB Onursal Başkanı Dr. Mehmet Doğan, TYB Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile şair ve yazarlar katıldı. Edirne’de böyle bir 
etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Yar-
dımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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12Türk Dünyasının en önemli edebiyat organizasyonlarından biri olan 
Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nin 13’sünün Edirne, Kırcaali ve 
Gümülcine’de gerçekleştirileceğini ifade eden Türkiye Yazarlar Birliği Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, bu çapta bir edebiyat etkinliğinin kal-
madığını ifade etti. Her şiir şöleninin bir söz ustasına ithaf edildiğini ve bu 
organizasyonun da Doğu Mimarisi’nin en mükemmel örneği olan Selimiye 
Camii’nin Edirne’de bulunması sebebiyle, Koca Mimar Sinan’a ithaf edildi-
ğini belirten Prof. Dr. Arıcan, “Koca Sinan Selimiye’yi bir şiir edasıyla inşa 
etmiştir. Şairler sözün ustası olarak sanatını ortaya koyarken, Mimar Sinan da 
taşı nakış nakış işleyerek mimarinin şiirine imza atmıştır. Selimiye, mimarinin 
şiiridir. Ve Sinan, bir anlamda Selimiye ile taşı konuşturmuştur. Mimar Sinan’a 
adanan bu şölen; konferans, konser, söyleşiler ve bunlar yanında şairlerin şiir 
okumaları, atölye çalışmaları, dergicilik ve şiir konusu gibi tartışmalarla renk-
lenecek.” dedi.

Neşâtî Dede’nin Edirne’de söylediği “Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı 
bile / İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile” mısralarıyla konuşmasına baş-
layan TYB Onursal Başkanı Dr. Mehmet Doğan “Bir rüya olarak görüyorum 
bu şiir şölenini. Her biri farklı sesler, ahenkler, güzel sözler taşıyan ağızların 
bir kubbe altında toplanıp bir şiir halinde tecessüm etmesi sınır tanımayan, 
coğrafyaları aşan bir rüya idi. ‘Bursa’da Allah adın zikredelim evvela.’ diyen 
başlayan ve Osmanlı’nın oluşumu gibi çınar ağacı ile remz edilen bir rüya. 
Rüyası olmayanın hakikati olmaz. Rüyamızın hakikat oluşunu görmeyi Allah 
bize defalarca nasip etti. Ne kadar hamdüsena etsek azdır. Bursa’da diktiği-
miz fidan Konya’da başlayarak Almatı, Aşkabat, Girne, Strazburg, Akmescit, 
Üsküp, Bakü, Prizen, Bişkek ve Kazan’da ve Türkistan’da dal budak saldı. 
27 senedir bir Dünya haritası çiziyoruz. Bu şiirimizin, edebiyatımızın haritası. 
Siyasi haritalar dilleri, kültürleri sınırlayamaz. Ses ve anlam yüklü kervanımız 
Ahmet Yesevi’nin yurdundan sonra Mimar Sinan’ın hendesenin şiirini yazdığı 
Edirne’sinde konaklıyor.” dedi.

“Edirne gibi bir şehrin şiir hikâyesini anlatmaya çalışacağım.” diyerek ko-
nuşmasına başlayan Prof. Dr. Rıdvan Canım, “Ehline malumdur ki Edirne, 
1360’larda başlayan ve devam eden Osmanlı asırlarında Anadolu ve Rumeli 
medeniyetleri içerisinde yerinden oynatılamayacak bir biçimde kilit taşıdır. 
Osmanlı, Rumeli adını verdikleri bu coğrafyada zamanla çok büyük bir me-
deniyet çeşnisine vardı. Tarihin her döneminde temsil ettiği değerlerle ortaya 
çıkmış birtakım sıfatları hakkı ile almış şehirler vardır. Başta şairleri anlatan 
şuara tezkireleri olmak üzere şehirleri konu olan pek çok kaynakta bunlar uzun 
uzun anlatılır. Şairin veya genel anlamda mensubu olduğu şehrin ismi söylen-
meden bu şehrin övgü dolu ifadelerle sıfatları sıralanır. Bunlar bazen o şehrin 
âlimleri olur, bazen gönül ehli şairleri olur. Bazen on parmağında on mari-
fet sanatkârları olur bazen de gönüller alıp canlar yakan selvi boylu dilberle-
ri olur. İşte Edirne, bu şehirlerden biridir. Edirne’nin siyasi ve kültürel tarihi 
Osmanlı’nın hâkimiyeti ile başlar. Bu şehir ancak Türklerin eline geçtikten 
sonra büyük bir gelişme göstermiş, bu vadide İstanbul, Bursa, Bağdat, Kahire 
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12 gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun belli başlı idare, bilim ve kültür merkezleri 
arasına girmiştir. Bursa’dan sonra Osmanlı Devleti’ne uzun süre ortak baş-
kentlik eden Edirne bu süre içerisinde sarayları, tekke ve zaviyeleri, camileri, 
türbeleri, medreseleri, çeşme ve sebilleri, han, hamam ve kervansarayları, be-
desten ve çarşıları, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki o muhteşem köprüleri 
ile bilim, fikir ve sanat anlayışının merkezi olmuştur. İşte bu sebeple Edirne 
dünyanın muhtelif kültür merkezlerinden gelen çok sayıda bilim ve sanat ada-
mının, şairin yerleşim alanı olur. Edirne’nin Osmanlı şiir tarihindeki yeri diğer 
öğeleri ile mukayese kabul etmeyecek kadar büyüktür. II. Murat devrinden 
16. yüzyıl sonlarına kadar sadece tezkirelere giren Edirneli şair sayısı 50 civa-
rındadır ki bu sayıyla Edirne, devletin en çok şaire sahip şehri durumundadır. 
Bu son derece önemli bir rakamdır. Edirne, devletin başlangıcından sonuna 
kadar İstanbul ve Bursa ile Osmanlı kültür mozaiğine en fazla katkıda bulunan 
üçüncü şehirdir.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 24 ülkeden 56 şairin şiirlerini okuduğu şiir 
fasıllarından Neşati Dede Şiir Faslı gerçekleştirildi. Türkçe’nin farklı şivele-
rinde yazılmış şiirlerin okunmasının ardından Öğr. Gör. Evrim Kaşıkçı solist-
liğinde Rumeli Türküler Topluluğu bir müzik dinletisi sundu.

Şölen; Edirne, Gümülcine ve Kırcaali’de gerçekleştirilen şiir fasılları ve 
“Dergisiz edebiyat, edebiyatsız dergi” sloganıyla düzenlenen atölye ile son 
buldu. 

                     28 Kasım 2019
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ŞÖLENDEN 
GÖRÜNTÜLER
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Trakya Üniversitesi’nde Açılış

Trakya Üniversitesi - Edirne
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Trakya Üniversitesi - Edirne

Trakya Üniversitesi - Edirne
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İbrahim Ulvi Yavuz, Üsküplü Şair Leyla Şerif Emin’e 
Ömer Nef’î ödülünü takdim etti.

Osman Özbahçe, Kazakistanlı Şair Şakizade Abdikerimov’a 
Neşatî Dede ödülünü takdim etti.
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Prof. Dr. Rıdvan Canım, Kerküklü Şair Prof. Dr. Mehmet Ömer Kazancı’ya 
Sehend ödülünü takdim etti.

Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’ni TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Muhammed Enes Kala ve Kırgızistanlı Şair İsmail Altınbek beraber sundular.
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Gümülcine Türk Gençler Birliği Salonu

Kırcaali
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Kırca Ali Türbesi önünde

Ömer Lütfi Kültür Derneği - Kırcaali
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Ömer Lütfi Kültür Derneği - Kırcaali

Konser faslı


