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AÇILIŞ VE ŞİİR FASILLARI
Yer: Atatürk Kültür Merkezi - (Çok Amaçlı 
Salon)
Saat: 14.00

KONUŞMACILAR
Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet 
Başkanı 
D. Mehmet Doğan

TYB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy (Teşrifleri halinde)

1. BAHTİYAR VAHABZADE ŞİİR FASLI
Yer: Atatürk Kültür Merkezi (Çok Amaçlı 
Salon)
Saat: 15.00 - 16.00 

2. ZİYA PAŞA ŞİİR FASLI
Yer: Atatürk Kültür Merkezi (Çok Amaçlı 
Salon)
Saat: 16.00 - 17.00 

10 HAZİRAN 2022 / CUMA
İKİNCİ GÜN

3. YUNUS EMRE ŞİİR FASLI
Yer: Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu
Saat: 10.00 - 10.45

4. AHMET HAMDİ TANPINAR ŞİİR FASLI
Yer: Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu
Saat: 10.45 - 11.15

5. MEHMET ÂKİF ŞİİRİ FASLI
Yer: Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu
Saat: 11.15 - 12.00

6. SEZAİ KARAKOÇ ŞİİR FASLI
Yer: Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu
Saat: 14.00 - 14.45

7. NECİP FAZIL ŞİİR FASLI
Yer: Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu
Saat: 14.45 - 15.15

8. CAHİT ZARİFOĞLU ŞİİR FASLI
Yer: A Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu 
Saat: 15.15 - 16.00

ŞİİR ATÖLYELERİ 
1-İSTANBUL’UN ŞİİRİ, ŞİİRİN 
İSTANBUL’U
Yer: Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu
Saat: 16.00 - 16.45

2-EDEBİYAT DERGİLERİ VE ŞİİR
Yer: Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu
Saat: 16.45 - 17.30

3-ŞİİR VE DİJİTAL MECRA
Yer: Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu
Saat: 17.30 - 18.15

11 HAZİRAN 2022 /  CUMARTESİ
ÜÇÜNCÜ GÜN

9. BAKİ ŞİİR FASLI
Yer: Atatürk Kültür Merkezi (Çok Amaçlı 
Salon)
Saat: 10.00 - 11.00

ÖDÜL VE İŞTİRAK BERATI TAKDİMİ
Yer: Atatürk Kültür Merkezi (Çok Amaçlı 
Salon)
Saat: 11.00 - 12.00

Değerlendirme Toplantısı
D. Mehmet Doğan
Musa Kazım Arıcan
Metin Önal Mengüşoğlu

BÜYÜK ÖDÜLLER
Ziya Paşa anısına
Sezai Karakoç anısına
Bahtiyar Vahabzade anısına
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TÜRKÇENİN ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ
9 -11 Haziran 2022 -  İstanbul
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Kültür, sanat, edebiyat; insanları, toplumu ve hatta toplumları, ortak 
duygular, düşünceler, idealler ve davranışlar bakımından şekillendiren, 
duyguları güçlendiren, bütünleştiren önemli değerlerdir.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk Cumhuriyetleri ile sosyal ve ekonomik 
alanda yapılan iş birliklerinin kalıcı ve başarılı olması, bir anlamda bu 
değerlerin geliştirilmesine, zenginleştirilmesine ve yeni nesillere aktarılmasına 
bağlıdır.

Türk dünyasında işte ve fikirde birlik için önce dilde birlik şarttır. Büyük 
düşünür, mütefekkir İsmail Gaspıralı “Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ sözleriyle 
bize bunu işaret ediyor.

Öncelikle; “ortak dil” meselesini çözüme kavuşturmalıyız artık. Tarihî 
seyirden hareketle “Tüm Türkiye lehçeleri ile Türkiye Türkçesi Dünya 
Türklüğünün ortak iletişim dili olmalıdır.” Yaşanan dil karmaşası ancak böyle 
sonlandırılabilir. Ancak böyle, Türkçe dünya dili haline gelebilir.

Türk Dünyası’nın bir olan tarih, kültür, dil, örf, âdet ve töresinin sağlam 
zeminler üzerinden yükselebilmesi için geleneksel hale gelen Türk Dünyası 
Kültür Başkenti etkinliğe benzer yeni organizasyonların geliştirilerek 
sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

SUNUŞ

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı



9

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

13
Kamu yararına faaliyetlerde bulunan Türkiye Yazarlar Birliği dil, kültür, 

düşünce, tarih, sanat ve edebiyat alanındaki etkinleriyle 44 yıldır Türkiye’nin 
medeniyet mücadelesine olumlu katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bu önemli ve sürekli faaliyetlerimizden biri de; Türk dünyası şairlerinin, 
edebiyatçılarının ve sanatçılarının tanışıp kaynaşmasına, edebi eserler üzerinden 
yakınlaşmalarına 30 yıldır büyük katkı sunan “Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni” dir.

Neden şiir? Neden Türk diline şiir yoluyla da hizmet etmeyi seçtik?

Dilimizin güzelliklerini en iyi şiir ile ifade ederiz. Türkçemiz, bin yılı aşkın 
zamandan beri Asya’da Avrupa’da hatta Afrika’da şiir tadında on binlerce eser 
vermiş büyük bir dildir.

Bu pınar şiir olarak hâlâ gürül gürül akmakta ve yalnız Türkiye’de değil, 
dünyanın birçok yerinde her gün pek çok eser vermektedir. On binlerce eserin 
her birinde ayrı ayrı bir tat ayrı bir duygu vardır. 

Sözlükte “bir şeyi bütün incelikleriyle bilmek, sezerek vâkıf olmak; 
ölçülü ve âhenkli söz söylemek” anlamlarındaki şi‘r kökünden türeyen şâir 
kelimesi “nesne ve olaylara bilerek ve sezerek vâkıf olan, ölçülü ve âhenkli söz 
söyleyen” anlamına gelmektedir.

Her şeyden önce, şiir yaşanan toplumsal olayların, acıların, kahramanlıkların, 
anıların, yaşanan durumların kaydını oluşturur. 

Dünyada ‘söz’den daha güçlü bir şey yoktur ve herkesin sustuğu 
zamanlarda şairlerimiz korkusuzca konuşur. Şair bir tarihçi değildir elbette, 
ancak; Yüreğinden gelen sesi dinlendirerek yaşanan olaylara birinci derece 
tanıklık ederler.

Dolayısıyla söze şekil veren, bir mizaç ve karakter abidesi olan şairin 
olmadığı toplumlarda; sevgiden, duygudan, güzel hislerden söz edemeyiz. 

Onun için severiz, ruhumuzu kanatlandıran, gönüllerimizde taht kuran 
şairlerimizi.

Onun için severiz; Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Ziya Paşa’yı, Süleyman 
Çelebi’yi, Âşık Paşa’yı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, Mehmet Âkif Ersoy’u, 
Sezai Karakoç’u, Necip Fazıl Kısakürek’i, Ali Şir Nevai’yi. 

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet 
Doğan’ın önderliğinde; 1992’den bu yana farklı ülkelerde gerçekleşen 
şölenlerde bu zamana kadar 2 binden fazla şair bir araya geldi. 



10
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13 Bu şölenlerde; Duygu dünyamızda silinmez izler bırakan, milletlerimize 
ilham veren, toplumun kültürel ve sosyal ve yönelimlerini şekillendiren 
şairlerimizin şiirleri dalga dalga dünyanın dört bir tarafına yayılırken verilen 
mesajlar gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle dostluk köprüleri kurdu. 
Kurmaya da devam ediyor.

Dünyayı dolaşan şiir şölenimizin 14’üncüsü; Kültür ve Turizm Bakanlığı 
himayelerinde, TİKA’nın desteği ile Beyoğlu Kültür Yolu festivali kapsamında 
Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı ve üç gün sürdü.

Vefatının 60. Yılı dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf ettiğimiz 
şölene katılan şairlerimiz “Bahtiyar Vahabzade, Ziya Paşa, Yunus Emre, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Mehmet Âkif Ersoy, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek 
ve Cahit Zarifoğlu” adına şiir fasıllarını gerçekleştirdiler.

Etkinlikte, gelenek hale geldiği üzere üç büyük ödül verildi.

Ziya Paşa büyük ödülü Azerbaycanlı şair Ramız Hamzayev’e, Bahtiyar 
Vahapzade büyük ödülü Özbekistanlı şair Eshkabıl Shukurov’e ve Sezai 
Karakoç büyük ödülü de Kırgızistanlı şair Altynbek Ismaılov’a takdim edildi.

Şölenin düzenlenmesine katkı ve katılım sağlayan; Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan’a, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na, TİKA’ya, davetimize icabet eden dünyanın farklı ülkelerinden 
gelen değerli şairlerimize, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.
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Vefatının 60. yılı dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf edilen 
Türkçenin 14. Şiir Şöleninde geleneksel hale gelen üç büyük ödül de sahiplerine 
verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 
kapsamında AKM Çok Amaçlı Salonda başlayan ve üç gün süren “Türkçenin 
14. Uluslararası Şiir Şöleni” sona erdi.

Türkiye’den Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Ortadoğu’ya kadar 
dünyanın farklı ülkelerinden gelerek İstanbul’da şiir sevenlerle buluşan şairler 
şölen boyunca Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa, Yunus Emre, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu ve 
Sezai Karakoç adına düzenlenen şiir fasıllarında şiirlerini okudular.

Atölye çalışmaları

Şölenin üçüncü ve son günü olan 11.6.2022 tarihindeki programda önce 
şiir faslında şairler şiirlerini okudu daha sonra ise; “Dergi ve Şiir”, Şiir ve 
Dijtal Mecra” atölyeleri düzenlendi.

“Dergi ve şiir” atölyesinde;  Şair yazar Nazım Payam, Şair Murat Soyak, 
Şair Mehmet Can Doğan, yazar İdris Ekinci ve yazar TYB Konya Şube 
Başkanı Ahmet Köseoğlu, dergiciliğinin sorunları ve çözüm önerileri dair 
değerlendirmelerde bulundular.

“Şiir ve Dijital Mecra” başlıklı atölyede ise; Şair, yazar Osman Özbahçe, 
yazar Ali K. Metin, yazar Bilal Can ve Şair Sadi Karademir dijitalleşmenin 
şiiri, şairi ve okuyucuyu nasıl etkilediğine dair önemli konuşmalar yaptılar.

TÜRKÇENİN 14. ŞİİR ŞÖLENİ İSTANBUL’DA YAPILDI
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Kapanış Töreni ve Üç Büyük Ödül

Vefatının 60. Yılı dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf edilen 14. şiir 
şöleninde geleneksel hale gelen üç büyük ödül de sahiplerine verildi.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyeti Başkanı D. Mehmet 
Doğan şölenin kısa bir değerlendirmesini yaptı ve büyük ödülleri açıkladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ziya Paşa büyük ödülü Azerbaycanlı 
şair Ramız Hamzayev’e, Bahtiyar Vahapzade büyük ödülünü Eshkabıl 
Shukurov’e ve  Sezai Karakoç büyük ödülünü de Kırgızistanlı şair Altynbek 
Ismaılov’a verildi.

D. Mehmet Doğan: Şölenin gelenekleri var

Şiir şöleninin kendine has gelenekleri olduğunu kaydeden Doğan, şu 
bilgileri verdi:

“Bu geleneklerin en önemlilerinden birisi, geçmiş büyük şairlerimiz 
adına verilen üç büyük ödüldür. Adına ödül verilen şair ve yazarların altın 
kaplama rölyefleri ile klasik cilt ve süsleme unsurlarının bir kompozisyonu 
şeklinde tasarlanan bu ödülleri verirken şairlerin daha önce ülkelerinde ortaya 
koydukları ürünleri de dikkate alıyoruz. Şölenin düzenlendiği ülke şairlerine 
büyük ödül verilmiyor. Şölene katılan şairlerimize takdim ettiğimiz beratlar ve 
üç büyük ödül sanatçı Bekir Soysal tarafından özel olarak hazırlanmaktadır. 
Bu özenli ve günler süren çalışması için kendisine teşekkür ediyorum.”
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devam edeceğiz

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan konuşmasında “Önemli 
faaliyetlerimizden biri olan ve ilkini 1992’de gerçekleştirdiğimiz Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni otuzuncu yılını geride bıraktı. Türk dünyasına yönelik 
planlı-programlı, istikrarlı tek faaliyet olma niteliğini büyük bir kararlılıkla 
sürdüren şölenin ilk adımını atan, aradan geçen bunca zamanda bu işin takipçisi 
olan, kurucu ve şeref Başkanımız değerli ağabeyim Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni Daimi Heyeti Başkanı D. Mehmet Doğan’a şükranlarımı sunuyorum.” 
dedi.

Şölene katkı veren Kültür ve Turizm Bakanlığına, programın 
hazırlanmasında emeği geçen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’ya, 
TYB Genel Sekreteri Mehmet Kurtoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür eden 
Genel Başkan Arıcan, üç büyük ödül alan şairleri de kutladı.

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkçe’nin 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, kültürler ve kültür adamları 
arasında mevcut diyaloğu daha da geliştirmek maksadıyla şiir şölenlerimi 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Şölen, kapanış konuşmalarından sonra birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ve 
bir sonraki şiir şöleninde buluşma temennileri ile son buldu.
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13 AÇILIŞ KONUŞMASI

D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni İstanbul’da…

Ne kadar geç veya bir hayli erken!

İlk şölenimizin üzerinden 30 sene geçti. Sabrımızın pekiştirildiği on yılları 
geride bıraktık…

Osmanlı’nın ön sözünde, Bursa’da başlamış, oradan köklerimize doğru 
gitmiş, Konya’ya varmıştık. Bu topraklardaki şiirimizin kaynağına, yani 
Mevlana’ya ve Yûnus’a.

İstanbul alınmaz bir şiir kalesi idi bizim için. Nice kuşatmadan sonra 
fethedilebilen sarp bir kale… Buraya gelmeden 12 ülke dolaştık, güç 
biriktirmek için!

“İstanbul’un taşı toprağı altın” derler. Bunu bilemiyoruz, fakat İstanbul’un 
taşının toprağının, havasının, suyunun şiir olduğundan şüphe yok.

Şairi bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul. İstanbul için yazılan şiirler ciltler 
dolusudur; İstanbul’da yazılanlar ondan kat kat fazladır.

“Türkçenin şaheseri olan şiirlerin çoğu bu şehirde yazılmıştır” desek asla 
yanlış bir şey söylemiş olmayız!
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13İstanbul, Türkçenin saltanat sürdüğü bir şehirdir!

Gençliğini İstanbul’da geçirdikten sonra uzun süre bu şehirden uzak kalan 
Yusuf Nabî,

Nabî aceb mi sözlerimiz olsa bî nemek

İstanbul’un lisanını unuttuk kenarda

(Nabî sözlerimizin tuzsuz olması şaşırtıcı değil, çünkü İstanbul’un dilini 
kenarda unuttuk) diyor.

İstanbul’un dili şiirli bir dildi, sağlam bir şiir dili idi.

Yeryüzünde en çok “şiir gibi” denilen yer, İstanbul olmalıdır. Gerçekten 
öyledir.

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

İstanbul’daki bu şiir bereketini neye bağlamalıyız?

Bana sorarsanız, “İstanbul’u bir şair fethetti, ondan” derim.

Delikanlılığına şairliği eşlik eden bir kumandan, bahar aylarında, 
Kostantiniye surlarını güzel askerleriyle kuşattı. Şiir gibi bir mevsimdi; 
gelincikler, lâleler, güller açmıştı, tam da lâle mevsimi sona ererken Bizans, 
bu kuşatmaya dayanamadı. Surlar yarıldı, mukavemet kırıldı, bütün bahar 
çiçekleri surlardan içeri doluştu. Ve surların üzerinde bayrağımız lâle şeklinde 
görüldü. İstanbul’un fatihi şair Avnî, bu mutlu hadise için tarih düşürdü:

Fethi İstanbula fursat bulmadılar evvelûn

Feth idüb Sultan Muhammed didi tarih: Âhirûn.

Önce gelenler İstanbul’u fethedemediler, sonra gelen sultan Mehmet feth 
edip “âhirun” (sonrakiler) dedi. İşte bu “ahirun” hicrî 857’ye tekabül ediyor.

20. yüzyılımızın büyük şairi, şiir tefekkürü olan üstadı Yahya Kemal, 
şiir yazmaktan değil söylemekten söz eder. Şiir söylemek, terennüm etmek, 
inşad etmek, okumak... Şairin yaptığı iş budur.

Eski Türkçede ve halen bazı lehçelerde ır, cır, yır şiirin karşılığı olarak 
görülür. Irlamak, cırlamak, 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 
devirdir hâlbuki. Buna rağmen okunan, seslendirilen ve dinlenen sözün şiir 
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13 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 burada hatırlamamız gerekiyor. Bunlar 
cezbe halinde şiir söylerler ve ekseriya bunu sazla da terennüm ederlerdi. 
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 
söyleyemeyeceğini beyan eder. Yine de şiir ilahî mesajı yayan peygamberlere 
değil, şairlere mahsus bir san’attır.

Şiir kelimesinin köküne, iştikakına inersek, buraya kadar söylediklerimizi 
teyidde zorlanabiliriz. 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, kuru 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, âlemde 
ne varsa aşk imiş, ilim bir dedikodu imiş ancak!)

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 edebiyat 
teorisyenliği ile romancılığı ile daha fazla tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar. 
Onun tarifi şu: “Bu belki âni bir cehtle kendini bulan ruhun, insandaki ezelî 
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13hakikatle temasından doğan bir konuşmadır; belki güzellik dediğimiz idealle 
bir lâhza baş başa 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.

İstanbul’dayız, şiir gibi bir yer olduğu herkesçe kabul gören bir yerde... 
Şiir gibi yer, bizde estetik hisleri ayaklandırır, bediî heyecanlar uyandırır. 
Böyle yerlerde 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 muhtaç 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 şekilde şiirden alınır. Peki, şiirin tesiri 
anlamıyla, açıklığı ile mi olur?

Buna en keskin itirazı 20. yüzyılımızın en büyük şairlerinden Ahmet 
Haşim yapmıştır. “Şiirde mâna ve vuzuh”, onun Piyale isimli şiir kitabının 
mukaddemesidir.

Bu ön söz, “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.

Şair, bize bir akşam tasviri yapar, fakat bu alışılmış 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.”
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13 “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 kâfi 
midir?”

San’atı kendisiyle açıklayan bu görüşler şüphesiz kendi gerçekliği 
üzerinden konuşuyor. Fakat gayesi kendi olan bir sanat nereye kadar insanı 
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 olarak kullanıldığını da hatırdan çıkarmayalım.)

Nitekim bildiğimiz değer verdiğimiz nice şair var ki, sanatla ideal arasında 
güçlü bir bağ kurmuşlardır. Mehmed Âkif, Yahya Kemal, Necip Fâzıl, Nazım 
Hikmet... Bu isimler Haşimle, Tanpınarla 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 
bulunduğu durumdan ötürü telkinci, tebliğci şiirler yazdığını ifade etmiştir. 
Hatta onun “gül devrinde yaşasaydım, bülbül olurdum” dediği söylenir.*

Şiirimizin, Tanzimat sonrası daha çok vatan, millet, insaniyet vb. 
kavramlar üzerinden konuşması şiirin özünün kaybolmasına yol açmıştır. 
Şiirin, asıl yatağına dönmesi konusunda Ahmet Haşim 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!

Haşim’le en zıt noktada bulunan, “sözüm odun gibi olsun doğru olsun 
tek” diyen Mehmed Âkif dahi an gelir “ruhunun vahyini duymak”tan söz 
eder. Çanakkale Şehidleri’ne şiirinin yüz yıldır eksilmeyen tesirini bu duyuşa 
bağlamak yanlış olmaz.
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13Sözün burasında gerçek şiirin sırrına nüfuz etmenin hiç de kolay olmadığını 
söylemek mevkiindeyiz. 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 bu. Artık şiirden 
konuşmuyoruz, şiiri konuşmuyoruz, şiir okumuyoruz, şiirin dünyasının dışında 
kaldığımız için ufkumuz daralıyor, hissimiz köreliyor, insanlığımız eksiliyor.  

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

Halk zevkinin de şiirden uzaklaştığı görülebiliyor. Hiçbir 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!

İstanbul’da, şiirin payitahtında, âsitanesinde bu hususlar üzerinde tefekküre 
ihtiyacımız var.

Ne 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 gayrısı değil!

Şiir dünyamızın merkezindeyiz, doğumuz, batımız, güneyimiz, kuzeyimiz 
burada. Bu geniş coğrafyaların şairlerinin şiir terennümlerini dinleyeceğiz üç 
gün boyunca.

Bu şölen vefatının 60. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf edildi.

Bu şölende adına ödül verilen büyük şairlerimizden biri Bahtiyar 
Vahapzade’dir.

Onun, şiirden öte ilgileri besleyen bir tarzı vardı. Ve o, Karabağ meselesini 
dert edinenlerdendi. Yazılarında şiirlerinde bu mevzu çok işlenmiştir. İşte 
o Karabağ hasreti ile gitti, fakat bizlere ne mutlu ki Karabağ’daki talanın 
bittiğini gördük, hepimiz şâd olduk. Bu şölenimiz aynı zamanda Karabağ’a ve 
Azerbaycan’a bir selâmdır.

İlk şölenimizde, 1992’de Bursa’da Türk dünyasının şairlerinin ilk defa bir 
araya geldiği günlerde, Karabağ acısı yüreklerimizde idi. Özbekistan’ın büyük 
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13 şairi Rauf Parfi kürsüden şu şiiri okudu:

Azerbaycan sen yalnız imessin!

Azerbaycan sen yalnız değilsin!

Anlatmaya, anlayan başlar hani?

Ağlatmaya, ağlayan yaşlar hani?

Sen yalnız değilsin, ey Azerbaycan.

Ürpertmeye çınlayan taşlar hani?

Sen yalnız değilsin Azerbaycan.

Bu vesile ile merhum Rauf Parfi ve ilk şölenimizden bugüne sonsuzluk 
âlemine göçen şairlerimize rahmetler diliyoruz.

Aziz şairlerimiz, bu dünyada yalnız değiliz. Doğudan batıya, Kuzeyden 
güneye dilde, fikirde, işte birliği özleyen milyonlarız! Ve İstanbul’dayız!

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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İnsan ruhtur bedendir, hayaldir gerçektir, duygudur düşüncedir. İnsan 
böyledir. Peki şiir insanın ruhi tarafında, hayal tarafında, duygu tarafında mıdır, 
yoksa maddi tarafında mıdır? Bunu düşündüm ve kendi kendime cevabını 
şöyle verdim; şiir duygunun ifade edildiği ama aslında düşüncenin duygusal 
olarak ifade edildiği halidir. Yani insan hayaldir gerçektir ama yaşadığı hayat 
var ki çift kanatlı olmak zorunda. 

Siyasetçiler olarak biz yaptığımız işleri anlatırken kime gidip kimin 
kapısını çalıyoruz, Hz. Mevlânâ’nın. Çünkü Hz. Mevlânâ’dan, Yahya Kemal 
Beyatlı’dan ve  Necip Fazıl Kısakürek’ten aldığımız bir beyit bizim yaptığımız 
işi anlatmak için bize inanılmaz bir anahtar oluyor. Şiir sadece duygu değildir 
o duyguyla başlayan ama ete kemiğe bürünmüş hayatı şekillendiren dünyanın 
içinde ve orada duygusuz olamaz elbette işte o yaşadığımız hayatı şiirsel ve 
duygusal anlam katarak aktarabilmenin aracıdır ve bana göre siyasetçiler bir 
şair gibi güzel yapacaklarını duygu katarak anlatmak isterler. 

Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler sözün gücünü yükseltmek ve 
yaşadığımız hayatı kelimelerin ruhuyla özelleştirmek adına varlık gösteren 
Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. 
Yelkeni şiir, ufku derya olan bu anlamlı etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan 
duyduğum mutluluğu ifade etmek istedim. Kuşandığımız bir hırkadır şiir, 
Yunus ile gönülden taşan sevdadır, Sezai Karakoç ile ikbaldir. Ziya Paşa’nın 

Ahmet Misbah Demircan
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

AÇILIŞ KONUŞMASI
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13 dizelerinde vatan ve millet aşkıdır. Bahtiyar Vahabzade’yle incecik bir iplikle 
yürek dokunuşudur. Cahit Zarifoğlu’nun kaleminde zamanı durduran bir 
dildir. Ahmet Hamdi Tanpınar ile arayıştır, uyanıştır. Necip Fazıl Kısakürek ile 
küllerinden yeniden doğuştur. Mehmet Âkif’in sözleriyle, onlar ki nicelerine 
ilham geçmişten geleceğe mühürdür kalemlerinde.

Bugün her biri dize dize akan bir ırmak gibi göğüs kafesimizde kanat çırpan 
bir haberci kuş gibi her gün yeniden yepyeni bir söz söylemeye saygı duruş gibi 
anımsıyorsak ve söz kendini yarına bırakmaya devam ediyorsa şairlerimizin 
eserleriyle yaşamaya devam etmesindendir. Bizler onlara dair ne kadar fazla 
paylaşımda bulunursak şiir yarınlarımıza ışık olmaya devam edecektir. Bu 
ışık aynı zamanda yaşadığımız coğrafyanın bizlere en ulvi armağanlarından 
birisidir. Işığı ezelden ebede yüce olan Türk dünyası farklı lehçelerde zengin 
eser birikimini insanlığa adamaktan daima gurur duymuştur ve duyacaktır. 
Sahip olduğumuz ortak dil ve edebiyatın asırları aşkın sözü bizlerden sonraki 
nesillere de ilham olmaya devam edecektir. Bizler biliyoruz ki yaşadığımız 
topraklarda şiir hâlâ varlığını sürdürüyorsa tutturduğumuz kafiye, dostluğun, 
barışın, kardeşliğin ve sevginin evrensel sesi olduğu içindir. 

Bu gönül sesinin yankısına kulak vererek 14.’sünü idrak ettiğimiz Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni kelimelerin o uçsuz 
bucaksız ruhunu ve şairlerimizin kelamını yaşatmaya devam ederken bizlerde 
bugünden yarına bir söz bırakabilelim. Merhum Yahya Kemal Beyatlı’nın 
Deniz Türküsü isimli şiirinde belirttiği gibi:

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,

Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız,

Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!...

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

Fikir dünyalarındaki zenginlik ve yürek cihanlarındaki enginlikten 
süzülen kelimelerle yaşamı anlamlı kılan şairlerimizin aziz hatırasına saygı ve 
sevgilerimi sunmak istiyorum.
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Türkiye
Adem Turan, Ali Ayçil, Ali Bal, Ali K. Metin, A. Ali Ural, Ayşe Sevim, Berat 
Bıyıklı, Bestami Yazgan, Bilal Can, Bülent Tokgöz, Ercan Ata, Hasan Akçay, 
Hayrettin Taylan, Hüseyin Akın, Hüseyin Kaya, İbrahim Demirci, İbrahim 
Hakkı Gündoğdu, İdris Ekinci, İlhan Kurt, M. Sadi Karademir, Mahmut 
Bıyıklı, Mahmut Topbaşlı, Mehmet Aycı, Mehmet Can Doğan, Mehmet Faruk 
Habiboğlu, Mehmet Kurtoğlu, Meryem Kılıç, Metin Önal Mengüşoğlu, M. 
Hüseyin Özer, Murat Soyak, Murathan Cıla, Mustafa Özçelik, Mustafa Uçu-
rum, Nazım Payam, Nuray Alper, Nurettin Durman, Nurullah Genç, Osman 
Özbahçe, Özcan Ünlü, Özgür Çoban, Sedat Yılmaz, Seyfettin Ünlü, Sümayra 
Yaman, Şadi Oğuzhan, Şafak Çelik, Şakir Kurtulmuş, Şeref Akbaba, Tuba Ka-
plan, Ünsal Ünlü, Yaşar Bedri Özdemir, Yusuf Dursun

Diğer Ülkeler
Abdurrahman Deveci (İran), Akif Hansultanlı (Gürcistan), Altınbek Ismail 
(Kırgızistan), Amina Šiljak-Jesenković (Bosna Hersek), Amir Cumabay 
Emreyev (Kazakistan), Aziz Nazmi Şakir-Taş (Bulgaristan), Casim Babaoğlu 
(Irak), Ceyhan Özyıldız (KKTC), Edanur İnce (Gümülcine), Eşkabil Şükür 
(Özbekistan), Gülten Abdula (Romanya), İbrahim İlyaslı (Azerbaycan), İmran 
Kaçgar Sadai (Uygur Bölgesi), Leyla Şerif Emin (Makedonya), Muhammed 
Çalgın (Azerbaycan), Ramiz Hamzeyev Qusarçaylı (Azerbaycan), Sagın 
Akmatbekova (Kırgızıstan), Seyhan Yakupi (Makedonya), Şamsiya 
Zigangirova (Tataristan), Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu (KKTC), 
Viktor Kopuşçu (Moldova), Zeynel Beksaç (Kosova), Zülfiye Hannaova 
(Başkurdistan).
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1967: İran’ın Türkmensahra bölgesinin Bender Türkmen (Türkmen Limanı) 
adındaki şehrinde dünyaya geldi. 

1997:Türkmensahra’nın tarihinde ilk resmî gazetesi olan “SAHRA”yı 
yayımlamaya başladı. Bu gazete 22 sene boyunca yayına devam ettikten sonra 
devlet tarafından kapatıldı ama Türkmensahra’nın tarih ve kültüründe büyük 
bir olay olarak kayda geçti. 

İran’da, Türkmenistan’da ve nihayet Türkiye’de onlarca hikâye, roman, şiir 
eserleri üç dilde yayımlandı. 

1997 yılında İran’ın 12. Rusta Adındaki Sanat ve Edebiyat Festivalinde 
edebiyat ödülünü aldı Ayrıca üç yazar ve tercümeci olarak hazırladıkları 
“Dünya Masalları” adındaki kitapları Çocuklar ve Ergenler Kitap Yayıncılarının 
Kültürel Birliğinin Birinci Festivalinde edebî ödüle layık görüldü. 

Türk vatandaşlığına geçen Deveci, şu anda Trakya Üniversitenin Sanat Tarihi 
Bölümünde doçent olarak görevini sürdürmektedir. 

Yayımlanan Bazı Eserleri:

İran’da:  “Türkmen Hikâyeleri” (Hikayeler) ;  “Balık” (Hikayeler); “Berkeli’nin 
Ağacı” (Hikayeler), “Benim Köpeğim, Akça” (Hikayeler), “Taçmet Korkacık” 
(Sahne Oyunu), Kuduz Köpek (Roman), Yitiren Gyratyma (Türkmence şiir 
kitabı) Türkmen Klsaik Şairi Mahtumkulu’nun şiirlerinin Farsça tercümesi 
vd… Türkiye’de yayımlananlar:  “Ay… Gülcemal!” (Büyüyenay Yayınevi, 

Abdurrahman DEVECİ (İran)
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2015), “Bu Gece Uyma Aynaz!” (Demavent Yayınevi, 2015), Kuduz 
Köpek (Demavent Yayınevi, 2015); bilimsel araştırma alanında: “İran- 
Türk Minyatüründe Savaş ve Mücadele Sahneleri” (Kriter Yayınevi, 2017), 
Osmanlı Minyatüründe Kadın (Kriter Yayınevi, 2017) Söyleyemedim (Astana 
Yayınları).

TÜRKMENCE ŞİİR:
Akwariumdaky Balyjyk
A.  Düýeji
Akwariumda ýaşap ýören balyjyk
Seniň dünýäň şeýle kiçi şeýle dar
Sen nädip ýaşaýaň bir garyş ýerde
Men seni göremde ýüregim gysýar

Akwariumda ýaşap ýören balyjyk
Iýip içip ýörsüň gurugňy bulap
Her gün iýmitjigiň berilýär saňa
Iýip aýlanyp ýöň, daşyňa garap

Howuzda doguldyň, tüňçede galýaň
Bu dünýä nämedir hiý soradyňmy?
Näme üçin doguldyň? Nämä ýaşaýaň?
Jogabyn tapmaga bir ýaýnadyňmy?
Hiç bir deňiz düýşün görüp gördüňmi?
Ömrüňde deňizden söz eden barmy?
Ýa seniň arzuwyň ölçekleri-de
Şu çüýşe tüňçe dek gysgaja darmy?

Men seniň ýeriňe darygyp durun
Men ýurda sygamok sen sygýäň süýşä!
Men uzakda ýitip gidesim gelýär
Sen nädip ýaşap ýöň şunda hemişe!

Gerek dälmi saňa deňizde ýüzmek
Tolkunlarda oýnap suwdan ýol almak
Bir günjügem bolsa berilen ömür
Deňizde ýaşamak deňizde ölmek
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13 Akwariumda ýaşap ýören balyjyk
Ne höwrüň bar seniň, ne ýoldaş ne ýar
Sen nädip ýaşaýaň kiçijik ýerde
Men saňa seredip ýüregim gysýar

Belki darykýansyň senem, kim bilýär
Seniň de janyň bar, seň de kalbyň bar
Belki-de başyňda bardyr hyýallaň
Aýdyp bilmän sözüň bardyr, kim bilýär.

Gel balyjyk bile derýa gideli
Bu ýerde ölersiň doňup bir bada
Gel gideli giň deňizi göreli
Ölsegem öleli giň bir dünýäde
18- 01- 2017
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Adem Turan (Türkiye)
1960’ta Çanakkale – Biga’da doğdu. İlköğrenimini köyünde, Orta öğrenimini 
Biga İmam Hatip Lisesi’nde, yükseköğrenimini ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde tamamladı. İlk ürünlerini Bursa’dayken vermeye başladı ve bu 
ürünler, Yenidevir gazetesi ile Bursa Sanat - Edebiyat dergisinde yayınlandı. 
Bir dönem, Bursa Marmara gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. “Mangan 
Mangan/Gün Batarken Gün Doğumu” kitabıyla 2021 Yılı Türkiye Yazarlar 
Birliği Şiir Ödülünü aldı. Şiir ve yazıları, 1982 yılından itibaren Yönelişler, 
Mavera, Yedi İklim, Kayıtlar, Hece, Dergah, İkindi Yazıları, İpek Dili, Edebiyat 
Ortamı, Ay Vakti, Sühan, Mor Taka, Lamure, Bir Nokta, Edep, İtibar, Temmuz, 
Yitik Söz gibi dergilerde yayınlandı/ yayınlanıyor. Halen İstanbul’da öğretmenlik 
yapan Adem Turan, evli ve üç çocuk babası.

Yayınlanmış kitapları şunlardır:
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, Mangan Mangan/ Gün Batarken Gün 
Doğumıu
            
Diğer Kitapları:
Şâirlerin Gazze’si/ Geride Kalanların Türküsü, Beş Vakit Yazar, Benim Adım 
Kudüs
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KALBİMDEKİ KARINCA

Kalbimden geçen karınca
Bekle beni yolun başında
Yağmur yağıyorsa, çekinme, meleklerle tanış; 
Türküler söyle, ağaçlarla konuş

Önlüğünü bırakabilirsin, çantanı bırakmasan da
Bekle beni, dönüp sağına bak! Yolun sonunda
Bilmiyoruz çünkü ne olduğunu; hangi tehlike
Dönüp arkana, dönüp soluna, dönüp içine
Dörtnala taylar düşün, toz duman olmuş bir vadide
Bir ceylanı kan içinde, peşinde üç avcı kral, üç şehzâde
Alâaddin’i düşün bir de, aklını uçuran Phaedrus’u da! 
Lâmba mı istersin, motosiklet mi 
Bunu iyi düşün!

Kalbimde hayâl kuran karınca
Beni unutma, beni ırmağın kıyısında
Şafakta çıkarız belki yola, kuşlukta mola
Yolumuz uzun, yolumuzda nice hırsız ve eşkıyâ  
Yolumuzda amansız yokuşlar, türlü belâlar ve tuzaklar!

Kalbimde kendini arayan karınca
Bilirsin bizim evi; üç oda, üç çocuk, karım ve ben
Akşamları masala başladık, inan böylesi çok daha iyi
Biz yüreğimizi koyuyoruz, çocuklarsa çocukluğunu
Renk renk kediler, cinler, yedi başlı ejderhalar
Saraylar, sultanlar, halayıklar ve tellâllar
Bakıyoruz bir tarafta Şam ve Tebriz
Diğer yanda, Kahire ve Bağdat
Biz değil de, sanki bin gece öteden konuşan Şehrâzât
Kendimizden nasıl geçiyoruz bir bilsen, nasıl!
Bir halıya binip uçuyoruz meselâ, yedi iklim, kıtalar aşıyoruz
Hiç umursamıyoruz süpermeni, süper güçleri ve dünyayı 
Hırkamızı alıyoruz ama yanımıza, heybemize birkaç kitap, biraz baharat
Bulutlardaymış meğerse hayat; ah, kuşlar nasıl da haklıymış!
Küçücükmüş sahiden dünya, her şey aslı gibi tertemizmiş…

İyi dinle bütün bunları ey karınca! Muhayyileni 
Doldurma abur cuburla, kirli olan ne varsa çıkar at
İşte kendini serin tut, işte ruhunu böyle böyle rahatlat

Kalbimi söküp de giden karınca!
Ben kalayım burada, Çengelköy sırtlarında…
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1974’üncü yılda Gürcistanda, Marneuli ilinin Sadaklı köyünde anadan 
olmuşdur. 1981-91’inci yıllarda Sadaklı 1 saylı tam orta okulunu bitirmişdir. 

1992-1997’nci yıllarında Azerbaycan Devlet Kültür ve Gözel Sanatlar 
Universitesinin “Kulturologiya” fakultesinde okuyub magist diplomasını 
almışdır. 1999 – 2003’üncü yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
bakanlığında çalışmışdır. 2003 – 2006’ncı yıllarda Azerbaycan Milli İlmler 
Akademiyasında Nizami adına Edebiyyat İnstitutunda ilmi işçi görevinde 
faliyetini davam etdirmişdir. 2007’nci yıldan 2020’nci yıla gimi Tiflisde 
“Karapapaklar” aylıq ilmi dergisinin kurucusu, genel yayım yönetmeni ve baş 
editörü olmuşdur. Akif Xansultanlı xarici ölkelerde bir sıra elmi-simpozium 
və konfranslarda mekalelerle çıkış etmiş, mekaleleri ilmi toplularda çap 
olunmuşdur. “Aşık Mehemmed Sadaklının şiirleri ve dastanları” adlı iki 
ciltlik kitabını toplayıb derleyib hazırlamışdır. 2020’nci yıldan Azerbaycan 
Milli İlmler Akademiyasının “Gürcüstanda aşık edebiyyatının tedqiqi” üzre 
doktorantıdır. İlk şiiri dokkuzuncu sınıfda okuyurken 15 yaşında Gürcüstanda 
“Akhali Marneuli-Yeni Marneuli” gürcü-azerbaycan dilli qezetinde işık üzü 
görmüşdür.

Onun Gürcistanın Borçalı-Karapapak türklerinin etnoqrafik-terekeme 
heyatına ait “Borçalı dastanı” adlı  poeması kitab kimi 2006-cı yılında çapdan 
çıkmışdır. 

Akif Hansultanlı (Gürcistan)
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“Deyirem Tanrıya bir mektup yazım” ismili Ikinci şiir kitabı Tiflisde  işık üzü 
görmüşdür. A.Hansultanlıya Azerbaycan KİV-in 26 mart 2012’nci il tarihli 
kararnamesiyle “Kızıl Kalem” Mediya Mükafatı verilmişdir. Azerbaycan 
Jurnalistler Birliyinin “Hesen bey Zerdabi” adına təsis etdiyi Diplomla 
teltif olunmuşdur. 2018’inci yılda Azərbaycan Cümhuriyetinin Metbuat 
Şurası tarafından KARAPAPAKLAR dergisinin editörü olarak “Ali Media 
Mükafatı”na layik görülmüşdür. 2022’inci yıl Maysda Türkiyede Cemal Şafi 
şiir yarışmasında “Türk Dünyası Özel Ödülünü” kazanmışdır. Azerbaycan 
Yazarlar Birliyinin və Jurnalistler Birliyinin üzvüdür.Ailelidir, üç övlad 
atasıdır.

TÜRKİYEM
Türkiye Cumhuriyetine ermağan olsun!
 
Altaylardan Hun eline salam de,
Oğuz, Kıpçak, Karapapak, balam, - de!
Çanakkale alınmayan qalam, - de!
Hak gönderib, Hakkın yerde görküyem,
Türke yiyem - Türkiyemdi, Türkiyem!

Bu veteni ilme ilme tokudum,
Boz Kurt oldum, izlerini kokudum,
Üzü ayın kiblesine okudum,
Üç hilallı qedim-qayım ülküyem,
Türke yiyem - Türkiyemdi, Türkiyem!

Bu cahanda vatan varmı, eş sene?
Sene deyen tuş olaydı, kaş, mene!
“Baş əyməriz, yurt vermeriz düşmene…”
Bileklerin ən hasıyam, bərkiyem,
Türke yiyem - Türkiyemdi, Türkiyem!

Orhon adlı daş kitabda yazıyam
Yunis Emre, Dadaloğlu sazıyam
Keçmişimle qürurluyam, razıyam
Dedem Korkut duasında, türküyem,
Türke yiyem - Türkiyemdi, Türkiyem!!!
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Uyğurlarım niye oda qalansın,
Türküstanın bada gedib talansın
Kafkasların qoyma yada calansın
Geriye dön, söyle Türkün erkiyem!
Türke yiyem - Türkiyemdi, Türkiyem!

Rehm eyleyib tutduğuna az tutub,
Kim deyir ki, qılıncını pas tutub?
Tarix göster, Türk ağlayıb yas tutub?
Bilge xanın temiz soylu türküyem,
Türke yiyem - Türkiyemdi, Türkiyem!

Menim Türküm Kurt oğludu, ağlamaz,
Qisasını qiyamete saklamaz,
El açana kucağını bağlamaz,
Dünya görür, men necə bir Ölküyem,
Türke yiyem - Türkiyemdi, Türkiyem!

Hakdan gelsin kılıncının keseri,
Sen’nen olsun uca Rebbin nezeri
Bu Cümhuryet Türk halkının eseri!
Hem babamdı, hem arkamdı, hem yiyem -
Türkiyemdi, Türkiyemdi, Türkiyem!
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Ali Ayçil (Türkiye) 

1969 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da, 
yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Mostar Dergisinin editörlüğünü ve 
haftalık Gerçek Hayat haber - kültür dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini 
üstlendi. TRT ve bazı özel televizyonlarda program danışmanlığı yaptı ve bazı 
kültür programlarını hazırlayıp sundu.  Şiirleri ve şiir üzerine yazıları Dergâh, 
Hece, Kitaplık, Varlık gibi dergilerde yayınlandı. 2018 yılında şiir kitabı Bir 
Japon Nasıl Ölür’le Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şiir Ödülü’nü aldı.  2015-
2022 yılları arasında Dergâh Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.    
 
Ktapları:
-Arastanın Son Çırağı (Şiir)
-Naz Bitti (Şiir)
-Bir Japon Nasıl Ölür (Şiir)
-Sur Kenti Hikâyeleri (Hikâye)
-Ceviz Sandıklar Ve Para Kasaları (Deneme)
-Kovulmuşların Evi (Deneme)
-Yenilgiden Dönerken (Deneme)
-Usta Konuşmak İstiyor (Deneme)
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13KURTARILMIŞ BELGE

Tek bir ağaç dikmedim bir çocuk altı kitap
Ve birkaç ayrılık oldu ikisi diz üstü bilgisayardan
Hepsinin sebebi başka ama ayrılık kaderdir kaçamazsın
Sistem birden çöküyor ve o ilk akşamların serviste tamiri yok 
Tuşlar yok kirpikler yok gece sanki bozkırda bir han odası
Birden yıldızları görünce insan nasıl şaşırıyor

İnsan niye şaşırıyor ve hem neye şaşırıyor?
Herkes biraz alkışlandı az bulana arkası da gelecek
Az bulan Tanrı’dan bahsetsin mesela kâr payı çok yükseldi
Biz seninle ayrıldığımızda ilk akşamın serviste tamiri yoktu
Duvarda kırılan ev telefonu bayılmalar daha sert kitaplara yolculuk 
İskelede karşılaşsak hemen bir telaşa çarpıyorduk

Acaba geri dönemez miyiz bunu çok düşünüyorum
Elbette birbirimize değil o cennetten yeterince düşüldü
Kız güzel ve metroda ve servisten iki yıl garantili 
Yemyeşil bir elmayı taşıyor çantasında kulaklıklar bir noktaya bakışlar
Gidip yanına otursam biraz Davud oğlu Vaiz’den konuşsam
Desem bunlar nasıl bakışlar hiç virüs bulaşmamış üstelik ikibin onaltıda

İşte silinmiş bir dosya daha hafızlar! üstelik ikibin onaltıda
Acı da yapışmıyor hiçbir yerine kimmiş neymiş belli etmiyor
Oysa sabit telefonda hemen çıldırıyorduk biz sonra hıçkırıyorduk
Şimdi doktorların işi de zor onca silinmiş dosya hafızlar bile hatırlamıyor
Ben Bulgakov’la arkadaşlığımdan biliyorum bunlar şeytanın işi değil
Bunlar kimin işi kimin işi bunlar şehirde kârlı tanrım dağlarda karlı tanrım

 



34
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13

15.09.1977 Tokat-Sulusaray doğumlu.

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu (1998). 

Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Gazi Üniversitesi’nde bir 
süre doktora derslerine devam etti. Uluslararası İlişkiler okudu. Ulusal ve 
Uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. Milat gazetesinde haftalık köşe 
yazıları yazmaktadır. TDED Tokat Şube Başkanı’dır. Eğitim Tokat dergisinin 
Genel Yayın Yönetmeni olup çalışmalarına Tokat’ta devam etmektedir. 

Şiir, hikâye, söyleşi ve şehir kültürü alanındaki yazıları Edebiyat Ortamı, 
Hece, Karabatak, Cins, Şarkî, Aşkar, Aydos, Ihlamur, Sebîlürreşad, Şehir ve 
Kültür, Çare, Hayal Bilgisi, Güneysu, Tasfiye, Anadolu Çınar ve Kosova’da 
yayımlanan Türkçem gibi dergilerde yayımlandı. Ömür boyu talebedir.

Eserleri: 

Kandiller Yanarken (Editörlük, deneme, 2017), Yaprak ve Toprak (Çocuk 
öyküleri, 2017), Elvan Yazmalar Diyarı Tokat (Editörlük, Mustafa Uçurum ile, 
2015), Etkinlikli Okul Öncesi Değerler Eğitimi Seti (Editörlük, 2021)

Ali Bal (Türkiye)
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13BABASIZ KIZLARIN ŞARKISI
yaprak düştü, kemale erdi
ağaç müsterih artık, güneş sabır bıraktı toprağa
yağmur ısınıyor avucumda
kokusunu salıyor toprak
bayram havasını bekliyor çocuklar
meteorolojinin tahmin yürütemediği tek hava,
bayram havası, babamın havası  
ve bizim yüzümüzde beliren sevincin havası
babalar ellerinde taşır tüm sevinçleri
sabahında bir bayramın bereket vardır
annemin sevincidir babamın yürüyüşü
yürürken eve doğru babam, sokaklar canlanır
 
yaprak düşüyor, kimin umurunda
oysa bir ulak bırakmadı mı bize
alıcısının inkâr ettiği gönderiyi
ısıtıyor avucumu bir dua
gittiğinden beridir ısınıyor avucum,
bir boşluğu kavrıyorum,
Allah biliyor ya eve de erken geliyorum,
erken yatıyorum,
ki saçlarımdan öpüldüğüm nice geceler vardı
 
şimdi babalar ellerinde bavullarıyla bekliyor duraklarda
çocuklar, babalarını bekliyor balkonlarda
mevsim kış olsa da sevinçle ısınıyor evler
gelme vakti yaklaşıyor, yaklaşıyor bir kalp bir kalbe
babalar gelirse gece yıldızlıdır,
ya gelmezse, gelir ki biliyorum
onca duam var, onun geliş saatine kurulu
denizden gelecek,
dağdan, yoldan, ovadan,
bilmiyorum aslında şimdi nereden gelir
babamın omuzunda yükseleceğim
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13 gelmediğini öğrendiğim gün büyüdüğümü öğrendim
büyüdükçe uzadı yol,
babam gelmedi, yol uzadı,
uzadı, uzadı…
 
her sabah sesin dokunurdu ruhuma
ben yitiyorum kendi boşluğumda,
kayıp ilanım düşüldü boynumda
 
içimde biriken acıları yiyorum, eksilir kim bilir
eksiliyor taşlar, duvardan düşüyor
kesiliyor suyu ağacın
bir baba hasret olup dökülüyor ağaçlardan
gölgesine sığındığım ağaçlardan
deniz çekiliyor ağır ağır içimden
ne varsa topladım senden kalan
dokunduğun ne varsa,
bir küçük kutucukta
şimdi açıp bakmaya kıyamadığım.
 
bir baba ile çocuk yürüyor, çocuk yoruluyor
ve “beni kucağına al, baba, beni kucağına al” diyor
baba ağaçtan bir dal kesip, “al sana at” diyor.
çocuk da eve tahta atıyla gidiyor. 
benim atım yok,
çünkü babam gelmedi.
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1964’te Bilecik, Söğüt’te doğdu. Ankara’da Gazetecilik okudu. 1980’lerde ilk 
şiirleriyle Kelime, İkindi Yazıları dergilerinde yer aldı. 1990’larda Yedi İklim, 
Dergah, Kayıtlar, Edebiyat Ortamı, Atlılar dergilerinde şiir ve yazılarıyla 
göründü. Aynı yıllar Yeni Şafak gazetesinde fikir yazıları yazdı. Edebiyat 
Ortamı dergisinin 1997-98 yıllarında ilk dönem yayın yönetmenliğini yaptı.  
2002’de yayına başlayan Kökler dergisinin kurucuları arasında yer alan şair; 
ayrıca Hece, Atlılar, Üç Nokta, Fayrap, Karagöz, Ücra, Natama, Kitaplık, 
Melamet, İtibar, Sebilürreşad, Yörünge, Muhit gibi dergilerde ve Star Açık 
Görüş’te çalışmalarını yayımlatmaya devam etti. Şairin; Sürgün ve Atlas (1999), 
Bir Yangın Tenhası (2004),  Barbar Senfoni (2006), Pis Kan (2010), Rövanş 
(2014), Kaza ve Kader (2020) adlı şiir kitaplarının yanı sıra; Yazıyla Solumak 
(2002), Şiir Harmanı (2007), Şiirin Adaleti (2015), Barbarlığın Şiiri (2017), 
adıyla yayımlanmış edebi deneme ve eleştiri kitapları bulunuyor. Şiirin Adaleti 
kitabıyla 2015 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Edebi Tenkit dalında 
ödüllendirilmiştir.  Düşünce, kültür ve siyaset meselelerine dair yazılarıyla da 
dikkat çeken şairin, bu alandaki bir kısım verimleri Gelecek Arayışı (2021) ve 
Şirazeyi Yakalamak (2022) adıyla iki kitap halinde yayımlanmıştır.

Ali K. Metin (Türkiye)
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KANA KANA BİR ŞÜKÜR

Kurgu yapmayı bir türlü sevmedim
Doğuştan özürlü müydüm ya da ne çare,
Sevgili okuyucu ne bir gam!
Baktım ki dikişlerim atıyor
Masaya hatalarımı üst üste koydum
Seni kim büyüttü demedim
Her köşeye çocukluğumu öpüp koydum,
Acayip taşlar oldular.

Yağmurun yağması dışarda bana iyi geldi
Hız yapma telaşı Karaoğlan cesareti,
İçerimde hepsi dalgakıran geldiler 
Ölümlere bir silgi olma cesareti.
Biz dediğim elinin körüydü,
Allah bilir ya daha kör olmadım.

Gözümün bir kesiğinden yürüyüp giderdim
Dünyayı murdar etmekten korktum
Dünyanın gırtlağımı sıkmasından hep korktum
Andavallarla aramda Tuna nehri vardı,
Kör olsaydım suları vicdanıma mezar yapacaklar, 
Susaydım hayalleri kıvılcım Tuna’yı cehennem,
Şair olduğuma kana kana şükrettim. 
 
Bilseler ne güzel bir şükür,
Ne güzeldi tak eden bir cesaret
Baktım acılar bana başka huylar verdi,
Savaşları hızla tarihe 
Kavgamı masaya koydum durdum.

Ne kadar kan kurusuydu medeniyet,
Bana mısın kimse demiyor.
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1959’da Samsun Ladik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 
İlk şiiri Mavera Dergisi‘nde çıktı (1982). Yükseköğreniminin ardından bir süre 
editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları‘nı kurdu(1990). 1997’de Merdiven 
Sanat isimli aylık bir sanat dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı 
sıra Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi yayınladı. Yayın 
yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. 
Ural’ın yayınlayıp yönettiği dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi 
olan Merdiven Şiir de bulunuyor (2005–2007).

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şube 
başkanlığını yapmış olan A. Ali Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar 
Kurulu üyeliğinde bulundu. 2011 yılından itibaren FSMVÜ’de ve İstinye 
Üniversitesi’nde  “Yaratıcı Yazarlık” dersleri veren 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi olan Karabatak’ın 
genel yayın yönetmenliğini yapan Ural’ın “Hızırla Kırk Saatin Kurgusal 
Yapısı” konulu  bir yüksek lisans tezi ve “Türk Hikayeciliğinde Anlatıcı-Okur 
İlişkileri (Sabahattin Ali, Sait Faik ve Mustafa Kutlu Örnekleri) konulu bir 
doktora tezi bulunuyor.

Eserleri: 

Şiir: Körün Parmak Uçları (1998), Kuduz Aşısı (2006), Gizli Buzlanma 
(2013), Mara ve Öteki Şiirler (2017), Kağıda Sarılı Rüzgar (2022)

A. Ali Ural (Türkiye)
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13 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)

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

DÖRT YÜZ ELLİ BİN
birden ona kadar sayabilirsin, birden yüze, birden bine
birden on bine kulakların çınlar seni yâd eden var cennette 
yükseldikçe rakamlar cızırdar radyo uzun dalgadan 
her ev bir dağ olur ve her dağın karı erimeye başlar
eridikçe renk değiştirir kar eridikçe boğaza akar lav
on beşli Halil bilmez bu bilmeceyi, çarşıdan aldım bir
aynalı çarşıya geldim bin, ana tam dört yüz elli bin
çil çil gözler döktüm önüne çil çil yirmi dört ayar
yirmi dört saat titrememiş kirpikler serptim geceye
örsümüzden gemiler geçtikçe çekicimiz yanacak
havayı kokluyor kurtlar başlarını yukarı kaldırıp 
baruttan bulutlar baruttan bulutlar baruttan bulutlar
kuyruğu düğümlü bir atın var mı onu söyle
at kuyruklu bir yârin vurulduğunda ağlamayacak

ben Çanakkale’nin hikâyesini yazamam dört yüz elli bin
kalemimi kurtlar yer ağaçtan bir dal keserim kalem yerine
yazacaksan toprağa yazacaksın ah toprağa karışacaksın
üç el ateş edeceksin havaya akbabalar pat pat düşecek
at kişneyecek şiirin gemi azıya alma vakti, köpükler saçma
deli deli yazacaksın deli deli akan bu ırmakların ardından
elim gitmiyor fakat dört yüz elli bin yazmaya toprağa
çek değil bu karşılıksız, kuyruklu yalan değil
candan bulutlar candan bulutlar candan bulutlar 



41

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

13tam dört yüz elli bin kalp, muhabbet yalan değil
gümbür gümbür damarda çağlıyor hakikat, kan değil

vur dizini toprağa anlaşılsın dağ gibi evlerden geldiğin
deniz çakalı vinstın boyun eğsin dalgalarına
gerçeksin sen sayılarla oynayanların düşleri yerle yeksan
nerden baksan aynı manzara aynı terli uçurum
kalemine mürekkep çek lacivert gök al deniz 
sağdan sola soldan sağa aynı hat aynı levha
sağdan sola soldan sağa dalgalanıyor kaderin
melekler selamlar melekler selamlar melekler selamlar
Arıburnu, Conkbayırı, Kanlısırt, Anafarta
rakamla 450.000
yazıyla dört yüz elli bin
kanla dörtyüzellibin
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1982’de Kırgızistan’ın Oş bölgesindeki Köldük köyünde doğdu. Şiir yazmaya 
daha lise yıllarında başlayan şair, 2005 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. Türk Edebiyatı ve Şiiri, 
özellikle tasavvuf şairleri ve şiirleri hakkında uzmanlık alanı olarak çalışan 
Altınbek Ismailov, Yunus Emre ve Mevlana’nın şiirlerini Kırgızcaya tercüme 
etti ve kitap olarak bastırdı. 2006’da Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği 
Kırgızistan temsilcisi olarak seçildi ve aynı yıl Kırgız Millî Yazarlar Birliği 
üyeliğine kabul edildi. Şu anda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 
Kırgızca koordinatör olarak çalışmaktadır. 

Yayınlanmış eserleri:
Süyüünün Sultanı Yunus Emre (Sevgi Sultanı Yunus Emre), Tercüme ve 
inceleme, Bişkek: Biyiktik Yayınevi, 2005 ve 2010.
Taş küzgü (Taş Ayna), Şiir, Bişkek: Biyiktik Yayınevi, 2008, 2009 ve 2012.
Gülistan (Bahtiyar Vahabzade) Tercüme, Bişkek: Biyiktik Yayınevi, 2010.
Mevlana, Tercüme ve inceleme, Bişkek: Biyiktik + Yayınevi, 2017.
Agış Tün (Beyaz Gece), Şiir, Bişkek: Danek Books Yayınevi, 2020.

Ödülleri:

Mevlana Celaleddin Rumi’nin 800. Yıl dönümüne ithaf edilen yarışmanın 
baş ödülü sahibi (2007); Kırgız Cumhuriyeti Cengiz Aytmatov devlet gençler 
ödülü diploma sahibi. (2010);

Altınbek Ismailov (Kırgızistan)
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Kırgız Cumhuriyeti ELTR TV kanalanınn “En iyi uzman” nişanının sahibi (2013); 
TÜRKSOY teşkilatı tarafından hazırlanan “Beş Şair” Televizyon projesi Baş Ödül 
sahibi. (2015); Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Dili ve Komisyonunun 
“Kırgız  Dili” nişanı sahibi (2016); Kırgız Cumhuriyeti Yazarlar Birliğinin “Altın 
Kalem” ödülünün sahibi (2020); Devlet Colon Mamıtov edebiyat ödülü sahibi (2021); 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul’da yapmış olduğu  ‘Türkçe’nin Uluslararası 
Şiir Şöleni’nde Sezai Karakoç Büyük ödülüne laik görüldü (2022).

İLAN-I 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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Amina Šiljak-Jesenković, 29 Kasım 1965 tarihinde Saraybosna’da dünyaya 
geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Saraybosna 
Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Çalışmaları’ndan 1989 yılında mezun 
oldu. Aynı fakültede 2003 yılında Dil Bilimleri yüksek lisansını, 2013 yılında 
Edebiyat Tarihi çalışmaları doktorasını tamamladı. 

1990 yılı Mart ayından beri Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde 
çalışmaktadır. 

Dilbilim çalışmaları içerisinde, Türkçe ve Bosnaca Deyimler Üzerine: 
Anlambilimsel, Dilbilimsel, Toplumdilbilimsel ve Sözdizimsel Yönler kitabı 
(ilk baskı 2003, ikinci baskı 2020; ayrıca çalışma 2003 yılında alanındaki en 
iyi çalışma olarak ödüllendirildi); tarih ve edebiyat teorileri üzerine kitapları 
Boşnak Divan Şairlerinin Dizelerinde Mesnevi Aşkı (Saraybosna, 2016) ve 
Türkçede Mesnevi’nin Tarih ve Şiir Formu Teorilerine Giriş (Saraybosna, 
2017) Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü tarafından yayınlandı.

Šiljak-Jesenković, Bosna ve Hersek ile yurtdışında birçok bilimsel ve mesleki 
konferansa, çalıştaya ve yuvarlak masa toplantısına katıldı. Şimdiye kadar, 
Prilozi za orijentalnu filologiju, Znakovi vremena, Logos, Beharistan, Život 
ve diğer dergiler ile bildiri kitaplarında altmışın üzerinde bilimsel ve mesleki 
makalesi yayınlandı. 

Šiljak-Jesenković’in kitap çevirileri klasik dönem öncesi Türk şiirlerinden, 
divan edebiyatı şiirleri ve tasavvuf (tekke) edebiyatına ve çağdaş Türk halk 
edebiyatına kadar tüm türleri içeren geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır. 

Amina Šiljak-Jesenković (Bosna Hersek)



45

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

13Dergilerde yayınlanan çevirilere ek olarak, Medžmua başlığıyla 13. yüzyıldan 
21. yüzyıla kadar Türk şiirlerinin çevirilerinden bir derleme kitap yayınlamıştır 
(Kendi Baskısı, Saraybosna 2017).

Türkçe yazmayı özel bir mücadele alanı olarak görmektedir. Büyüyenay Yayınları, 
yazarın makalelerinden oluşan iki kitabı Türkçe olarak basmıştır (Emin Dairenin 
Sivri Köşeleri, 2017 ve  Yekten Yürekten, 2020).Halen Saraybosna Üniversitesi 
Şarkiyat Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

GÖLGE
Dedemin evi
Urumçi’nin kenarında
Mabetle bitişikmiş
Bahçesinde bir akdut
Gölgesinde bir sedir
Üstünde titreyen parmaklarla dokunmuş 
Rengarenk bir halı
Her bir düğümünde 
Mırıldanmış
Hüzünlü şarkılara karışmış dualar
Söylenecek her söz
Halı düğümlerine dönüşmüş
Boğazdaki düğüm 
Kelimeleri
Çığlıkları 
Geçirmez 
Bir Çin Seddi

İki göz evde
Dokuma tezgahı
Arkasında saklanmış
Seccade
Soran olursa
Desen örneği
Ninemin sandığından
Anesinin hatırası
İki göz evde
Altı çift göz
Gözyaşları sayısız
Sessiz
Ninem 
Her gün dedemin yolunu
İş dönüşünü 
Gözlermiş

Sağdaki mabedin yıkılışından
Bir iki gün evvel
Bir yol veya iş kazasında
İzi kayboluncaya kadar
Ses yok
Kelime yok
Çığlık da yok
Boğazdaki düğüm
Çığlıklarını 
Kelimelerini titrek parmaklarla
Dokuma tezgahına 
Dökümüş
Dışardan gözleyen var diye

Mahmudum’un Lugatı’nda 
Bu hali anlatan kavram var mı? 
Lugat mı, yoksa, halıya
Dokumaya dökülmüş? 

Onun ardından
Ninem içerden 
Annemle babamın yolunu
İş dönüşünü
Kamp dönüşünü gözlerdi
Dışardan gözleyen ise
Kim bilir neyi beklerdi

Hiçbir yere giden yol yapımı için
Kocaman akdut ağacı kesildi
Ne sedir kaldı ne de halı
Urumçi’nin kenarı üstünde
Sadece bir gölge kaldı
İçinde
Mırıldanmış hüzünlü şarkılarla karışmış duaların
Yankısı 
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1975’te Almatı Bölgesine bağlı Rayımbek ilçesinde dünyaya geldi. 2000 
yılında, Cetisu (Yedisu) Üniversitesi Gazatecilik Bölümünü tamamladı. 
Kazakistan Cumhuriyeti Medeniyet Hizmeti ödülü sahibidir.

Yayınlanmış eserleri:
Ayzere. Şiir kitabı (2007);
Calgız Cürek. Şiir kitabı (2012);
Karacurt. Şiir kitabı (2018);
Dosturim – Didarım. Tanıtım kitabı (2015).

Amir Cumabay Emreyev (Kazakistan)
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GÜZEL İNSANLAR
     
Var olsun, sağ olsun güzel insanlar,
Taştan bir kaledir, yıkılmaz onlar. 
Ömrü uzun sürmez, devrilir düşer, 
İnsanlıktan uzak tüm zavallılar.

Seviyorum sizi, güzel insanlar,
Kalbiniz tertemiz, alnınız apak.
Size söylenecek nice şarkı var,
Çekemeyenler de yansınlar bırak.

Neden mi seviyorum, sizleri canlar? 
Sizsiniz savaşçı, güçlü kahraman... 
Hakkı üstün tutan yüce gönüllü,
Daim düşkünlükten uzakta duran.

Seviyorum sizi ben bu nedenle,
Güçlendim, ruhlandım hem sayenizde 
Çizdiğiniz insanlık ve ar yolunu,
İstikbale taşımalıyız biz de.

Size söylenecek nice şarkılar, 
Yansın, çekemeyen kalpsiz insanlar. 
Ey güzel insanlar sizler sağ olun,
Sizi örnek alıp yetişsin canlar.
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20 Nisan 1979 yılında İzmit’te doğdu. 2001 yılında, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2001-2002 yıllarında 
gazeteci olarak çalıştı.
Daha sonra farklı yayınevlerinde editör olarak çalıştı. Tarih ve edebiyat 
alanında dersler verdi. 2005 yılında Kitaphaber dergisinde editörlük yaptı. 
Özel okullarda yaratıcı yazarlık dersleri verdi.
2018 yılında Netyazı Online Eğitim Şirketini kurdu. Çocuk romanlarını genel 
olarak fantastik ve bilimkurgu gibi türlerde yazmaktadır.
Ayrıca “Ne Sandın” şiiri TRT’de 15 Temmuz 2019 günü Bülent İnal’ın 
okumasıyla gün içerisinde defaatle yayınlanmıştır.
Hikâyelerle Çocuk Tiyatrosu isimli komedi türündeki tiyatro metinleri 
televizyonda oynanmıştır.

Eserleri:
• Güneşe Yolculuk (Çocuk Romanı/ TYB Çocuk Edebiyatı Ödüllü)
• Hikâye Anahtarcısı 1/ Tuhaflıklar Asansörü (Çocuk Romanı)
• Hikâye Anahtarcısı 2/ Ejderhalar Zamanı (Çocuk Romanı)
• Hikâye Anahtarcısı 3/ Zehirli Eller (Çocuk Romanı)
• İçimdeki Zıp Zıp Ses (Çocuk Romanı)
• Dünyayı Gezmek İsteyen Çorap (Çocuk Masalı)
• Kardan Adam Üşümek İstiyor ( Çocuk Öyküleri)

Ayşe Sevim (Türkiye)
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• Oruç Kahramanları (Çocuk Romanı)
• Dede Korkut Hikâyeleri (Çocuklar İçin Uyarlama)
• Betül Büyüyor (Okul Öncesi Hikâye Serisi)
• Uçma Taklidi (Şiir)
• İşlenmemiş Suç (Şiir / Eskader Yılın Şiir Kitabı)
• Taburcu (Şiir)
• Yazarlar ve Aşkları ( Deneme)
• Feminizm (Tarihi Araştırma)

ŞEHİRDEKİ SON AĞAÇ
                                                                zübeyde ablama

sizi seviyorum bayan Z 
denizdeki cesetle, yüzen adam aynı kıyıya çıkıyor bakın 
ne zaman namaz kılsak sizinle
hiç girmediğimiz sokaklarda dolaşmıyor muyuz zaten
Müslüman güzelmiş, siz acayip güzelsiniz bayan Z 
yabancı memlekette anadilini duymaya benziyor gözleriniz 
sanırım şehirdeki son ağaç da sizsiniz 
ekmek kırıntıları büyüyor dallarınızda 
pencerenizin kenarına eski günler konup duruyor

kapımın önündeki piyano seslerini süpürüyorum 
çay içmeye gelirsiniz diye evimdeki dağları, ormanları siliyorum

balkonda biraz da kitap okuruz hem 
ne güzel manzaramız var 
yeryüzünde kurulan ilk şehre bakıyor balkonumuz
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1973’te Güney Bulgaristan’ın Smolyan şehrinde doğdu. İlk şiirlerini buradaki 
dil lisesinde öğrenciyken yayımladı. Eğitim hayatı Sofya Üniversitesi’nin 
Arap Filolojisi ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde devam edip, İstanbul 
Üniversitesi’nin Bilim Tarihi Bölümü’nde bilahare Boğaziçi Yayınları 
tarafından kitaplaştırılan “Edirne ve Civarında Osmanlı Kültür ve Bilim 
Muhitinin Oluşumu” konulu bir doktora tezinin savunmasıyla sona erdi. Halen 
Sabancı ve Sofya Yeni Bulgar Üniversitesi’nde çalışıyor. Bulgaristan’da ve 
Türkiye’de yirminin üzerinde şiir, nesir ve çeviri  kitabı basıldı. Bunların 
arasında kendisine ait Gökyüzü Bahanesi (1993), Yaş 22 (2004 ve 2009), 
33’ünde Gökyüzü (2007) ve Yokluğun Devr-i Âlemi (2016) başlıklı şiir 
kitapları yer almaktadır. Şiir sayesinde dünyanın birçok noktasında bulundu: 
Budapeşte, Simferopol, New York, Kuala Lumpur, Chicago vs. Orijinalleri 
Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Arapça olan şiirlerinin bir kısmı İngilizce, 
Macarca, Malayca, Hırvatça, Arapça ve Rusçaya çevrilmiş ve yayımlanmıştır.

Aziz Nazmi Şakir-Taş (Bulgaristan)



51

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

13
ÂMÂNIN EVİ
Değneğiyle bütünleşen parmakları
Bir orkestra şefinden farksız
Sağlı sollu 
Tırpan gibi savurduğu
Tek ahşap kanatla 
Yol açıyor
Dört bir yanını saran
Şu zifirî aydınlıkta

Koşmak için can atıyor
Ayaklarında yıllarca biriken adımları
Ama onları âmâ değil,
Biz, görenlerin prangaları
Doğmadan frenler

Her kaldırımın her bir taşını
Bir o tanır
Bir de Tanrı

Görünmeyen bakışları
Bizim göremediğimiz her şeyi okşar

O değneğiyle
Yere her vuruşunda
Bir kapı açılıyor
Göklerde

KÜÇÜK AŞK DOLAŞIMI
Kalbime girerken:
“Bu çıkmaz sokak”,
Kalbimden çıkarken:
“Yolcu yolunda gerek”
Diyorsun…

HİÇLİK DENKLEMİ
Aramıza giren 300 km
Işık saniyesinin 1/1000’idir ama
Hiç parlayacak mısın?

ŞAŞI
Yeşillerinden sonra
Hiçbir renk
Artık aynısı değil

Mavi’n…

ATASÖZÜ

Senden dönen şiirin
Kelimeleri kırılsın..
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şair, gösterişsiz bir
kısa hatıra

1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında yayımlanmaya başlayan şiirleri; 
Türk Dili Dergisi, Yedi İklim Dergisi, Hece Dergisi, Bir Nokta Dergisi, Dil ve 
Edebiyat Dergisi, Temmuz Dergisi, vb. dergilerde yayımlandı. Şiirin yanı sıra 
yetişkin ve çocuk öyküleri de yazmaktadır.

Kitapları;
Ölü Kâhinin Günlüğünden, Yedi İklim Yayınları, 2015
T Şehrinde İp Atlayan Çocuklar, Çıra Yayınları, 2018 

Berat Bıyıklı (Türkiye)
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NEDEN BİLMİYORUM

sizler benim aklıma romanlardan getirildiniz.
ayaklarınızı saban gördüm ev önlerinde
köylerinizi sürüdünüz peşiniz sıra
kalın elleriniz çalışkandı - çalıştınız-
ağzınız mübarekti - var olsun-
şehre en güzel şeylerinizle yakıştınız.

sizler benim aklıma romanlardan getirildiniz.
yürekli ve masum gözleriniz erdemli ve çekingendi
günahlarınız çocuksu
sonra bir duruldunuz el ayak çekildi
sanki bir başkası oldunuz
kanlandı bitiniz
gözleriniz kanlandı
neden bilmiyorum.

sizler benim aklıma romanlardan getirildiniz.
neden bilmiyorum.
alınlarınız dar ve temiz
ve hiç taranmamış saçlarınızla
uzamış diş etleriniz fena halde yara
sabahlarınız inançlı
akşamlarınız sarhoş
ve çalıntı hatıralarınızla
öldünüz birer birer
neden bilmiyorum

sanki bir vardınız bir yoktunuz.
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1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde doğdu. İlköğrenimini 
Toprakkale’de, orta ve lise öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde ta-
mamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun 
oldu. Osmaniye’de on yedi yıl yayımlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 
Şiir, masal ve hikâye türlerinde yüz eseri bulunan yazar; 1994 yılında 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 
1997 yılında Türkiye Çocuk Dergisi tarafından “Yılın Öğretmeni”, 2003 
yılında Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından “Yılın Şairi”, 
2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” 
seçildi. 2012 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Yazarlar 
Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı olarak görevlendirildi. 2013 yılından 
itibaren eserleriyle ilgili dört yüksek lisans ve bir doktora tezi hazırlandı. 2013 
yılında Edebiyat ve Sanat Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi.  2014 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. 2015 yılından itibaren 
öğrenciler arasında “Bestami Yazgan Şiir Yarışması” düzenlenmeye başlandı. 
2017 yılında Kosova/Prizren’de yayımlanan Türkçem Dergisi tarafından “Yılın 
Yazarı” seçildi. 2017 yılında “Çizgi Ötesi Öğretmenler” projesi kapsamında 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belgeseli çekildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinden bazıları bestelendi, 

Bestami Yazgan (Türkiye) 
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bazıları da ders kitaplarına girdi. ESKADER, İLESAM, MESAM ve Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesidir.
Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte madenî özellikler taşıyan 
çağımızda, gönül ve ömür toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk 
vakitlerinin kuşlu saatlerinde yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir gönül insanıdır. Evli olan 
şair dört çocuk babasıdır.

GÜLÜ İNCİTME GÖNÜL   

Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.

Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
‘Ya hayır de yahut sus.’
Dili incitme gönül.

Sevmekten geri kalma,
Yapan ol, yıkan olma,
Sevene diken olma,
Gül’ü incitme gönül.

Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.

Mevlâ verince azma,
Geri alınca kızma,
Tüten ocağı bozma,
Külü incitme gönül.

Dokunur gayretine,
Karışma hikmetine.
Sahibi hürmetine
Kulu incitme gönül.
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1986 yılında Batman’da doğdu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını 
tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. 
Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine 
yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri 
birçok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer 
alıyor ve 2015’ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Yayınlanmış Kitapları

Zaman İçinde Mekân, Hece Yayınları, 2021. (TYB 2021 Şehir Kitabı 
Ödülü) 
İnsanlığın Ağlama Tarihine Bir Giriş, Hece Yayınları, 2021. 
Kebikeç, İzdiham Yayınları, 2019. 
Kentle Kavga: Mustafa Kutlu Öykücülüğünde Mekân, İzdiham Yayınları, 
2017.

Bilal Can (Türkiye)  
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TAŞIN KEDERİ

sisifos’un mutlu olduğunu tahayyül etmek gerek
camus
ı.
metruk bir manastırdan izledim taşın kederini
üzerine ilahiler yapışmış o mahzunluğunda
ilahlığını yayan insan üzerine inen azap
soğukluğunu yayarak büyüyen ateştendi

neşideler söyleyerek yontulmuş ızdırap
sen taşını büyüterek taşımaya çalışıyorsun
o ilkbaharın o mavin o serin rüyaların
o deniz kenarın o saçlarına yapışmış ağrıların
düşüne bıçak kesiği gibi düşen resimlerimiz
tüm insanlığın sureti gibiydi

sisifos kahrında yuvarlanan o dünya
keyfiyetten değil kederdendi
uzak denilen resimde bir nokta
beyaz körlük yaşarken insanlar
taşın hikâyesini kimden dinlemeliydi

insan için bir sınav mı azap mıydı taş
incinip yüksünen kıtalar ayrılırken birbirinden
doruğundan yuvarlanıp gelmiş sancılar
o ağacın erik meyvesi bu dalın o ağaç simgesi
taş atılırken küsen meyveydim
kendime kalınca ilkin günahsız olan
atıp ağrılarımdan çekti yontmaya
bir çekicin gücü merhem oldu derdime

ıı.
mabetler taşta güzeldi insicamı yerde
yeryüzünü mescit kılan peygamberin rüyası
beni musa’nın kabilesine vasiyeti gibiydi
tüm kıyametin lekelenmiş bir yehudasında
kabilemin tek yahudisi ben miydim
oysaki karnına taş konulan bendim
ehad ile inleyen
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yuvarlak ve azaplı bir taşın şiddetinden
ilk taşı günahsız olan atarken
günahkâr dünyanın tabelalarına
sesinin şiiri parçaladı 
kristalden o putu

ııı. 
taş 
intifadanın nişanıydı özgürlüğün türküsü
dilimizde lal tadı bırakan bir türkü
fırlatınca göğüslerde inşirah

beden ülkesinde biz ruhlarımızı kirlettik
taşın matemine ortak oldu sesimiz
artık her mermerde çarpan tekbirler
yankılanmıyor gibiydi
taşın sırrını aşikâr edince

çağırıyoruz o taştan gemiyi
kendimizi katarak uzak yolculuğun başında
batarak ilerliyoruz

ben taşı hep başka ağızlarda aradım 
herkesin yükü gibi kederinin de adıydı 
mermerlerden yontula yontula ortaya çıkan
sabrın meyvesiydi 

taş atmanın farizasını yerine getirirken
şeytanımı taşlamak için çıktım yola
ve şeytanlanmış insanlığı taşlamak 
asıl gayesi oldu benliğimin
caluta karşı bir davut değildim fakat
elindeki bir taş olabilirdi sözüm
promethe sancısı iktizaz ederken dünyama
taş taşıyan ebabillerini bekliyordu usum

gök o boşluğu pencereme yaslıyordu
bir telaş içerisindeydi sesim
yaslanınca mermerin o soğukluğuna
taşın kederi kederimdir diyordum
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Bülent Tokgöz (Türkiye)

1974’te Oltu’da doğdu. 1990’da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne 
girdi. 1994’te DTCF Felsefe Bölümü’ne kaydoldu. Bu iki fakülteyi yarım 
bırakarak 2004’te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun 
oldu. Edebiyat dünyasına 90’ların başında şiirle girdi. İlk kaleme aldığı şiirler 
Kayıtlar Dergisi’nde çıktı. 2007 yılında ilk romanı Cihadın Mahrem Hikâyesi, 
2016’da ise “Veziristan Sevgilim Elveda,” “Yorgun Yabancı Savaşçı,” “Rüyalar 
Mevsimler Gölgeler,” “Ahir Zaman Mücahitleri,” “Gençliğimi Şahitliğe 
Çağırıyorum” adlı romanları yayımlandı. 2016’da ayrıca “Büyük Oyundan 
Dersler” adıyla 5 ciltlik bir araştırma serisine imza attı. Şiir kitapları ise Külller 
ve Cüzler, Güzler ve Yalnızlıklar adlarını taşımaktadır. 2018’den itibaren 
TVNET ve TRT için muhtelif belgesel metinleri kaleme aldı. Afganistan’la 40 
Gün adıyla uzun bir belgesel serisinin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 
Tokgöz, yazı serüvenini şiir, masal, roman ve makale ile sürdürmektedir.
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TUT ELİMDEN İSTANBUL
İki denizin birleştiği yere Musa için mi geldin 
Müntehir havarilerden mi kaldı erguvanî kaftanın
Bir sengine yek pare Acem mülkü feda mıdır sahiden 
Doğru mudur gemilerin ardından gizlice ağladığın

Özgürlük Anıtı değil Kız Kulesi’dir sana yakışan 
Fenerlerin antik çağ kaçamaklarının bakıyesidir 
Kayalıklarında kabuklarından soyunur yengeçlerin 
Yerle gök dağla deniz insanla ihtiras sende sevişir

Kaç zangoç geldi geçti çanları yasak aşklar için çaldı 
Salâlar okudu kaç müezzin yitik sevdanın zahmından 
Ağzındaki baklayı çıkar bir gün anlat bana insanı 
Sultan ağlatan yanlarını anlat yaşamak belasının

Kırıtarak salınır iskelende vapur aşüfteleri
Zaman su alan bir sandal kıyında bata çıka ilerler 
Balık ve baharat kokan sokaklar lodoslara davetkâr 
Namurad âşıkların ahı boğazına duran gemiler

Seni fetheden çıktı terk edecek babayiğit çıkmadı 
Hangi şehirdir ilk yudumda nabza vurur kana karışır 
Hangi şehri dizlerine uzanmışken dahi özlersin ki
Ve hangi şehirden tiksinirsin annenin katili kadar

Mazot kokuna talip mazeretsiz milyonlarca mazoist 
Câmi ismi sende tecelli kıldı hayrı şerri cem ettin 
Nasıl bir yârsin ki serserin de bermurad sofilerin de 
Hüsnüne meftunuz İstanbul asıl sensin bizi fetheden

Kalabalıklar içinde sen de yalnızsın hatta en çok sen 
Göğünü delen kargıları kapital kapıkullarının
Gülistan harap bülbülün suskun mevsim-i baharın şevksiz 
Belki de çekip gittin bizlere sırf suretini bıraktın
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O kadar çok sebebi var ki kapında sinip ağlamanın 
Sitanbul beni sevgilin olarak neden tasarlamadın 
Ardımca seslenmedin bari gömleğimi önden yırtsaydın

Uzun zorlu seferlerden geldim atlarım yorgun 
İstanbul Sinende bir sin aç yatayım koynunda doyuncaya değin 
Ya kaç gel upuzak Asya’larımın tacdar kraliçesi ol
Ya da dönelim o koydaki ufacık köye tut elimden



62
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13

Casim Babaoğlu (Irak)

Şair Casim Baba Oğlu (Musul) 15.11.1979 tarihinde Telafer’de Kürt Ali 
mahallesinde  dünyaya geldi. Telafer Musul şehrine bağlı bir ilçedir. İlkokul, 
ortaokul ve liseyi Musul Üniversitesi Fakürt İzera İktisadi (yönetim ekonomi) 
bölümünden 2033 yılında mezun oldu 
Birçok festivallere katıldı Irak başta olmak üzere Türkiye, Tebriz, 
Azerbaycan’da birçok şiirleri yayınlandı. Irak Yazarlar Birliği üyesidir.
Türkmen ili gazetesi, Aksu edebiyat gazetesi, Edeb ve kültür gazetesi, 
Türkmen yazançı gazetesi, Kardeşlik gazetesi, Aşık Paşa Gazetesi, Açık Söz 
Gazetesi’nde yazı ve şiirşleri yayınlandı.
Şairin eserleri ve kitapları: Gurbette ki aykırış, Kimsesiz Telafer, Gökten 
sızan damlalar, Telaferden ince sesiler
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İZZETİR VATAN

Esen yeli gönlüm açar her zaman
Gönlümün seyranı sohbettir vatan
Onun gibi bulmam bir yerde aman
Küçüke büyüke izzetir vatan
 
Diyersem ruhumdur canım içinde
Muhabbeti buyur kanim içinde
Ateşi yandırsa yanım içinde
Her ne olsa olsun cennetir vatan
 
Milleti yaşarsa kardeş le bacı
Bir olur gönüller kalmazdı acı
Satmayın vatanı satmayın tacı
İnsana her yerde heybettir vatan
 
Vatan sevgin taşı yürekte kalsın
Yolçılar kervanlar senden ders alsın
Masalın okunsun sazını çalsın
Kılıcın kalkanın kuvvetir vatan
 
Savaşinda durur yiğitler vardır
Darlıkta olursun o sana yardır
Gurbete muhnete derde çaredir
Kemiklerin etin yaretir vatan
 
Öten bülbülim der öten kuşumdur
Bayramımdır ekmeğimdir aşımdır
Dünyadan köçersem mezar taşımdır
Kınamayın beni hayatır vatan
 
BABAOĞLU yazdı derdini sözün
Çocuk gibi dikmiş eline gözün
Ne dertler çekerse cevirmez yüzün
Mevladan yazılan sünnetir vatan
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1973, Lefkoşa doğumludur. 2006-2009 yılları arasında Halkın Sesi 
gazetesinde sanat ve fotoğraf konularında yazdı. 2014 yılında iki dilde 
yayımlanan ‘Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk Öykü antolojisinde yer aldı. Notos 
(Türkiye), Yirmibirmart (Dijital Platform), Nea Ebohi (Güney Kıbrıs, Rumca) 
ve Arka Bahçe, İnsan Zaman Mekân, Pygmalion, Uçsuz, Turnalar, Duvardaki 
Delik gibi Kıbrıs dergilerince yayımlandı, bazı eserleri ödüle layık görüldü. 
Ulusal alanda edebiyat yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulundu. Eserleri, 
çeşitli edebiyat antolojilerinde yer aldı. Öykü alanında yaptığı eleştiri 
ve incelemeleri kitap ve dergilerde yayımlandı. K Defne ve Arka Bahçe 
dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Kitapları: 
“Yastık Altı Gülkurusu” (Haziran 2012, Öykü) 
“Sonra A Matu” (Eylül 2012, Fotoğraf, Şiir ve Öykü) 
“Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı; Söyleşiler: Teknikler, Düşünceler ve 
Çalışmalar” (Kasım 2013, Fotoğrafçılarla Yapılmış Söyleşiler) 
“Kıbrıs’ın Son Gurbetleri/The Last Gypsies of Cyprus” (2019, Fotoğraf 
Albümü; Prime Four Fotoğraf Grubu) (Dört Fotoğrafçıdan biri) 
“Yemenisi Sarı” (Ağustos 2020, Öykü) 
“O Şey(ler) I: Siyah Beyaz ve Gri” (Ağustos 2021, Deneysel Detay-Doku 
Fotoğrafları) 
“O Şey(ler) II: Tekrar ve Tekrar/ That Thing(s) II: Over and Over” (Eylül 
2021, Foto-Dijital Çalışmalar)
“Bir Doğu Akdenizli’nin Düşün İzleri: M. Kansu” Kasım, 2021, (Yayın 
Kataloğu ve Bibliyografik İnceleme.) 

Ceyhan Özyıldız (KKTC)
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YAŞLI KADIN

Karakalem bir resimdir yaşam.
Bantla tutturulmuştur, yüzü çatlamış duvara.
İnce zarif eller işler seni yaşlılık. 
Dudaklarına tebessüm kondurur zaman,
nehir gibi akar yüz çizgilerin. 

Gözlerin… Siyah solgun gözlerin
dağlar barındırır kıyılarında…
Toprak kokusu sarar seni.
Sen ekinsin yaşlı kadın.

Yağmurun yağıyor,
hani gökyüzüne kaldırırdın başını
o saatlerde özlemle,
ıslanırdı kirpiklerin,
her damla gençliğini alırdı ama,
sen ses çıkarmazdın buna.

Geçiyor bulutların; bak,
çağırıyor seni rüzgârlar…

Öpülesi yanaklarından akıttığın hüzünlerin,
yıkardı titreyen ellerini geceleri,
ki o geceler,
öldüğüne inanmadığın kocanı beklemekle geçerdi.

Ninemden farksızdın:
Senin de sırtında taşıdığın
hafifçe kamburun,
aynı güneşin yaktığı esmer tenin,
Akdeniz’in köpükleri gibi saçlarını örten,
rengarenk yemenin vardı.
Sen de onun gibi bir ağacın gölgesinde gömülüsün,
dalların yeşilliğinde yeniden doğacaksın…
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1998 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi.Dört yaşına kadar 
Bursa’da yaşayan Edanur, anne ve babasının ayrılığından sonra, annesi ile 
Gümülcine’ye yerleşti. İlk eğitim hayatına da Gümülcinede adım atan Edanur, 
ortaokul yıllarında edebiyata olan ilgisini keşfetti ve kendi şiirlerini kaleme 
almaya başladı. 2016 yılında ilk şiir kitabı olan ‘Balkandili’ni yayınladı.
Şimdilerde ise ikinci şiir kitabının hazırlıklarına devam etmekte ve eğitim 
hayatını Yanya’da sürdürmektedir. 

Edanur İnce (Gümülcine)
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YAŞAMAK

Uçurumun kenarında durdum 
Ve bağırdım
Bütün insanlıktan sıkıldım.
Su olsaydım eğer ,
Girdiğim kabın şeklini alırdım. 
Ne yazık ki ,
Etten ve kemikten yaratıldım.
Ayağıma taktığınız zincirlerin sesiydi,
Her uzaklaşmak istediğimde kulağımı tırmalayan.
Ve sizin tırnaklarınızdı,
İnsanlığımı,  bedenimden kazıyan.
Bugün, 
Uçurum kenarında durdum 
Ve sizin kirli zihinlerinize dönüp bağırdım.
Kendimi tanıdıkça, kendimle barıştım.
Ben , bu dünyada ,kalabalıklar arasında kaybolmak için değil
Bir ağaç kadar hür 
Ve insanca 
Yaşamak için yaratıldım.
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1973 yılında Edirne’de doğdu. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. MEB’de öğretmendir. 
Eserleri “Yedi İklim, Dergâh, Hayal Bilgisi, Temrin, Temmuz, Mağaradakiler” 
dergilerinde yayımlandı. Hâlihazırda şiir, öykü, deneme ve röportajları 
“Hece, İstanbul Birnokta, Dil ve Edebiyat, Hayal Bilgisi” gibi dergilerde 
yayımlanmaya devam etmektedir.  1993’te Cahit Zarifoğlu Şiir Birinciliği, 
1995’te Altın Koza Dadaloğlu (Altın Koza Film Festivalinde şiir dalında) Özel 
Ödüllerini aldı. “Atlılar” dergisi tarafından en iyi şairler arasında gösterildi. 
Bazı ulusal şiir festivallerine katıldı. Çeşitli mecralarda köşe yazıları yazdı. 
Şiirleri “Ten ve Gölge” adı altında kitaplaştı. Yazarın öykülerinin toplamı olan 
“Son Bisküvi”, Ötüken Neşriyat tarafından Kasım 2016’da yayımlandı. Yazar, 
“Son Bisküvi” kitabıyla “Hayal Bilgisi” dergisi, 2017 Öykü Ödülüne layık 
görüldü. İstanbul’da yaşamaya ve yazmaya devam etmektedir.

Ercan Ata (Türkiye)
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uzak, düşlerin dipsiz kuyusu
ve örtündüğümüz dağların içe kanayan uykusu
derin bir tuzak yaşamak bilmecesi… 

bir katilin gözleri 
gibi bakıyor projektör
okyanusu gözler, savaş
sanatını kusan helikopterlerin
kulağı tırmalayan iniltilerinde susar.

nedense kapılar hep açık balaylayka
la ve ila 
ve uzaklarda ceninlerin 
solgun ve elemli yüzlü bahçesiydi dünya
aya irini’de mavi melek sürüsü
onu öpüyorduk ne güzel
daha sabaha vardı,
uzaktı kıyamet.
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1962 yılında Özbekistan’ın Surhenderya ilinde doğdu. Çocukluğu masal ve 
efsanelerle, şairler tarafından söylenen halk destanlarıyla geçti. Okulda eğitim 
aldığı dönemlerde yani 12 yaşında şiirler yazmaya başladı. 1984’te Ortaokulu 
bitirdikten sonra Taşkent Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi›nde eğitimine 
devam etti. Aynı yıl “Kalbi Öğrenmek” konulu ilk şiir kitabı yayımlandı. 
Daha sonra “Saçları Sümbül Sümbül” (1988), “Gece Çiçekleri” (1989), “Yeşil 
Kuşlar” (1994), “Hamal Eyvanı” (2002), “Göz Yumup Gördüklerim” (2013) 
, adlı şiir kitapları,  “Eski Bahçe Rivayetleri”,  “Asır Efsaneleri” adlı nesri 
eserleri,  “Yüzyılın Efsaneleri” ve Türkçe kelimelerin etimolojisi üzerine 
“Bobosöz’un İzinde” adlı Türkçe kökenli kelimelerin  etimolojisi hakkındaki 
edebi-bilimsel kitabı basıldı. 
Şair vey yazar Eşkabil Şükür Özbekistan Yazarlar Birliği üyesi. Osman 
Nasir adlı mükafat (1994), “Türk Dünyası Türk Dili Ödulleri ” (Türkiye 
2008), Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Onur Çalışanı (2012), Uluslararası 
“Altın Kalem” (2016), “En Büyük, En Aziz” ( 2019) benzeri ödüllere layık 
görülmüştür. Taşkent ve Semerkant Üniversitelerinde kitapları üzerine birkaç 
doktora tezi savunulmuştur. Şiirleri İngilizce, Rusça, Korece, Azerice, Farsça, 
Hintçe ‘ye çevrilmiştir. Bunun yanı sıra “Mânevi Hayat” dergisinin baş editörü 
ve “Özbekistan” televizyon kanalı editörü olarak görev yapmaktadır.

    

Eşkabil Şükür (Özbekistan)
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AKŞAM KONUŞMASI

Akarsu yanında, akşam çağında,
Söğüt başında ay parladığı vakt.
O küskün duygular menzilgahinda,
Bana su dilinde sırını anlat.

Geceler seyrine rüzgar çağırsa,
Gürültülü şehiri gezsen yavaşca.
Her tarafta yine sevinç bağırsa,
Sen özlem dilinde bir şeyler söyle.

Ne geçer dünyanın sağı solunda,
Duygu gözyaş gibi yükseldığınde.
Her kes saçmalasa pazar dilinde,
Sen gönül dilinde bir cümle söyle.

Nasıl anlatacam sana halımı,
Bu gece akarsu... Bir dön söğüte.
Hepsini kenara koy ve son bana
Sessizlik dilinde kalbini söyle.

              Aktaran: Rahmet Babacan
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Gülten Abdula (Romanya)

• (Galat, 1946-)
• Pedagoji okulunu bitirdi.
• Öğretmenlik yaptı.
• Hakses gazetesinde redaktör olarak çalıştı.
• Rumeli Türkçesiyle yazdığı şiirleri, Romanya’da ve Türkiye’deki dergilerde 
yayımlandı.
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SİZİN İÇİN
Gülten Abdula-Nazare
 
Körpe elma ağaçlarını koparmayınız
Dalların arasından süzülen ışığı parçalamayınız
Çünkü ışıkların arasında görünen çiçekler
Benim rüyalarımdır, çocukluğumdur…
 
Çocuk olsam
Kara dutlardan dudaklarımı boyasam
Güneşin ateşinden bir bardak ışık içsem
masallar arkasına saklansam
Annemin babamın ıhlamır kokulu ellerini koklasam
Salıncakta sallansam
ip atlasam
top oynasam
sizinle çocuk olup iyne oynasam
 
Onun için
Körpe elma ağaçlarını koparmayınız
Dalların arasından süzülen ışığı parçalamayınız
Çünkü ışıkların arasında görünen çiçekler
Benim rüyalarımdır, çocukluğumdur…
Öldürmeyiniz!
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1963 yılında Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini köyünde, Ortaöğrenimini 
Arsin’de tamamladı.  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 1991 
yılında mezun oldu. 1991-1996 yılları arasında Millî Eğitim bünyesinde 
öğretmen olarak görev yaptı. 1996 yılından itibaren Harran Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya devam etmektedir.  Hasan Akçay’ın şiir, öykü, deneme türü eserleri 
Akademik Bakış, Ardıç, Âvâz, Bizim Külliye, Dolunay, Erguvan, Gülpınar, 
Güneysu, İlkyaz, Karçiçeği, Kardelen, Köprü, Kültür Dünyası, Türk Edebiyatı, 
Mâî, Mina, Semerkand, Sühan, Şiar, Uzunsokak, Yunus gibi dergilerde ve 
çeşitli şiir antolojilerinde yayımlandı. Şiirleri ders kitaplarına alındı; çocuk 
şiirlerinden bazıları bestelendi. Yurt genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda 
birçok ödül aldı. 

Yayımlanan Kitapları:
Eylül Yorgunu (Şiir), 1991,  Gül Şafaklı Bir Özlem (Şiir), 2000, Öğretin Bana 
(Çocuk Şiiri), 2001, Şiir Biraz Çok Hüzün (Şiir), 2008, Bir Göz Açıp Yummuş 
Gibi (Deneme), 2011, Dolunay Gülüşleri (Çocuk Şiirleri), 2012, Vefa Sözleri 
(Deneme), 2015, Kuş Düğünü (Öykü), 2015, Anka’nın Gölgesi (Edebiyat 
Yazıları), 2017.

Hasan Akçay (Türkiye)
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        I.
Bir bahar görünürdü erik dalları beyaz
Ninemin yazması gül dilinde sonsuz niyaz
Teslimiyetti akşam niyetti sevdalara
Bir türkü gibi yollar uzardı yaylalara
Karaağaç yolunda dallarda rüzgâr eli
Masallarla tatlanmış gölgeler sevgi seli
Karşımızda bir yokuş etrafında zim/langa
Deresinin adı var suyu uçmuş zamanla
Geçip giden lastikler karasından kederin
Beyazlar yakamızda göklere bulut serin
Yağmur çamur kiremit ve ısırgan, ligarba
Serçeler bahçemizden mektup uçurur yara
Çocuktuk yıldızlara astık günleri bir bir
Sandık ki giden günler yeniden geri gelir...

II.
Fındık yeşili akşam sevdadır gözlerinde
Silinirler gün gelir de sırların izlerinde
Kolay mı dile vurmak gönülden geçenleri
Tatmayanlar ne bilir ateşten içenleri
Yol uzar yorulursun gurbetin kucağında
Yanar sönmez türküler yüreğin ocağında
Gün batımı akşamlar çağırır deniz seni
Ufuklar kıyılara getirmez gidenleri
Ve odalar gurbettir seslerin uzağında
Umutlar kurşunlanır bir avcı tuzağında
Küçülür yüreğinde avuçlarında dünya
Tavanda bir perdede renkler giyinir rüya
Açıktan geçer gider beklediğin gemiler
Hüzün her bir dalgada renklerini yeniler.

III.
Bir şehri yüreğine serer gibi bakışın
Boynuna mavileri kolye gibi takışın
Dağlara kaçar gibi bir ceylan avcılardan
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Taşbaşı’nda dikilmiş gelip geçene bakan
Tozlanmış elbisesi kırık dökük bir manken
Nerden bilsin bu yokuş yordu yıllarca beni
Gül diye gençliğimin göğsündeki dikeni
Nerden bilsin bulutlar gözlerime yağmışlar
Anıları toplayıp Boztepe’ye yığmışlar
Uzunsokak kaç ömür tükenir üç nefeste
Bende bulduğu anlam değişiyor herkeste
Yıllar geçti belki de orda değil o zakkum
Kıyısında topraktır denizlere küsen kum...

IV.
Eskiyen patikalar çocukların düşünde
Bir masala dönüşmüş kuşların ötüşünde
Deniz içer bulutlar yeşile mavi yağar
Güneş gül gülüşüyle yüzlerden ışık sağar
Ürperir dağ ve tepe bir kemençe sesinde
Bir ırmak tespih çeker dağların gölgesinde
Şenlenir yayla yolu açar sır çiçekleri
Çamların bedeninde iz kalır dilekleri
Özledim yağmurunu türküler gibi yağan
Yüzümdedir buğusu yerden göklere ağan
Ne kadar uzak olsa sende düğümlü yollar
Beni unutma diye rüzgâra mendil sallar
Bekler bilirim beni orada çatısız ev
Banadır son dönüşün her kimi seversen sev
Türküsü mavi hüzün bu şehir yüreğimde
Yakası açılmamış anılar yedeğimde
Yolumu gözle benim fındık bahçelerinden
Yakındır tutacağım o mavi ellerinden...
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1975’te Elazığ ‘da doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Elazığ, liseyi Elazığ ve 
Malatya’da okudu. Türk dili ve edebiyatı bölümünü bitirip arkasından edebiyat 
psikolojisi alanında mastır yaptı. İstanbul’da edebiyat öğretmeni olarak görev 
yapıyor. 
Şiir, öykü, roman, deneme, makale, düşünce, eleştiri,  gibi edebi türlerde 
ürünler yayımladı.Milli Gazete, Akit, Hürgeneral gazetelerinde yazdı. Sınav 
dergisinde Türkçe yazarlığı ve dershanecilik işletmeciliği yaptı. Farklı sivil 
toplum örgütlerinde yöneticilik yapan şairin, şiirleri Farsça, Fransızca 
ve Flemeknkçeye çevrilmiştir. Halen, Asanatlar’da ve Açık Medeniyet 
gazetesinde yazarlık yapmaktadır.

Ürünlerini yayımladığı dergiler:
Türk Dili, Varlık, Yedi İklim, Dil ve Edebiyat, Bir Nokta, Ay Vakti,Türk 
Edebiyatı, Hece, Barbar, Fayrap, İmge, Şehrengiz,Taşra Edebiyatı, Rayiha Şiar, 
Albatros, Lamure Asanatlar, Hangah, Gözlük, Teferrüç, Aydos dergilerinde 
yazan şairin Yayımlanmış  Eserleri:
Güneş  Dirilişleri- şiir, Gözyaşı  Güzeli – şiir, Şehrinaz –şiir, Sihirli Ayraç-
roman,  Aşk Seyyahı-roman, Pir Kemal Dede-roman, Kaybolmuş Gençlik-
roman, İşgal Edilmiş Beyin-deneme

Hayrettin Taylan (Türkiye)
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YEDİNCİ MASAL
                üstat sezai karakoç’a ithaf 

girizgah /
ölümsüzlüğün muştu kelâmında, açılıyor k’alemin melâli
yokluğun açık suçlu sorularında, yanıtsız kalıyor nefsin dili
ahirinde kalıyor  dünya, zahirinde saklanıyor vuslât
uykusunu özlemiş rüyanın ortasındaydı, yıldız düşünüşlerim
kıyametini ısmarlayan taha’nın hızır düşlerinde uyanıyorum
kıymetini eken asım’ın istiklâl destanında yeşeriyor epik uğurum
artık, kendime benziyor gibi dirilişe sarmaşık bilinç kulesiyim
 
taha…:

uykusu kaçmış türkiye’nın diriliş bülbülü kafeste
utkusu batırılmış asım’ın ikbâl gemisi şöhretin kuytusunda
umudu çalınmış şehrinaz’ın niyaz kitabı yozlaşma yangınında 
nefsani coğrafyanın k’ayıp şehirlerinde geziniyor, biz’den olanlar 
uyandım , dirilişin tanında muhammedi duruş yolcusu olarak
uyandım,uykusu ç’alıntılı sosyolojik yataktan  “taha” olarak  

naz coğrafyanda, üst benliğini kaybetmiş şehirler var,şehrinaz
havva libasını giyip  tüm ilklerin iliklerinde hüsn’ü  okut aşk’a
kulluğunu; helalinin hilaline leyl-i aşk kıl
sonra bekle, sevilmenin dirilişini
sonra, sür hüzünleri aşkın hücrelerine
sevmek, yolcudur
diriliş,kulcudur 
bekleyenin  ve direnenin yolu bitmez şehrinaz
 
şehrinaz…:
 
o hâl ile tanı beni, çok düşün ve düşünüşün el’aziziyim
tecellinin kaderle ekildiği buluşmanın filiziyim
itikafa girmiş vaktin gerçeğinde, devriyelerim uzanır
bekabillah’ın kıyısında “semi “bir zerreyim
tevazuunun mabedinde, saklıdır mabeyinlerim
beni ,ben değil, “ben” gibiler anlar
niyetler atlasında, iyiliğin rengine bulaşır benliğim
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artık, malik sırların suretinde okunur, kendime kavuşmalar
artık, aşktır, ayrılıktır, mahşer- i vuslattır hayatım
artık, maide suresinin gölgesinde anlaşılmanın zerresiyim “taha”

…:mutluluğa on sekiz bin alem doğuran sevinin yetmiş dilde, yetişmişiyim 
mistik düşünüşlerin resim sergisinde, duldasını salan huzurun bikri adıyım
adını unutmuşlarla adını hiç unutmamışların atlasında mavinin tonlarındayım
bekle diyor “asım’ın” aslı, duruşumun nesli
zemheri düşlerden arınmış baharlar açtırdım, çiçek umutlarımdan
meyveler gibiyim, duruşmalarımda besilidir, muştunun” kara/koçu “
suskun hazanların şafağında bekleyen kavuştağın bülbülünedir ahdım
güller de ölür “taha”
papatyalar ısmarlayan sistemin sevilmeyen adılıyım
bekle diyor aşk, şiir ve şuur
sevenin yolu bitmez “taha”
 
taha…:

özlenen ve beklenen sevgili gibi osmanî divânında otur 
seven bakî’dir ,sen sakiysen hak yolunda
bekleyen nabî’dir aşka, sen nedimeysen kendine
aysbergi biter bu yalnızlığın, bu karmaşanın
bakışın tüm uzak ve büyük sevgililerin eşkâli gibi döner aşka
yelesindeki sessizliği dağıtır, imdatların imbatları
kekre suskunluğun sessiz harfinde başlar esintiler
yarın daha yarın, bir yarın daha yarin için kesintiler 
 
şehrinaz…:

vuslatın dokunmasız meclisinde, mey sundum özüme
duaların limanına, ummanlar biriktirdim yunus ile
karşıla beni, asım’ın geçilmez çanakkale’sinde
seyit çavuş portresinde,halis demir okunuşu ekledim epik yüreğime
bu ülkede kahramanlar, aşklar, anneler ve şiirler bitmez “taha”
çelişkili hazanların çizgisinden ,aldık dersimizi
çok sesli bir uyanışın haritasında, pafta pafta çizildik muştuya
yarın hep yarındır ve bizimdir “taha”
ihlas’ın gölgesinde ihlası artan bülbüllerin kanadıyım
uçtum aşka



80
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13 o’nu sevenler yenilmez ve bitmez 
sevmeyi kim yenmiş ki “taha”
 
taha…:

yazılmış, unutulmuş filmin son sahnesi gibi nemliydi gözlerin
anavatan gibi yurtsanmış düşünüşlere damlıyordu ciğerin 
a’sırların telmihler ajandasında, beni de bilen narin bir zerreydin
dizelerden, yüreklere tırmanışın andı gibi okunan sözler gibiydin
çiçekler, çocuklar, şiirler sunduğumuz aynı duruşun yolcusuyduk
yol belli
sabrın meyvesi belli 
belli yolun yolcusu biter mi ki şehrinaz
 
şehrinaz…:

azrail’in son sözünde kalmış bembeyaz gerçek gibi her şey
asıl olana kavuşmak kadar berraklara sarılı olmak gibi aslımız
bir’in senfonisiydi, yürek yolculuğumuzda çalınan
elif’in kütüphanesiydi, ikra düşlere bizi salık veren
hasret yüklü simurg gibi gidiyorduk ta ezele, evvele, an’a hep o’na
bakışlarımızda vaha
sendin bizi anlayan taha

susuz, sessiz, hatta bensiz uyanışın setleri önündeyiz
vâr olmanın müjdesiydim, ağyar sevdalar içinde
ol’muş’tunun seçili sesiydik
yağmur düşüren nur bulutlarımız varken
sis’i kim okur ki
taha ile asım yürek kütüphanemizde ilk heceyken 
hâlık’ı bilenler ,halûk’un hezeyanına düşmez taha
bin yıldır, yılın yolu, yolun bir’i  sonsuzluğun  dili olmuşuz
kimse bizi tasfiye edemez “taha”
kimse bizi dirilişin haritasından silmez “taha” 
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1965 Sinop (Türkeli) doğumlu. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni 
bitirdi. İstanbul’un değişik okullarında öğretmenlik yaptı. Özülke dergisini 
kurdu ve yönetti. Kırknar dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. İkindi 
Yazıları, Ünlem, Yansıma, Derkenar, Kardelen, Düşçınarı, Kırklar, Lamure, 
Yedi İklim, Hece, Hece Öykü, Dergâh, Karabatak, Türk Dili, Türk Edebiyatı, 
Mahalle Mektebi, Edebiyat Ortamı, Varlık, Deve, Çeto,Kayıp Kayıt, Mızmız 
gibi dergilerde yazdı. Çeşitli radyo ve televizyonlarda kültür-sanat programları 
yaptı. Birçok gazetede düşünce, kültür yazıları yazdı. Köşe yazarlığı yaptı. 
Şifahi kültür alanında “sokak sosyolojisi” adını verdiği çalışmalar yaptı. Bazı 
şiirleri Farsçaya çevrilip yayımlandı. Hu Dönüşü kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği 2014 deneme ödülünü, Yan Tesir kitabıyla 2017 Eskader şiir ödülünü 
aldı.

Eserlerinden bazıları:

Şiir: Sevmek Karanfil ve Kiraz (Şiir/1997), Ay Tanığım Olsun (şiir / 1998), 
Çöl Vaazları (şiir / 2001), Kumaştan Çalan Terzi (şiir / 2003), Ömrümün Kısa 
Günü (şiir / 2011), Yan Tesir (şiir / 2017), Toplu Şiirler (1988-2011) (2014, 
Babam İle Mersedes (2020) Deneme: Deneme Yanılma (2003), Kitabım Çıktı 
Alınmayın (2006),  Geçmiş Günler Matinesi (2007), Canlı Renkler (2010), 
Kaybolmak İçin Nereye, Gitmeli (2014), Yalan Dünyanın Yanlış İşleri (2014), 

Hüseyin Akın (Türkiye)
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Hu Dönüşü (2014), Tespitçi Dükkânı (2017), Bana Öğretmenini Söyle (2019), 
Menkul Kanaatler Borsası (2019), Kırk Dakika Koridoru (2020), Unutmanın 
Sildiği Resimler (2020), Tasavvuf Tedbirleri (2021) Hikâye: Hepsi Hikâye 
(2007), Niye Gülmüyorsun Bu Senin Hikayen (2021), Şehir-Anı: Ayağımda 
Kırk Numara Kâğıthane (2010), Kastamonu’nun Çanakkale Kahramanları 
(2007), İyi Kalpli Üvey Ana: Ankara (2016), Sokak Sosyolojisi: Ateistler 
İçin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (2005) Biyografi: Bir İnanç Adamı: Mehmet 
Âkif İnan (2016) Röportaj: Benden Söylemesi. (Hazırlayan: Osman Özbahçe) 
(2019)

BABAM İLE MERCEDES 
                                  Sevgili şair Cengizhan Orakçı’ya
Babamın elinde titrek bir fener vardı
Onu en son öyle hatırlıyor dünya
O eski gök altında yüzünde ay ışığı
Köyden kasabaya bıyıklarım uzardı
Karanlık mı ışık mı, bunun hangisi rüya?
Söndü fener, kayboldu yüzünün kırışığı

Cebinde ufak ufak ahiret liraları
Sorsan, parmağımdan bir serçe uçtu derdi
Yanından geçilmezdi ne unun ne buğdayın
Tam ısırgat mevsimi kırk-elli sıraları 
Belinde kösteklisi, zembereği sormayın
Demli bir çaydı hayat, o hep açık içerdi

Ağzında gül taşırdı avucunda kalbini
Karışırdı susunca acı bir ney sesine
Eski dilde çıkardı çengel bulmacasında
Farzı kılıp da gelir kendi cenazesine
Sıkı sıkıya tembih etmişti ona hayat
Kravat olma diye devletin paçasında
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Kurutulmuş hayaller memleketten kumanya
Göç yolları gibidir gözlerimiz bu yüzden
Hoparlörle gülerler duyulmaz alkışımız
Şu karşılar bu gurbet hepsi babadan kalma
Ölüm bile dur demez geçinir üstümüzden

Onda çıplak ayakla böyle gezerdi heves
Gülse sürgün, ağlasa hükümetler düşerdi
 Duruşu Yassıada   sanki ipte Menderes
Durup durup bakardı portakal yokuşuna 
Ey yoksulluk geri git, alıştık sana derdi
Babamla hiç gezmedi bir kerecik Mercedes 
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Hüseyin Kaya (Türkiye)

1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sivas’ta okudu. Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde başladığı edebiyat 
eğitimini de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde tamamladı.  1995-1996 yılları 
arasında arkadaşlarıyla 13 sayı, Rûzigâr isimli edebiyat dergisini yayımladı. 
2003-2008 yılları arasında 18 sayı, Sühan isimli edebiyat dergisini yayımladı. 
Yitik Düşler, Az Edebiyat ve Hayat Ağacı dergilerinin yayın kadrosunda yer 
aldı. Şiir ve nesir çalışmaları; Yitik Düşler, Martı, İnsan Saati, Kuyudaki Koro, 
Hayat Ağacı, Irmak Yazıları, Sultan Şehir, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 
Lika, Kum Yazıları, Rûzigâr, Sühan, Dergâh, Süveydâ, Dize, Irmak Yazıları, 
Az Edebiyat, Sade, Şiar, Aydost, İstanbul Bir Nokta, Kırağı, Çeto, Hece Taşları, 
Hece, Mostar ve Semerkand dergilerinde yayımlandı.
Çekil Gideyim Hayat, Lamure Yayınları (Şiir)
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz (Deneme)
Melal Bahçesi, (Şiir)
İlk Arkadaşım, (Hikaye)
Ülkü Tamer Şiirinde Yapı ve İzlek  (İnceleme)
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NÖBET

bir beşiktim saklanan sesinin gölgesinde
yazgısıyla körebe oynayan bir çocuktum
yosunlanmış su gibi kıyında dilsiz mahzun
yürümeyi unuttum konuşmayı unuttum

bir geceydim sabaha er geç yenik düşecek
yüzünle kanattığım çıkmaz düşlerden yorgun
aldığım her bir nefes içimde ilmek ilmek
acısını işledi gelmeyen yolculuğun

bir ağrıydım yazgında sözcüklerle dağlanan
yurdunda mahsur kalan kanatsız göçebeydim
paslanmış saatlerle gözlerime bağlanan
çoktan geride kalmış yarınları bekledim

kırılmış uykulara tüneyen yokluğunu
ürkütüyor karanlık şimdi dönsem ne yana
çiçeğine darılan iğde suskunluğunu
bu hazin mesnevide büyütmek düştü bana
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İbrahim Demirci (Türkiye)

1956 yılında Konya’da doğdu. İlköğrenimini Konya’da, ortaöğrenimini 
Konya, İzmir ve Balıkesir’de, lisans öğrenimini Erzurum’da Türk Dili ve 
Edebiyatı alanında tamamladı. Yüksek lisansını Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde (Behçet Necatigil’in Şiir Dünyası), doktorasını Konya 
Selçuk Üniversitesi’nde (Muhteva ve Şekil Hususiyetleriyle Ahmet Hâşim’in 
Nesir Dünyası) yaptı. Hatay-Kırıkhan, Konya-Ilgın ve Amasya’da liselerde 
öğretmenlik yaptı. Konya Meram Fen Lisesinde 10 yıl çalıştı. Suriye’de Halep 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak 
görevlendirildi (2008-2009). Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalı öğretim 
üyesiyken 2012 Mart ayında başladığı Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulu üyeliğinde altı yıl çalıştı. 2019’da emekli oldu. Hece dergisi yazı kurulu 
üyesi.  Evli ve dört çocuk babası olan İbrahim Demirci, Edebiyat dergisinde 
başladığı yazı hayatı boyunca şiir, oyun, deneme ve eleştiriler yazdı. Arapça 
ve Fransızcadan çeviriler, Osmanlı Türkçesinden aktarmalar yaptı. Yeni Şafak 
gazetesinde haftada bir Dil Burcu köşesinde İbrahim Kardeş müstearıyla yazdı.
Eserlerinden bazıları: Yanıklar (şiir), Ay Burcu (şiir), Bu Camı Kim Kırdı 
(oyun), Yaralı Yazılar (deneme), Hay Hay Hayat (deneme), Dillerin Dili 
(deneme), Ahmet Hâşim’in Nesirleri (İnceleme), Kiralık Konak Romanında 
Batılılaşma ve Dil Sorunları (İnceleme), Güneşin Âyetine Uyarak Düş 
Görüyorum - Kör Kâhin - Kudüs Konçertosu (Adonis’ten çeviri), Ben Beyrut 
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(Nizar Kabbani’den çeviri), Gazaba Uğramış Şiirler ve Diğerleri (Nizar 
Kabbani’den çeviri, Turan Koç ile birlikte) Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti 
(Abdurrahman Münif’ten çeviri, Hasan Harmancı ile birlikte). Çocuklar 
için Arapçadan çevirdiği kitaplar: Ellerim, Ayaklarım, Nefise Nine.  
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2012 yılında Dil, 2017 yılında Edebî 
Tenkit sahasında ödüllendirildi. Yayımlanan son kitabı: Cilveli Yazılar 
(Deneme). 

HAZİRAN

Haziran dutlarla hafif
Haziran dutlarla ağır
Kurdu kuşu doyurur Konya dutları
Sallandıkça pıtır pıtır doldurur
Kızların gerdiği dalgın örtüleri

Ötede Erzurum’un İspir’inde
Kurutulmayı bekler dutlar
Askere giden oğullar yesin
Gurbete çıkan yavrular yesin
Kırgın kış gecelerinde diye

Beride Bursa’nın Yeşilinde
Yaprakları ipeğe dönüşmeye hazır
Nilüfer ağır ağır ballanır
Ak dut başka, kara dut başkadır

Haziran dutlarla aç
Haziran dutlarla doygun
Sabahın kuşlarıyla cıvıl cıvıl
Akşamın tozlarıyla yorgun
Derviş yüzlü bir yolcudur Haziran
   (Yedi İklim, Sayı: 64, Temmuz 1995)
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1954 yılında Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı, Gölcük köyünde doğdu. KTÜ 
Fatih Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler bölümünden mezun oldu. Anadolu 
Üniversitesi Tarih bölümünde lisans tamamladı.  Uzun yıllar Milli Eğitimde ve 
Dershaneci olarak eğitimcilik yaptı… Edebiyat ve resim sanatında çalışmalarda 
bulundu…İki dönem Karadeniz Yazarlar Birliği Genel Başkanlığında bulundu.  
Uzunsokak ve Karadeniz Günlüğü dergilerinin kurucusu oldu. Ortadoğu, 
Karadeniz, Ayyıldız, Günebakış Gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Başta Töre, 
Türk Edebiyatı, Otuzuncuharf ve Şair Çıkmazı olmak üzere bazı Edebiyat ve 
Fikir Dergilerinde yazı, şiir ve desenleri yayınlandı. Eğitim, Sosyal, Siyasi, 
Sanat ve edebi yazılar yazdı, Bazı sitelerde yine yazmakta. . 

Eserleri: Küresel Değişim ve Türkiye(fikir), Sevmek Yalın Kılıçtır(şiir), 
Eğitimde Başarının Sırları(eğitim- fikir), Mistik Metal(şiir), Bozkırın Son 
Atlısı TİMUR (roman), Aşkın Sultanı Ahmet Yesevi (roman), Şiirin Türk 
Çağlayanları (şiir-nazire)… 
Kutsal Beşgen 1 Batı’nın Batışı (Fikir- deneme) 
Kutsal Beşgen 2 Türk’ün Doğuşu… 

İbrahim Hakkı Gündoğdu (Türkiye)
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Sen ateşin içindeki kelebeğe anlat diyorsun  
yanmak nasıl anlatılır ki  
anlat diyorsun  
alev, yine alev, yine alev ve aşk  
yüreğinden su içtiğim sevgili  
anlat diyorsun  
ağlarsam köz kömür olur  
kül olur aşk tomurcuğum  
anlat diyorsun közü külle, külü közle  
nergisi ulaşılmaz Zühre’yle  
sonsuz kâinatı bir zerreyle 

Sen  
ateşin içindeki kelebeğe anlat diyorsun  
vebali anlat; kaderi, şansı, hesabı  
bin katmerli sevap içinden günahı 
Adem’den başlayıp yankısı  
hale hale büyüyen ahı  
ömrünü hibe eden adağı anlat 

Öyle anlat ki yol vermez dağlarım  
sökün eylesin yürüsün  
yedi kat yer  
dokuz yüz gökyüzü ile birlikte yekûn  
öyle anlat ki  
ateş ve yürek, damla ve köz  
ışık ve karanlık, ses ve sukut  
bir olsun, pir olsun, can beden olsun  
iç içe dönsün, yine dönsün  
ben İbrahim, o İbrahim, İbrahim  
sen ateşin içindeki  
kelebeğe anlat diyorsun

Taş diyardır, toprak ana  
su bir içimlik sevgili  
nefes beni sana taşıyan  
öyle yan ki  
zerren zerreden küçük olsun  
öyle yan ki zerren nice küreler doğursun  
kor halini gül yaptığım sevgili  
göz alev, yürek alev, söz alev  
sen ateşin içindeki kelebeğe  
anlat diyorsun 

Yaktıkça anlattırıyorsun
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10 Mart 1963, Gazakh bölgesi Aslanbaylı köyünde doğdu. 1990 yılında 
Azerbaycan  Politeknik  Enstitüsü’nden makine mühendisi olarak derece ile 
mezun oldu. 1980’den beri Azerbaycan’ın Sumgayit şehrinde yaşıyor.
İlk şiiri “İlkbahardı” “Politeknik” gazetesinde yayınlandı. 1988 yılında 
Sumgayit’in genç edebi güçlerini yaratan ve o zamandan beri kaderini bu 
şehrin edebi ortamına bağlayan “Deniz” Edebiyat Birliği’nin başkanlığına 
seçildi. 1990 yılında Ali Karim adını taşıyan Sumgayit Şiir Kulübü’nün 
direktörlüğüne atandı. Şair 1998’den beri Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesidir.
Herkes bir köprüden geçer 1998, Bir Kelime Biliyorum 2004, Rüyaya dayanan 
bir adam 2011, Şair olmak zulümdü  ise 2018’de yayınlandı.
2018 yılında tüm Türk kültürüne verdiği hizmetlerden dolayı Mahmud 
Kaşgari Madalyası ile ödüllendirildi. 2019 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığı tarafından “Şair olmak zulümdür” adlı şiir kitabına “Altın 
Söz” ödülü verildi. 2019 yılında, “Vector” Uluslararası Bilimler Akademisi 
tarafından kurulan “Shahmar Akbarzadeh Ödülü”nü kazandı. 20 Kasım 2019 
tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emriile “İlerleme” madalyası 
aldı.
Şiirleri Türkiye, Rusya, Özbekistan (2016) ve Kazakistan’da (2018) yayınlanan 
“Çağdaş Azerbaycan Şiiri” antolojilerine dahil edilmiştir.
Türkiye Türkçesin’den Azebaycan Türkçesine çok sayıda kitap çevirmiştir.

İbrahim İlyaslı (Azerbaycan)



91

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

13QARŞINIZDA BIR ÖMÜR SAYĞI DURUŞUNDAYIZ
                           Vətən müharibəsinin şəhid və qazilərinə

Vətən sizə can dedi, Vətənə can verdiniz,
Damarları təpimiş torpağa qan verdiniz.
Otuz il otuz yerdən yaraları çatlayan,
Millətə qırx dörd gündə şəfayla şan verdiniz!
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayqı duruşundayız!

Bir çağrışı bəs etdi ali baş komandanın,
Yüz illərə tən oldu – hökmünə bax bir anın?!
Vahimədən yağılar pərən-pərən oldular,
Haləsi böyüdükcə çəkdiyiniz hilalın.
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayqı duruşundayız!

Belə cəng, belə savaş yer üzü görməmişdi,
Nə dağı, nə dərəsi, nə düzü görməmişdi...
Bu xalq on min doqquz yüz əlli gecə yaşayıb,
On min doqquz yüz əlli gündüzü görməmişdi.
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayqı duruşundayız!
Xan Araz Sizi görcək qəhərlənib ağladı,
Köhlən Xudafərinin şahə qalxdı tağları.
O taydan bir ün qopdu, yer-göy lərzəyə gəldi,
Bu tayda ucalınca sənin zəfər bayrağın!
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayqı duruşundayız!

Azğın düşmənlərinə çoxları çıxdı yiyə,
Avropa diş qıcadı, Asiya getdi küyə...
Ancaq birə-beş artdı gücünüz, qüdrətiniz,
“Hər zaman yanındayız!”- haykırınca Türkiyə.
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayğı duruşundayız!

Nərənizdən Şuşada qaya qopdu, daş yandı,
O gün qaş qaralmadı, qaralacaq qaş yandı.
Dəmi̇r yumruğunuzu zərbindən yer titrədi,
Odlu nəfəsinizdən düşmən başa-baş yandı!
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayqı duruşundayız!
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13 Ruhlar səltənətində ucalıqlar sizindi,
Uca başlar sizindi - uca dağlar sizindi.
Başqa yerdə gəzməsin haqqı haqq arayanlar,
Məmləkətdə haqq olan bütün haqlar sizindi.
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayqı duruşundayız!

Ürəyim pasrçalansın, üzüm ağ olsun!- dedi
Heç nəyimiz olmasın, Qarabağ olsun!- dedi.
Bundan böyük ibadət görünməyib cahanda -
Şəhid doğan analar: “Vətən sağ olsun!”- dedi.
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayqı duruşundayız!

Azərbaycan adını sinənizdən asdınız,
Yeni tarix yaradıb, yeni dastan yazdınız.
Qazi hüzurlarıdır daha səcdə yerimiz,
Şəhid məzarlarıdır ən müqəddəs andımız.
Adınızla tarixə möhürləndi bu payız,
Qarşınızda bir ömür sayqı duruşundayız!
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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 (62 sayı). Birçok edebiyat dergisinde şiir ve eleştiri yazıları 
yayımladı. Bu dergilerden bazıları şunlar: “Karagöz, Dergâh, Hece”  

Evli ve iki çocuk babası olan Ekinci Sivas’ta yaşamaya devam ediyor.

İdris Ekinci (Türkiye)
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13 PARODİKA

Bilimsel metodlarla iman etmiyorum Mustafa
Anlatının zevkine vararak anlatmıyorum
Profesyonel sayılmam hayatta
Dayandığım bir şirket de yok
Müşrik değilim
Bütün cürmüm gördüğün gibi karşında

Zor değil kandırmak beni 
Her ince tebessüm cem-i dünyada kanmaya değer
Başlatılmaya gelemem başlarım her nasılsa

Günahlarımızda bile kaypak olmaktan kurtulamıyoruz Mustafa
Sevaplara gelene kadar gün akşamlanır
Kendimi iyi hissedince kötü oluyorum
Bu kafa kimsede yok
Bir parçası olduğum için koşarak uzaklaşan şu bulutların
Tabiatla savaşmak diye bir başlığı da yok

Ruhuna buyur ettiklerini bir düşün istersen
Haklı çıkacağımı biliyorum sonuçta
Fakat bu haklılık beni rahatlatmıyor
Acımasız bir tutarlılık var içimde
Tarihin en ön sıralarından kalkan haklı bir yumruk
Haykırarak göğe yükseldi
Kavmimin göğsünde yankılanıyor

Burada ilahiyat diye biri yok
Tıp da yok
Ne beden ne de ruh 
Bilgi olanaksız bir mümkünlüktür Mustafa
Şimdilerde çokça karşına çıkar
Bizim mahalledeki caminin cemaati yok
ODTÜ’de ilahiyat olsa da olur olmasa da

Benim derdim bu değil dersen anlarım
Ben yine de anlatırım korkuturum korkarım
Dilimizin kuşatamadığı bir kusursuzluk var Mustafa
Susunca tomurcuklanan anlam çiçekleri
Kimsenin dünyasından o trenler geçmiyor 
Haydarpaşa restore edileli beri
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13Bunların korelasyonu da sıkıntılı Mustafa
İnsanın kalbi pist değil ki inesin
Kafanı çevir bak istersen bulutlara
Arkadaşım diye demiyorum iyi adamdı dersin
Beni soracak olurlarsa

Yürümeye ve gündoğumundan önceki saatlere
Ağaçların gölgesindeki banklara
Çay sehpalarının etrafındaki taburelere
Entelektüel aşklarla emzirilmeyen anlamlara
Fizik ve metafizik bahislerde serçe parmağı olmayanlara
Paradokslarla yaşamaya alışmış olanlara
Bir cümlecik kalacaksa benden
“Allah bütün tanrıların belasını versin!”

O zamanlar zihnim heybetli bir askerdi Mustafa
Karşıdan gelen kurşuna aman vermezdi kalkanım
Makinelerden daha büyüktü bileklerim sertti daha 
Aşağıdaki şıklarla hep tek başına yakalandım

Şimdi aydınlanmanın gölgeleri altındayız
Neyi gösterdiğin önemli müşteri görünene taliptir
Ebu Hanife deist olunca
Çölde kaybettiğin deveyi bulmuş olursun
Konservatuarı bitirmiş olur İlkay Akkaya

Yolun kendisi bir tariftir Mustafa
Dostoyevski’yi inleten saraya buradan gidilir
Arapça öğretelim İsmet Özel’e istersen
Kapansın bu dava
Ya da Boğaziçili değilsen dinlemem
Hermeneutik bir malzemedir Yunus olsa olsa
Bunu gerektirir analitik imgelem  
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1973 yılında Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Topağaç köyünde, mevsimleri 
bilen ancak günleri hesaplamayan insanların arasında doğmuştur. Daha sonra 
İstanbul›a yerleşen şair, kelime işçisi olarak birçok şiire imza atmıştır.
 
Yayınlanan kitapları:
Araf, Ayasofya’nın Gözyaşları, Dukas/Mekir, Kül Ve Köz, Karınca Nefesi, 
Yirmibi, Kurtuba.
 

İlhan Kurt (Türkiye)
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GÖLGESİ MİSKİN YATIRLAR 

ben taze sıcaklıklardan bahsediyorum
üstü açılmamış çağlardan 
bana bayat ekmek kokusu ile gelmeyin
banka kuyruklarındaki çilelerle asla
umurumda mı sanıyorsunuz 
tefecinin elinde telef olan bir zihin
ya da zamanı oynaşlara kurban etmiş bir kalp
bana, uzanarak çöle   
onu yeşerten bebek nefesinden bahsedin

ben size
güneş diyorum, çiçek diyorum
ufuk diyorum,  vaha diyorum
daha daha diyorum

sizse bana yıpratılmış yıllar 
gölgesi miskin yatırlar 
genzi yakan johnnie walkerlar
ve sürmelenmiş gözlerle geliyorsunuz
bırakın bu işleri kardeşim

söyleyin bana
bekçisi ben miyim yani 
keyfine kurban olmuş bir merteğin apış arasının
ya da saçlarını rüzgâra üfleten işveli bir ardıcın

boş verin şimdi bunları 
biliyorsanız anlatın
Kostarikalı korsanlar neyin peşinde
ezoterik mahzenlerde kimler yaşar
bir meşin top kaç kez filelerle buluşunca insan doyar
kel neden ölünce sırma saçlı olur
kör mü? 
neyse geçelim…

sahi
neden hala İndepententa karalığı var Boğaz’da
toplar döken adamın torunları
Kız Kulesi’ne niye çaput bağlar
Haliç’ten sökülen zincir kimin boynunda takılı şimdi
Kenan kuyusunda  bir Yusuf kalmış mıdır acaba
bunca Züleyha’ya direnecek

haydi bırakalım şimdi bunları
biraz da güzelliklerden bahsedelim
mesela
söylesene kıvırcık kuzu hala annesini emiyor mu?
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04.04.2000’de Doğu Türkisan’ın Kaşgar kentine bağlı Yopurğa’da doğdu.
2016 yılında yaşadığı baskılardan dolayı ülkesinden ayrılarak Türkiye’ye göç 
etti. Şairin Türkçe şiir ve başka tercüme eserleri çeşitli dergilerde yayınlanıp 
türlü etkinliklerde ilgi gördü. Yazdığı Uygurca ve Türkçe şiirleri İngilizce, 
Japonca, Çince dillerine çevrilmiştir. Şairin ‘’Damla’ adlı Türkçe şiir kitabı 
(2019), ‘’İki Göz İki Yüz’’ adlı Uygurcadan Türkçeye çeviri şiir kitabı (2020) 
yayınlanan eserleridir. İstanbul Post Prodüksüyon’da kurgucu olarak çalıştı. 
İmran Sadai şuan Mymecra kanalında video kurgucusu olarak çalışıyor ve aynı 
zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Doğu Türkistan temsilcisi. Dünya Uygur 
Yazarlar Birliği Basın Müşaviridir.

İmran Kaçgar Sadai (Uygur Bölgesi)
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13ARTIK ZAMANIDIR
Ben bir cephede uyuyakalmış askerdim
Dürtüldüm şeytanların kahkahalarıyla
Etraf boyalı dumanlarla dolmuş
kılıçlar kırık,tarafım dut gibi sarhoş
Artık zamanıdır sadalar koparmanın!
Sesim toplumun kor sesine uymaz. 
Kelimelerim çıkagelir ormanlardan 
Asırlar evvel şaşırdığı.
Devrin dayattığı güneşte ısınamam
Sırtım dağlarına yaslanmaz.
pörsümüş, çürümüş Bahar’ı koynunda büyüten Devri deviren devrimciyim.

Bu mavi asuman, al bulutlar
yeşil rüzgarlar benimdir.
göğüme asılmış zehirli portreleri yangına verir gözlerim.

Ben bir terzi çocuğu değilim!
Bırakacağım tarihimin yırtıklarını yamamayı.
Artık zamanıdır
Ruhumu sömüren rengarenk koridorlardan geçip 
Çağlar önce müzeye kaçırılan mesleğimi ele almanın.

Artık zamanıdır
Kimliğimi tabuttan çıkarmanın
henüz nabzı durmamışken.
Katili olurum fabrikalardan çıkan gümrah sözcüklerin.
Ağrılarım, acılarım elime tutturulan aspirinle daha da büyüdü 
Sonra
Özümün ahü zârına sağır,sakatlığına göz yumma sanatı öğretti. 
Meşhur tesellilerle Sustum hicran’ım da.

Ne inkârcıyım,ne de mahkümum maziye ayaklarımı saldım, dolaşıp diyâr 
diyâr mezar mezar ziyâlar saçacak.!

Artık zamanıdır
Sevgilimin kanlı yanağını
Ismarlama mendillerle değil,abdestli dudaklarımla temizlemenin.
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13 Mayıs 1981 yılında Üsküp’te doğdu. 
Üsküp, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nin  Filoloji fakültesinde, Türk 
Dili ve Edebiyat bölümünden mezun oldu. Kalkandelen Üniversitesi’nin 
Felsefe Fakültesi’nde Şarkiyat bölümünde yüksek lisansını yapmaktadır. 
2015-2016 yıllarında Kalkandelen Üniverstesi Felsefe Fakültesi’nde Şarkiyat 
bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018 yıllından beri Uluslararası 
Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Türkçe Öğretmenliği bölümünde 
yarı zamanlı bazı derslere girmektedir. 
Üsküp’te 2002 yılından itibaren “Köprü, Kültür Sanat ve Edebiyat„ dergisini 
üniversite öğrencileri olarak çıkaran şair, aynı derginin 2005 yılından 
beri genel yayın yönetmenidir. Makedonya devlet televizyonun, Türk 
redaksiyonunda Gençlik Kültür programı hazırlayıp sunan şair, küçük tiyatro 
gösterileri senaryosu yazmış, koreografilerde yer almıştır. 2016 yılında 
“Üskübistan” isimli deneme kitabı, yayınladı. 2019’da “Bir Üsküp Masalı” 
adlı şiir kitabı yayınlanmıştır. 2021 yılında “Kaybolmazsan bu Şehir Hâlâ 
Senin” adlı kitabı yayımlanmıştır. 2019 yılında Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından Nefi büyük Ödülüne layık görülmüştür. Türkçe dışında Makedonca 
ve Arnavutça bilmektedir. Makedonya Yazaralar Birliği üyesidir. Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığında çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk annesidir.

Leyla Şerif Emin (Makedonya)
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YARIM KALDIK
Yarım kalmış hikayelerimiz vardı bizim
 tamamlayamadığımız, 
gökyüzü kadar sonsuz görünürdü, 
Alaca morun ve lacivertin ortasından bir sayfa koparttık 
ve sonra o güzel insanlar güzel atlara binip gittiler...

daha hiç okunmamış şiirlerimiz vardı bizim
kesimiş bir gece vakti karanlıkta sesimiz
sürgün edilen mısralarda şimdi
bilemedim zindanlarda çürüttüklerimiz
ondandır gidenleri beklediğimiz...

bestesiz türkülerimiz vardı bizim
bir türlü nâmesini tutturamadıklarımız
rüzgâra kapılıp dağlarda yankılandı oysa
hıçkırıklardan bozulan notalarımız 
hiçbir düğünde okuyamadığımız türkülerimiz var bizim...

bitmemiş romanlarımız var, kahramansız
ortasına yetilşmeden yaktıklarımız
olaylar sarpa sarınca şehre külleri savurduklarımız
hep yarım yaşadık işte hayatı
o ayrılıktandı hep, o çığlıklardandı hep bitiremediklerimiz...
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1990 yılında Erzincan’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Erzincan’da, lise 
öğrenimini ise İstanbul ‘da, Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladı. 2008 yılında 
askerlikten kendi isteğiyle ayrıldı. İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. 
Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 
tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir.  

İlk şiirleri Dergâh Dergisi›nde yayımlandı. Sonraki yıllarda Dergâh, 
Söğüt, Türk Edebiyatı, Dil ve Edebiyat, İzdiham dergilerine şiir ve 
yazılarıyla katkıda bulundu. Uluslararası şiir şölenlerinde Türkiye’yi 
temsil etti. Kitap okuma atölyesi programını hazırladı ve yönetti. Muhtelif 
edebiyat dergilerinde şiir ve edebiyat yazılarına devam etmektedir.  

2017 yılında Ülke Yayınları’ndan çıkan Ters Akıntı kitabı şairin ilk şiir kitabıdır. 
Ters Akıntı şiir kitabı 2018 yılında Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’nde ilk kitap 
şiir ödülüne layık görülmüştür.

Eserleri
Ters Akıntı (Şiir), Ülke Kitapları, İstanbul, Ekim, 2017.

M. Sadi Karademir (Türkiye)



103

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

13
PİŞMANLIK YASASI 
Nasılsın diyorsunuz, hep iyiyim, nasılsa
Saçlarımın arasında gizliyorum kusuru
Her gün bir mermi izi büyür beyin zarımda.

Etkili menzilimden çıkardığım kuşlarla
Aynı safta dizince doğa, çocukluğumu
Aşılmamış bir engel ararım parkurumda
Sapanım: plaza camlarına kurulu. 

Yüzünden okuyanlar anlayamayacak sözü
Duymayacak ayak seslerinden yaptığım besteleri
Ben sevdanın virtüözü
Son kapanmayan mevzi…
Susuyorsa konçertom
Başlıyorsa çelişki
Artık şaklamıyorsa yılgın atımda kırbaç
Yırtmıyorsa tokmağın davulun derisini
Baretime her gece sıçrıyorken sıcak kan
Kaç küp buz soğutmaya yetecek içkinizi.

Bize gelmez bu kanlı birliktelik Peruşka!
Şartlar olgunlaşınca yaptırılan evlilik 
Fed’in faizleriyle kurgulanan bir yuva 
Neyin hesabını tutuyorlar üstelik 
Hangi karttan çekince düzeliyor pusula

Deliller karartıldı, bütün marşlar söylendi.
Ne yaptımsa tutmadı boynumuzdaki muska
Şartlı salıverse de hayat düşünceleri 
Hiçbir affa sığmıyor şairliğim Peruşka 
Hâlâ bütün putların kalbini kırıyorum 
Sen kaçıncı maddesin pişmanlık yasasında? 
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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 ve İstanbul dergisinde 
editörlük yaptı. Hanımefendi, Beyza Çocuk ve Gençdoku dergisinde Yazı 
İşleri Müdürlüğü vazifesinde bulundu. “Yaşayan Hatıralar” radyo programını 
yaptı.. Televizyonda Kültür Dünyası programını hazırlayıp sundu.  Belgesel 
metin yazarlığı yaptı. Çok sayıda kültürel projeyi hayata geçirdi ödüller aldı. 
Kültürel dergilerde yazıları yayınlandı. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı 
Haber7’de köşe yazılarına devam etmekte.
Halen Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve  Bayrampaşa 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları:
Hatır Defteri, Ustaların İzinde, Kültüre Adanmış Bir Ömür, Şehrin Kaybolan 
Efendileri, Teravihte Gülen Çocuklar,  Hak Dostlarından Hatıralar,  Aile 
Ansiklopedisi, Sezai Karakoç’u Anlamak, Darbeye Direnen Kalemler,  Şehir 
Şiirleri Antolojisi, Yaşayan Hatıralar, İnsan İnsana Şifadır, Hatır Defteri

Mahmut Bıyıklı (Türkiye)
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SAHTE HOSTES GÜLÜŞÜ

Geçerken bir bakış işte ömür bu kadar
Belki de daha da azı, daha fazlası kavgalar
Nişan, düğün, ölüm, çocuğun okul sorunu
Susturulamamış ağıtlar, yatmamış kiralar

Dünyanın en güzel yanını sorsaydın bana
Kimseye kalmayacak olması derdim önce 
Bırak hırs atları koşsun koşabildiği kadar
Aynı taşa değecek başlar nasıl olsa ölünce

Tanrı’ya kafa tutan gökdelen kasılması
Silüet katleden kibir kulesi on altı dokuz
Mal mülk, altın kasaları, döviz borsası
Karun’un bayiliği işte bu kadar ucuz

Her şeyin vahşisinin makbul olduğu bu çağda
Sevgiler boşlukta gülüşlerde sırıtkan riya 
Enver’in dediği gibi tam da Maraş’ta yürürken
Sahte hostes gülüşü gibi bir şey bu dünya
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1955 yılında Yalvaç (Isparta)’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde 
yaptı. Yükseköğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete 
ve dergilerde (Bizim Anadolu, Millet, Ortadoğu, Her gün, Genç Arkadaş, Dost, 
Türkiye’m) şiir, hikâye, deneme, araştırma yazıları yayımladı.  Uzun zamandır 
Yüzakı Dergisi’nde şiirleri yayımlanmaktadır. Yüzakı ekolü şairlerindendir. 

Yayınlanmış eserleri;  Nice Yazılmamış Mısra (Şiir–1990), 
Dilek Çıkmazı (Şiir–1993), 
Sevgi Irmağı (Şiir–2003), 
Sevinçlerin Ardında (Şiir–2013), 
Gönül Bu (Şiir-2015), 
Cemre Sancıları (Şiir-2018), 
Gönüllere Dokun/Ma (Şiir-2018), 
Sevdamız Vatandır Bizim (Şiir-2019)
Akılküpü Arda Serisi (6 Kitaplık Çocuk Hikâyeleri – 2019)
Çi̇ftli̇kteki̇ Şenli̇k Seri̇si̇ (5 Ki̇taplik Çocuk Hi̇kâyeleri̇ – 2020)
Reler (Deneme–2020), 
Ertuğrul’un Dedesi/Can Borcu (Roman–2021)
Hayallere 5 Kala Serisi (3 Kitaplık Çocuk Hikâyeleri- 2022)
      
Yüzakı, Güneysu, Divanyolu,  Nüktedan, Vakt-i Sükut, Mekteb-i Üsküdar, 
Öğretmen Akademi, Gökekin, Ayizi, Kardelen, Diksiyon ve Edebiyat, Gergef, 
Hece Taşları dergileriyle, Edebiyat Defteri, Edebiyat evi, Şiirdiller, Şiirane, 
Antoloji.com,Usta Şairler ve Yazarlar, Bizim Semaver, Yalvacfm gibi Sosyal 
Medya Platformlarında yazı ve şiirleriyle yazmaktadır.

Mahmut Topbaşlı (Türkiye)
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Cıvıl cıvıl konuştuğum, 
Türkçe benim s/öz varlığım…  
Âdem ile kavuştuğum, 
Türkçe benim s/öz varlığım.

Ninni mani türkü odur,
Bayraklaşan ülkü odur,
Varlığımın mülkü odur,
Türkçem benim s/öz varlığım.

Irmaklarca akıp gelir, 
Ağıtlarla yakıp gelir, 
Dîvan dîvan çıkıp gelir, 
Türkçe benim s/öz varlığım.

Dil milletin namusudur
Pınarlardan akan sudur
Kaşgarlı’nın Kamus’udur
Türkçe benim s/öz varlığım.

Yesevi’den gelen nefes,
Coğrafyama altın kafes,
Köroğlu’nda bir yiğit ses,
Türkçe benim s/öz varlığım.

Yunuslayın özümüzdür, 
Şehriyar’la közümüzdür,
Veysel’deki gözümüzdür, 
Türkçe benim s/öz varlığım.

Karacoğlan vurur sazda,
Dadaloğlu bu avazda,
Her dilekte her niyazda,
Türkçe benim s/öz varlığım.

Vahapzadem pek ahenkli,  
Aytmatov dilince zevkli,
Dağcı gökkuşağı renkli,   
Türkçe benim s/öz varlığım.
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Gaspıralı dilime süs,  
Nimetullah elime süs,
Ayaz İsak kilime süs, 
Türkçe benim s/öz varlığım.

Alnım gibi tertemiz ak,
Anamın dilince sıcak,
Dilim göklerdeki sancak,
Türkçe benim s/öz varlığım

Türkçe güler nazlı hilâl
Dil yarındır dil istikbâl
Cumabayev de istiklâl
Türkçe benim s/öz varlığım

Gönüllerde coşan odur              
Çağdan çağa koşan odur   
Kalpten dile taşan odur 
Türkçe benim s/öz varlığım.

Ruhumu yansıtan ayna
Sinan’daki muhkem bina
Çolpan ile bin bir mânâ
Türkçe benim s/öz varlığım.

İçimizden doğan güneş
Ritim ritim kalbime eş
Dağlara yol veren ateş
Türkçe benim s/öz varlığım.

Kâinatta bir noktayım, 
Dilim yoksa ben yoktayım,
Yani öldüm topraktayım,  
Türkçe benim s/öz varlığım.
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1971 yılında Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun oldu.  Kamu-medya ilişkileri ve siyasal iletişim 
alanlarında çalıştı. Bir üniversitede  “Demiryolu Tarihi ve Gelişimi” 
dersleri verdi. Şiir dışında deneme ve portreleriyle de döneminin en üretken 
yazarlarından biri oldu. Aycı, Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla da Edebiyat Sanat ve 
Kültür Araştırmaları Derneği ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme 
yazarı” ödüllerini aldı. Yağmurlu Perçem kitabı ise ESKADER’in 2016 
yılı “yılın şiir kitabı” ödülüne layık görüldü.  Ankara Üniversitesi DTCF 
Antropoloji bölümü öğrencisi olan ve halen kamuda metin yazarlığı yapan 
Aycı aynı zamanda metin yazarlığı dersleri veriyor.
Kitapları:
Şiir: Mor Kitap, Aşk Bir Deniz Rüyası, Yakı, Derin, Bağdat Kitabı, Dil Gölgesi, 
Bunlar Yazmaz Kitapta, Yalnızlık Vergisi, Aramadığım Günler, Muhtasar 
Türkiye Tarihi, Mesafe Ayarı, Zeliha’nın Ön Dişi, Portakal Kuşlar, Yağmurlu 
Perçem, Yokluk Güzel Yalnızlık İyi, Atlar Göçebe, Pazartesi Ayini, Toy, Bağ, 
Kelebekler Düş Görmeye Devam Ediyor, Bir Kuş Penceremize, Güneşli Perçem
Anlatı: Otuz Kuş
Deneme: Serkisof Ahbabım Olur, Mürekkep Ten, Zehirli Ağaçlar Albümü, 
Kahvede Kürt Var mı?, Bunların Hepsini Okudun mu?, Şirazlı Bir Türk Dilber, 
Biblo, Sonrası Şimendifer, Çarşaftan Kol Atmak, Şehir Mektupları, Bir Fırtına 
Tuttu Bizi

Mehmet Aycı (Türkiye)
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İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca, Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz, 
Nasrettin Hoca Fıkraları, Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?
Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler (‘Mehmet Saim Değirmenci’ adıyla)
Portre: İki Yüz, Böyle Biliriz, Benzemez Kimse Sana/Bir Erdoğan Portresi, 
Melami/Bir Neyzen Tevfik Portresi
Derleme: Uçtu Ördek Viran Kaldı Gölümüz

AĞIR AĞIR DERİNE

Mecalince çekersin varlığın ağrısını
Senin eşiğin başka benim eşiğim başka

Kaç göz var gördüm deyip geçtiğin fotoğrafta
Senin gözlerin başka benim gözlerim başka

An sızın ve ansızın ve anıların sızın
Senin çığlığın başka benim çığlığım başka

Bırak ırmaklarını nasıl akarsa aksın
Senin denizin başka benim denizim başka

Düşeriz, düşleniriz, düşünürüz dünyada
Senin yorumun başka benim yorumun başka

Aşk da başağa durur kamaşan güneşiyle
Senin hasadın başka benim hasadım başka

Herkes kendi sonunun kendisiyle karşılar:
Senin ölümün başka benim ölümüm başka
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(1969, Aksaray). Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Yeni Türk 
Edebiyatı alanında profesör olan Doğan, Ankara HBV Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Edip Cansever’in “kitaplarına 
giremeyen şiirler”ini Öncesi de Kalır (2009), Turgut Uyar’ın “kitaplarına 
girmemiş şiirler”ini “Yitiksiz” (2010), Oktay Rifat’ın “dışarıda kalan 
şiirler”ini Bu Dünya Herkese Güzel (2016), Cemal Nadir’in portre çizgi ve 
yazılarını Fotoğraf Tahlilleri (2019), 1930’ların sonlarındaki “Şiir ölüyor 
mu?” sorulu anket ve yankılarını Şiir Ölüyor mu? (2019) adıyla topladı ve Yedi 
Meş’ale’yi (2012) Latin alfabesiyle Küçük Prens’i (2015) Arap alfabesiyle 
yayına hazırladı. Nurullah Ataç’ın Keziban’a Mektuplar’ı ve Sadeddin Nüzhet 
Ergun’un Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Özü (2018) ile Pir Sultan Abdal’ı 
yayına hazırladığı diğer kitaplardır. “Beş Şair Beş Poetika” adlı çalışmasıyla 
“1993 Milliyet Edebiyat Ödülü”nü, Camekân adlı kitabıyla “2018 Attilâ İlhan 
Edebiyat Ödülleri Şiir Ödülü”nü ve Türkiye Yazarlar Birliği 2018 10. Edebiyat 
Mevsimi “Şiir Büyük Ödülü”nü aldı.
Kitapları:
Şiir: Mene Tekel Feres (1993), Törenler ve Komplolar (1997), Şaman (2005), 
Boyunca (2005), Attar (2009), Üvey İkiz (2013), Camekân (2017), Başka Türlü 
de Olur (Toplu Şiirler, 2020). 
Araştırma, inceleme, deneme, eleştiri ve söyleşi: Kitaplardan Bir Kitap 
(2002), A’dan Z’ye Asaf Hâlet Çelebi (2003), Şiiraze–Şiirin İç Dikişi 

Mehmet Can Doğan (Türkiye)
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Üzerine Yazılar (2005), Şair Sözü (2006), Türkiye’de Şiir Dergileri: Şairler 
Mezarlığı (1909–2008) (2008), Şiir Arkeolojisi (2011), Melih Cevdet Anday’ın 
Romancılığı (2012), Elli Yıl Sonra Değişim Dergisi (2013), Hümanist Bir 
Kültür Projesi: İnsan Dergisi (2013), Bir Durumun Dergisi: A’raf (2014), 
Eleştirel Söyleşiler (2015), Modern Türk Şiiri-Olgular, Eğilimler, Akımlar 
(2018), Güzel Sayfa-Popüler Edebiyatın Sapa Yolları (2020), Benliğin ve 
Özgürlüğün Azabı-Romanlarla Düşünmek (2021), Şiirin Retoriği (2022).

TÖRENLER-VI

İncitenin de kalbi ve pişmanlıkları yok mu de bana
ne geçti üstümüzden titriyor hâlâ gözlerin
incinen incinir de acılarıyla mı avunur dünya

Hafıza kaybıdır her dönüş unuttum yiteni de yitireni de 
ölümler bekler gecenin örtüsünü bürünen her münzevi
insan katılır ve katlanır hayata ödedikçe bedelini

Ölürken güzeldir ve çekici gül de hayal de
yaşadığının kâtilidir herkes yaşayacağına temkinli
sürer atını insafsız talana kapıları açık bahçelerde

Bir yer de bana gideyim oraya yahut bir şey ona
açıla açıla tükendi yol silindi kapı
tutulmaktan eskidi gözlerim karanlıklara

Üfledim inkârı gitsin belki gelmez incinen
göğsü örten her mühür yalnızlığın emrinde
nasılsın kalbim –yağmurlarda mağlubum hüzne erkenim–

Önce aşk gelir derken yine gelir de ömür tükenir
yoktur sınırı zâlimliğin de ihanetin de efendim
bağışlanmış her şarkı mezarını bilir her bütün eksilir

“Atlar gider sahipleri kalır felsefenin temeli sarsılır”
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Mehmet Faruk Habiboğlu (Türkiye)

1963 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Şanlıurfa›da tamamladı.  
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1985’de 
mezun oldu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarım Ön lisans 
bölümünü de bitirdi (2012).
Şiire ortaokul yıllarında başladı. Türk Edebiyatı, Meşale, Son İstasyon, 
Zil, Kara Yılkı, Güncel Sanat, Dergi Şemsiye, Dergilik, Şiir Sarnıcı, İşçi 
Dayanışması, Sis, Pandabiyat, Tecrit Edebiyat, Veba, Karakedi, Kirpi  gibi 
ulusal, Anzılha, Seyir, Nisan Yağmuru, Viranşehir Memleket, 5.Mevsim, 
Şurkav gibi yerel dergilerde ve Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde ve çeşitli 
antolojilerle internet sitelerinde şiirleri, öyküleri, deneme ve araştırma yazıları 
yayınlandı. Çeşitli şiir yarışmalarında ödül ve plaketler aldı. Eskader Şiir 
Yarışması’nda Mansiyon ödülü aldı (2011). Sermaye adlı şiiri Romence’ye 
çevrilerek Romanya internet sitelerinde yayınlandı. Ayrıca Azerbaycan’dan 
yayın yapan yazarlar.az internet sitesinde de şiirlerine ve yazılarına yer verildi, 
Yazarlar Dergisinde de basılı olarak yer aldı. 
İstanbul’da mali müşavir olarak hayatını sürdüren şair, Türkiye Yazarlar 
Birliği kurucu üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği ve Dünya Sanatçılar Derneği’ne 
de üyedir.
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Yayınlanmış Şiir Kitapları:
1-Bencileyin (1994)
2-Zuhur (2002)
3-Hoşça Kal Aşk (2011)
4-Mariana’ya Mektuplar (2020)
5-Uçurum Kenarında Rapsodi (2022)

ZAKKUM ÇİÇEKLERİ VAKİTSİZ AÇAR

Gece olur el ayak çekilir rüzgâr susar 
Ben seni düşünürüm oturup ağlarım 
Uzak okyanuslarda kasırgalar kopar 
Aya küser yıldızlara küser suskun martılar 
Zakkum çiçekleri vakitsiz açar 
Sonra gelip pencereme bir kelebek konar 
Ben seni düşünürüm oturup ağlarım 
 
Karanlık sokaklarda dolaşır gölgeler 
Yalnızlığın adımları çın çın öter 
Bürünür bin hüzne pencereler 
Bir benim uyanık bu demde bir de ölüler 
Ben seni düşünürüm oturup ağlarım 
 
Saat gecenin bilmem ki kaçı 
Mahur makamında yüreğimin usancı 
Ben seni düşünürüm oturup ağlarım 
İsimsiz bir meyhanede çalarken kemancı 
Ben seni düşünürüm oturup ağlarım 
Sevda çekmenin var mıdır ilacı 
Ben bizi düşünürüm oturup ağlarım 
 
Önemsiz bir adreste kim bilir nerede 
Sakallarından üşürmüş şairler işte 
Kıyasıya bir hasretin ta dibinde 
Ben seni düşünürüm oturup ağlarım.
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1969 yılında Urfa’da doğdu. İşletme Bölümünden mezun oldu. Şiir, deneme, 
inceleme, biyografi, belgesel, roman ve tiyatro dalında eserler kaleme almıştır. 
Şiir ve gazetecilik dallarında çeşitli ödülleri bulunmaktadır. 

Yayınlanmış Eserleri: Bana Kendini Anlat, Şiir, 1998, Hafızasını Kaybeden 
Şehir, Deneme, 1999, Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, 2000, Urfa Efsaneleri, 
Araştırma, 2005 (3 baskı), Çağa Küsen Leyla, Şiir, 2005, Ben Kendimden 
Yanayım, Deneme, 2005, Kültür Şehri Urfa, Araştırma, 2006 (3 baskı), Şiir 
Şehir Urfa, Şiir Seçkisi, 2006 (3 baskı), Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, 
2007, Savaşın Âşıkları, Tiyatro, 2008, Urfalı Nabi, Biyografi, 2008,Ben Yusuf 
Sen Züleyha, Şiir, 2009, Çağın Divanesi, Rubailer, 2010, Gâvur Mahallesinde 
Aşk, Roman, 2011, Rıfkı Kaymaz Kitabı, Biyografi, 2011, İbrahim’in 
Nazargahı Urfa, Gezi, 2012, Meliküş Şuara Yusuf Nabi, Biyografi, 2012, Eski 
Dünyaya Seyahat, Gezi, 2014  (TYB Gezi Ödülü), Hasret ve Umut Bosna, 
Gezi, 2014, Türk Sinemasında Urfa, İnceleme Araştırma, 2015, Hasret ve Azap 
Tanpınar’da Şehir ve Kadın, İnceleme, 2015, Bir Batı Masalı Shakespeare, 
İnceleme 2015, Metafiziğin Trajik Şairi Necip Fazıl, İnceleme 2015, Bu Eller 
Utandırmaz Adamı, Fikir 2016, Mehmet Âkif, Biyografi, 2016, Dilim Türkü 
Gönlüm Gazel, Şiir, 2017, Şehristan Deneme, 2017, Ezelden Urfa, Deneme, 
2018, Az Gezdim Çok Gördüm, Gezi 2018, Tanrıyı İcat Etmek, Deneme, 
2019, Yeşilçam’ın İmgeleri, İnceleme, 2020, Şair Derviş Kahraman Mehmet 
Akif, Biyografi, 2021, Kahramanlara Sevgiler, Biyografi, 2022, Keşke Toprak 
Olsaydım, Şiir, 2022, Kahramanlara Selam, Biyografi, 2022

Mehmet Kurtoğlu (Türkiye)
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ÖMÜR

Mevsimler yaşadım yazdan sonra kış
Yaşlandım çehremde değişti nakış
Durulmaz bu zaman, bu deli akış;
Ömür denizinde bir damla olur! 

Bahar kısa olur, kış uzar da uzar
Gönlünde yaralar azar da azar
Kader hükmünü kazayla yazar;
Ecel ya hastalık, ya kanla olur!

Üç günlük dünyada yoktur halâvet
Sevgili bir hayal, aşktır hakikat
Ölünce anılmak gerçek marifet;
O ya hoş bir nida, ya şanla olur!

Bu dünya anlamsız, acizdir lisan
Ömür dedikleri bir büyük yalan
Eceli gelince kaçamaz insan;
Takdir-i İlahi bir canla olur!

Ankara/2020
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Meryem  Kılıç (Türkiye)

1982 yılında İstanbul’da doğdu.  Şiir ve denemeleri  Karabatak’ta yayımlandı.
Necip Fazıl Ödülleri, 2019 İlk Eserler Ödülü’ne layık görüldü.

Eserleri:  Üzüm Bağında Serenat (Şiir, 2012, Şule Yayınları)
                 Sokaktan Kuyudan Şarkıdan (Şiir, 2015, Şule Yayınları)
                 Kafes Kesiği (Şiir, 2019, Şule Yayınları)
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TAHMİNİ VARIŞ SÜRESİ

sahilde buz parçalarını topluyor kulaklarım, böyle oluyormuş
ne yağmur sesi ne damarların çatırtısı Ay hizasında 
kıyıda işte yağıyor lapa lapa deniz, lapa deyince bir de yankısı: laapaa
ve çok kararlıyım, böyle olunca kararımın yankısı: beklemek sendeki 
ama kış kesiyor yolumu şiire böyle başlanmaz
 
sahilde dalgalar kesiliyor makasla
bir tarafı güneş, kızgın çelik diğer tarafı
yengeçler çıkıyor birden sonra bana doğru
yaz  kesiyor yolumu böyle de başlanmaz

üçüncü kez: gözlerim rüzgâr aramaktadır
beyaz ve soğuk saçakların altında aramaktadır
ne az essin ne çok, aramaktadır
bir yolculuk duası aranmaktadır
niyet, gidiş, ümit, her güne bahane, kendime 
sanki bir sahne burkulan okyanus tam boğacakken
karnından çıkarıp da yüzdürmüş

ihtimal yolculuğun sonu:
ellerim dolu, sırtımda yük uzaktan gelmiş olmalıyım
uzaktan yani tüccarların sesinden
kemiklerin birbirine eklendiği yerden
ellerim neden dolu yükümde kandırılmış hediyeler
dikkat edin ben kandırılmayan, sahipli hediyeler

bir eşik aramaktayım
yarım duvarımı o aydınlatır, aydınlığın yankısı: gözdeki  nööbeet
tanırım bahçemi kuru otlarla komşunun telaşı evimin neresinde takılıp
kanlı defterler  uçuşan perdelerime konmuştur
o belli eder açıktan ve çok net rengini
eşya eşyadır, yaprak ağacındır karışsa da birbirine
betonlar üst üste koyulsa birer bina
hava savrulanları hep taze tutmaktadır
burası tastamam bir şehir
burası savaş artığı bir yerdir 
ben şunun için bir eşik aramaktayım
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buruşuk kâğıttan suyun içinde
bir su; yağmurdan çok sonra
tohumların son nefesi üstünde
yolcu; ölçüsüz kilden duvar  
belki tamam olmuştur

- bakın işte bu gelendir!
o yoldaki benim
açığı koyudan yalancıyı yalanından
gölgeyi utanan baştan yerin kaç kat derinine
bir kapı vardır aklımda işte bilmem başka bir 

üç dakika on beş saniye buradan eşiğe varışım
çok adım çok adım çok adım
yankısı: çok adım çok adım çok adım

yürüyelim 
yürüyelim ama ya beklemiyorsa
ya da beklemiyorsa

ihtimal eşiğin arkası: 
koşup durmaktadır  bütün yankılar 
işte, yıkıntılar içinde 
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1947 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu Diyarbakır, Ortaokul ve Liseyi 
Malatya’da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. Hukukçuluk yapmadı. Bursa’da ticaretle uğraştı. Bursa Büyük Şehir 
Belediyesi Kültür A.Ş. Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Lise yıllarında başladığı düşünce ve sanat hayatını şiir, öykü, roman, 
deneme ve biyografi alanlarında sürdürmektedir. Birçok dergide deneme, 
öykü ve şiirleri yayımlanmıştır. Kriter, Varide ve Kelime dergilerine katkıda 
bulunmuştur. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan yazar yurt içi ve yurt dışı 
etkinliklerde bulunmuştur. Harput Şehrengizi adlı eseriyle 2000 yılında, 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği, “yılın yazar, fikir adamı ve 
sanatçıları” kapsamında şehir kitapları dalındaki ödülünü kazanmıştır. İki 
yılda bir tekrarlanan “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni”nin 2007 yılında 
Ahmet Cevdet Paşa adına verilen büyük ödülünün sahibidir. Şair ve Yazar 
Mengüşoğlu, 2017 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Üstün Hizmet 
Ödülü’ne layık görülmüştür.

Eserleri:
Şiir: Ben Asyalı Bir Ozan, Çamurlu Bir Irmak, Hayatımın Bahanesi, Sevda 
Söze Dönüşmez, Bıçağa Basar Gibi, Endülüs, Bize Kefen Biçene Bak.
Hikâye-Roman: Gavur Kayırıcılar, Dr. S, İstanbul Hikâyeleri, Yerler 
Mühürlendi.

Metin Önal Mengüşoğlu (Türkiye)
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13Deneme: Ağabeyime Mektuplar, Öptüm Kara Gözlerinden, Harput Şehrengizi, 
Bursa Çarşısında Kervan Eğledim, Şehir yollarında Bir Şair Gezgin, Yolun 
Daraldığı Yerden, Yeniden Okurken, İslam Milletinin İstiklal Marşı.
Biyografi: Bilge Terzi M. Sait Çekmegil, Müstesna Şair Mehmet Akif, Mağrur 
Öfke Necip Fazıl, “Felsefe Sıfır Din Bir’di Sezai Karakoç.
Düşünce: Düşünmek Farzdır, Kimliğin Fotoğrafsız Yaprağı, Havada Bulut Var, 
Vahiy ve Sanat, Zihni Karışıklar İçin Alışkanlık Reçetesi, Bir Kelime Mesafesi, 
Anladıkça Artan, Kalbin Marifetleri.
Söyleşi: Kalbim Mühürlenmeden.

GÜZYAŞI

Çarşılara da yağmur iniyor ince telden
Elbisemle astarın arasına düşüyor
Bu kumaş soğuk suyla akrabaymış ezelden
Sırtım yanıyor sanki parmaklarım üşüyor

Resmim için şahane bir tuval dokuyordu
Kesik elyaflarıyla kurşuni iplikleri
Gökyüzünde bir melek kalbimi okuyordu
Sızlatırken rutubet büzülen ilikleri

Atımın sırtındayım bana koşuyor dağlar
Bir kavşakta yol kesti şahın köse sakası
Avazım çıkmıyor ki beni burda kim duyar
Sultanların halkına elbet yoktur şakası

Buğday ekelim haydi sonra gelincik bitsin
Su geldi su diyerek tellal çıksın sokağa
Önümüzden parlamış atlar fırlayıp gitsin
Sular yosun bağlasın viyaklasın kurbağa

Aranızda itiraf mahrem değil mi kızlar
Ne kadar utangaçtı ablaların yaşmağı
Ne kadar aynasızsa o kadar taraksızlar
Kirli kelimeleri tanımıyor dudağı

Söylüyordu bir şair “hiç gözler yaşarır mı?
Şu sinemizde yatan “zalım ürek yanmasa”
Hiç atına binmeyen menziline varır mı?
Ayağı üzengide kırbaca uzanmasa
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Muhammed Çalgın (Azerbaycan)

ISTANBUL 
1
Gözlerin neden kızarmış ISTANBUL 
Yine başının üstündeki bulutları kim kurban kesmiş? 
Ben denizden kaçmış bir sahilim
Rüzgarlarına söylersin Taksim meydanına  bugün esmesin 
Benim MELTEM adında hanımla bir görüşmem var

2
Gözlerin TEBRIZ’dir
Mezarlığına şairler sığınmışlar 
Ayakların ALMATI’dır
Hazar’dan uzanıp PEKIN’e doğru 
Ve ellerin KARABAĞ ‘dır
KARABAĞ ‘ ı yaman kurtardın
KİM KARDASHIAN’lardan ISTANBUL

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



123

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

133
Fotoğrafın hayalimde parfüm gibi uçuyor
GALATA köprüsünden kendimi açtım 
Kaç!!
Bir çift kol sana tırnak arası açılmışlar
Vuracaksan eğer vur gecikme 
Beni öldüreceksen kendin öldür beni satma
Bu alişverişcilerin terazisi akılı tartmıyor ISTANBUL 

4
Benim silahla ne işim var? 
Ben çiçekleri seviyorum ISTANBUL
Benim kafesle ne işim var? 
Ben özgürlüğü seviyorum ISTANBUL 
Benim cami ile ne işim var?
Ben çocukları seviyorum ISTANBUL 
Çocukları- özgürlüğü- çiçekleri 
ORTAKÖY meydanına toplayın bu akşam vakti 
Beraber dans edeceğiz 
Ve göstereceğiz hayatın ne kadar güzel olduğunu 
ISTANBUL gibi

5
Mühendis değilim ISTANBUL
Sana bir yol yapayım 
Sen kendin yolsun
Mason değilim ISTANBUL 
Sana bir imza atayım 
Sen kendin imzasın 
Yalnızlığımdan gölgemle konuşuyorum akşamüstleri 
Bana bir yol yap
Bana bir imza at 
Kurtulayım bu Fars faşistlerin istismarından 

6
Sen kimsin ISTANBUL? 
Ağırsın dağ gibi
Hafifsin yaprak gibi 
Suçların kendinden büyüktür 
Masumsun çocuk gibi 
Bu şiirimden dışarı çık lütfen 
Dışarı çık ceplerimden 
Paltomdan 
Çantamdan 
Kalemimden dışarı çık lütfen 
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Ne de sesinin mezunu
Sen bana vahyoldun  ISTANBUL 
Bir akşamüstü 

7
Yıllar boyu yüreğimde oturdun- kira vermeden
Yıllar boyu gözlerime sokuldun
 - beni görmeden 
Gözlerine söylersin beni imtihana çekmesinler
- tahsili çoktan bırakmışım 
Gör deliliğimi nereye getirdi gözlerin 
Mecnun bana “ temkinli ol” diyor
Ve bu kadar dedikodudan dolayı 
Tekrar seni seviyorum ISTANBUL 
Bu senin suçun değil 
Beni aşık yaratmışlar 

8
Gözyaşlarım mavileşmiş
Göklere bakıp ağlamaktan 
Gözyaşlarım altınlaşmış 
Yıldızlara bakıp ağlamaktan 

Bırakın!
Generaller savaşlara gitsinler 
Mecnunlar  dağlara 
Ve sizler...
Sizler üniversitelere doğru 
Bana biraz kelime verin 
Biraz şiir 
Ben ISTANBUL’a doğru gitmek istiyorum 
ISTANBUL ‘a doğru 

9
Bin dörtyüz elli üç yılının mayıs ayının yirmi dokuzunda 
MEHMET FATİH seni ordusuyla fethetti
Ve beş yüz altmış sekiz yıl sonra 
Yani...
Iki bin yirmi bir yılının ekim ayının üçüncü günü 
MEHMET ÇALĞIN seni şiirle fethetti
Bu iki zaferi küpe gibi kulaklarına as
Ve unutma ki...
Seni yalnız MEHMET ‘ ler fethedebilir ISTANBUL

“Çalğın Mehemmed”
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1996 yılında Ağrı’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Mersin’de tamamladı. 
Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji 
bölümlerinde Lisans, Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında 
ise Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. İstanbul’da (MEB) sınıf öğretmeni 
olarak görev yapan Özer’in, birçok edebî ve akademik dergide şiir ve makaleleri 
yayımlanmıştır. “Telmih Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergisi” ve “Telmih 
Kitap” editörüdür. “kitaphaber.com”da yazı ve bülten çalışmalarına devam 
etmektedir.

Yayımlanmış şiir kitabı: FEL”, Telmih Kitap, 2021

M. Hüseyin Özer (Türkiye)
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BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
 
Doğrusu
Bir varmış bir yokmuş ile başlayan
Hiçbir masal dinlemedim ben
Annemin çığlığı ile
Son buldu bütün hikayem
Var olduğumdan beri
Yok oluş serüvenine itilmişim
Hem siz nerden bileceksiniz ki?
Ben misket bombalarından kaçarken
Elma kokulu fosforu içime çekmişim

Benim hikayemin başı da sonu da bir
Bir yüzü var senedimin
Var oluşumla yok oluşum arasındaki ömürdür
Bana biçilen yaşamdır ölüm
Ben, bir varmış bir yokmuş ile başlayan
Hiçbir masal dinlemedim.

Yorganın altında nice gündüzler geçirdim
Nice günlerden, yorganın aynı yüzüyle gizlendim
Aydınlığı parça parça geceleri izlerdim
Uçan aydınlıklara sığınan ayak sesleri işittim
O ayaklardan çıkan deccâlleri ben zapt ettim

Aydınlık korkunç yüzüyle görülürken
Boğazıma saniyeleri düğümlerdim
Hıçkırarak ziyan etmedim vaktimi
Ölüme karşı değil haaa!
Aydınlığa karşı bu dirayetim
Ben, bir varmış bir yokmuş ile başlayan
Hiçbir masal dinlemedim.

Taştan kaleler inşâ etmiştim
Toz bulutlarını izledim
Boğulmaktan kurtulmak için
Taştan kaleme gizlendim
Asırlık kavgaymış paletlerle ezilen
Ne ar kalmış ne vicdan
Ziyan olmuş hanem

Gölgesi uzun adamlar göğümü kaplarken
Kardeşim, annem, yok ki bu çukurda kimsem
Elimde arabamla kinimi yokuşa süremem
Yetimiyim coğrafyamın kahramanca ölen
Bir varmış bir yokmuş ile başlayan
Hiçbir masal dinlemedim ben.
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1971 yılında Niğde’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Niğde’de tamamladı. 
Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 
mezun oldu. Gül Aydınlığı edebiyat dergisini çıkardı. Bir dönem gazetelerde 
kültür, sanat, edebiyat yazıları yazdı. Bir Nokta, Yedi İklim, Yitik Düşler, Ay 
Vakti, Likâ, Türk Dili, Ardıç, Akpınar, Berceste, Kuşluk Vakti, Beyaz Gemi, Dört 
Mevsim Niğde, Değirmen, Edep, Mesel dergilerinde şiir, hikâye ve denemeleri 
yayımlandı. 2009 yılında Defterk edebiyat-kültür-sanat sitesinin kuruluşunda 
yer alıp genel yayın yönetmenliği görevini yaptı. Halen bir lisede Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir. 

Yayımlanan eserleri:
Irmaklarca (şiir, 2006)
Bahar Sürgünü (deneme, 2010)
Acı Ceviz (öykü, 2011)
Direniş Taşı (şiir, 2012)
Kırk Öykü (öykü seçkisi, 2013)
Gül Aydınlığı (deneme, 2017)
Toprağın Derin Çağrısı(şiir, 2021)

Murat Soyak (Türkiye)
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görkemli duruşun cenk hatırası 
akın akın şahlanan korkusuzluk 
dağa, kuşa, ırmağa komşu eyleyen
yola yazgılı, bir muştulu haber

gözlerindeki o kıvılcımı gördüm 
karanlığı delip geçen bir hızla
toprağın sesi sende mi yankılanır
çevikliğin söylenir bütün dillerde

gövdendeki denizde ipek dalgalar
zülfikar ile yoldaşlığın bildirilmiş
derin vadilerin uğultusu çizgi çizgi
inişler, çıkışlar ve ufuklar ötesi

alnında şavkıyan yeni gül akı
kavga günü gelip çattığında durulmaz
çiçeklense de badem dalları ey 
durulmaz gayrı dört nala bir koşu
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1988 yılında Antakya doğumlu. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği mezunu. 2011 yılında Şanlıurfa’da öğretmenliğe başladı, halen 
İstanbul’da öğretmenlik yapıyor. İstanbul’da çalıştığı sürede öğretmenlik, 
müdür yardımcılığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
yürütülen İstanbul’u Okuyorum projesinde koordinatörlük yaptı. Bu süreçte 
okuma gruplarının oluşturulmasında, edebi yarışların jürilerinde,yazarlık 
atölyelerinde aktif olarak rol aldı. Şiirleri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin 
Olağan Şiir dergisinde ve Yitiksöz dergisinde yayımlandı. Evli ve Bilge Kız’ın 
babası. 

Murathan Cıla (Türkiye)
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TEBLİGAT/TAHSİLAT

İadesi olmayan borçlar edindim 
Geçmişe ve geleceğe
Bir hasta tepsisinde sundular tebligatı 
Koydular şifa niyetine önüme 
Yumuşak koltuklarda verdikleri borcu 
Dar ağacında tahsil etmek istediler.

Kara kara düşünmeyi bırakalı
Ak ak düşünmeye başlayalı
yıllar olmuştu
Kurtulmak için çıkayım dedim yükseklere
Aşarak bulutları göğün kızıl denizinde buldum kendimi 
Pamuk pamuk bulutlardan oluşan adacıklara rastladım 
Bir rokete çarptım ve düştüm Lüt Gölü’ne
Derinlere dalma umuduyla didindim durdum
Göl tuzluymuş meğer dalamadım ve döndüm gerisin geri yeryüzüne 
Enez bedenim daha fazla dayanamadı işkenceye
Tahnitçiler cesedime dokunmadı

Gördüm, cenazeme gelmiş tahsilat memurları 
Dostlarım borcumu öder diye ama nafile 
Ödenmemiş senetleri gül diye mezarıma diktiler 
Bir devrim başlıyor
Raskolnikov’un baltası ellerde
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Mustafa Özçelik (Türkiye)

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yükseköğrenim 
gördü. Nevşehir, Eskişehir ve Kütahya’da resmi ve özel öğretim kurumlarında 
Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. Dumlupınar Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi 
olarak çalıştı. İlk şiiri 1975’te Gelişme dergisinde, ilk yazısı 1978’de Mavera 
dergisinde yayımlandı. Sonraki şiir ve yazı çalışmaları başta Mavera, Kayıtlar, 
Kardelen ve Düş Çınarı olmak üzere Yönelişler, Dergâh, Ay Vakti, İlim Sanat, 
Bizim Külliye, Bir Nokta, Türk Edebiyatı, Dil ve Edebiyat, Türk Dili, Muhit, 
Aydos gibi dergilerde yayımlandı.

Şiir, hikâye, deneme, masal, biyografi ve antoloji dallarında eserleri bulunan 
yazarın yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlardır: İfşa, Güneş ve Ayna, 
Serenat, Gül ve Hançer, Bir Irmak Düşü, Ateş Denizi, Dilim Ol Söyle (şiir), 
Yunus Emre, Bizim Yunus, Nasredin Hoca, Battal Gazi (Biyografi), Yunus 
Emre’nin Dostları, Yunus Emre Menkıbeleri, Yunus Emre’nin Şehirleri, 
Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı, Mehmet Âkif ve Çanakkale (İnceleme/
araştırma), Yunus Emre Bir Yolculuk Hikâyesi, Âsım Özlenen Gençlik, Bneim 
Adım Çanakkale (roman), Kitap Kitabı Çağırır, Şairin Şiirle İmtihanı, Şiir, 
Şair, İnsan ve Hayat (deneme), Şehitler Tepesi, Gülün Sırrı, Bir Günün Sevinci, 
Bir Testi Su (çocuk edebiyatı)
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13 Özçelik, 1984’te Suffe yayınları, 1997’de Gençlik dergisi tarafından “yılın 
şairi”, 2004’te Çocuk Edebiyatçıları ve Sanatçıları Birliği tarafından “Şehitler 
Tepesi” romanıyla “yılın çocuk romancısı”, 2006’da Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından “yılın çocuk edebiyatçısı” olarak ödüllendirildi. “Bizim Yunus” eseri 
ise Eskişehir Sanat Derneğince “Yunus Emre Araştırma Ödülü”nü aldı. 2014’te 
Edebiyat, Sanat, Kültür Adamları derneğince (Eskader) “Yunus Emre’nin 
Dostları” kitabına “monografi”, 2015’te 15. Bursa Edebiyat Günlerinde “Âşık 
Yunus şiir ödülü”, 2017’de ise Kazakistan’da yapılan Türkçenin Uluslararası 
Şiir şöleninde ise kendisine “Mağcan Cumabay büyük şiir ödülü” verildi. 2021 
yılında ise “Anadolu’nun Gönül Dili Yunus Emre” kitabıyla TYB Edebiyat 
Mevsimi Şöleni deneme ödülüne layık görüldü.

SIĞINMA

Hangi harfe sığınsam
Tükenmeyen bir yalnızlıktır hikâyesi

Derken bu korkunç mahşerde
Harf harfe tutunup
Çıkar yeryüzüne

Yine de tamamlanmaz devran
Sonra bir sese yaslanarak
Öyle kırarlar bu çemberi

Ah o sesler!...
Her biri bir’den gelirler
Sesler…derinden gelip
Sesler…derine giderler

İster denizde olayım
İster dağda
Sesler senin adın olur
Kalbime üflenen gizli mana.. 

Biliyorum seni
Hiç bilmediğim kadar

Artık nereye gitsem
Sana gitmek olacak 

Su çağıldasa
Sesini özleyeceğim
Badem ağaçlarında
Rengini

Seni içimde yüceltmenin hazzı 
Dalga dalga
Saracak benliğimi

Hiç bir yerde ben
Her yerde sen

Derken sesler konuşacak bir daha

Bir sesle başladı dünya
Bir sesle bitecek
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Artık nereye gitsem
Sana gitmek olacak 

Su çağıldasa
Sesini özleyeceğim
Badem ağaçlarında
Rengini

Seni içimde yüceltmenin hazzı 
Dalga dalga
Saracak benliğimi

Hiç bir yerde ben
Her yerde sen

Derken sesler konuşacak bir daha

Bir sesle başladı dünya
Bir sesle bitecek

1973 yılında Tokat’ta doğdu. 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, Yolcu, Türk 
Dili, Karabatak, Türk Edebiyatı, Aşkar, İtibar, Sabit Fikir, Cins, Nihayet, 
Söğüt, Muhit, Yitiksöz gibi dergilerde yayımlandı. www.dünyabizim.com 
sitesinde kitaplar ve dergiler üzerine yazılar yazmaktadır. 
Milat gazetesinde köşe yazıları yazdı. 
2015-2021 yılları arasında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Tokat Şube 
Başkanlığı yaptı. 
Şairin Aynası kitabı ile TYB 2018 deneme ödülünü aldı. 
TÜRDEB tarafından 2020 yılı Dergi Dostu Yazar Ödülü’nü aldı. 
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) Uçurumda Bir Gömü ( Öykü), Boyumu 
Aşan Ömür – (Şiir)

Mustafa Uçurum (Türkiye)
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BİR HİRA’MIZ OLSAYDI

Giderdim aslında
Buz kesmiş bir bakışı
Tren raylarına bırakmak kolay değil
Bir ses bölerken soru işaretlerini
Postacıyı beklemek romantik olsa da
Müdahale edilmiş bir kaleyim şimdi
Bir pul çok uzağa götürür beni
Adresler hep aynı sokağa çıkar

Ardımda bıraktığım bir enkaz değil
Şehrin kül kokan nefesinden kaçıyorum 
Hikmet ki sual olunmayacak bir detaydır
Boynumun kıldan inceliği kesse de yolları
Ram olmak kalıyor ulu emrin yoluna 
Düştüm çok eskimiş buldum yaralarımı

Gitmek deyince
Sokağın köşesinde kalmak geliyor aklıma

Şu oyun bitsin
Herkes payına düşeni alacak 
Emir kesin
Oyun ve eğlenceden ibaret bir çizgideyiz
Karalayıp duruyoruz defterimizi 
Okunaklı bir yazım olmayacak
Keşke bunu bilselerdi

Oyalandıkça harlanıyor acı
Köprünün karşısı hâlâ duman içinde
Çok oldu müjdeler almayalı 
Bu çağdan arınmak için
Bir Hira’mız olsaydı 
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1955 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. 
Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü Türkçe ve Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yurdun çeşitli yörelerinde öğ-
retmenlik yaptı. Türk Edebiyatı, Türk Dili, Kültür Dünyası, Dergâh, mahalle 
mektebi, Ay Vakti ve Harput Çırası gibi kültür-sanat-edebiyat dergilerinde şiir, 
deneme ve eleştirileri yayımlandı. 

2013 yılında Ses ve Yaz isimli eseri ESKADER ve Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından yılın deneme kitabı olarak ödüllendirildi. 1999’dan beri Elazığ’da 
yayın hayatını sürdüren sanat-edebiyat dergisi “Bizim Külliye”nin genel yayın 
yönetmenidir.  

Eserleri:  
Şehrin Eylül Tarafı (Deneme) 
Ses ve Yaz  (Deneme) 
Ateş Islağı (Şiir)
Sılası Türkçe (Deneme)
Yalnızlık Risalesi (Şiir)
Hatırlamak Uzatıyor Ömrü (Deneme)

Nazım Payam (Türkiye)
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13 YAPAYALNIZ

Küçülttün ya dünyayı
Doldu büyüyen deniz

Buydu, şuydu, oydu kıyıda
Kesilmiş odun gibi kaldı/ ama
Dinmedi uğultu, düzelmedi çarşı

Koptu hiç kopmaz dediğin halat
Git git kimsesiz 

KUSURLU SEVMELER
                       
Eski mesnevilerden geliyoruz, gerçek eksik  
Müstakil seraptır bizdeki, hisse eksik  

Şehri kuşatacağız, uslu mu uslu neon ışıkları
Kilit nerde, anahtar kayıp, müsvedde eksik

Gecemiz arapsaçı, tersinden okunuyor zaman
Tramvaya bineceğiz, sebep eksik

Siz bakmayın bıyıklarımı yanımda taşıdığıma  
Çöl var, kötülük ve bıçak var, damar eksik  

Kale düştü, sur içinde karantinaya alındık
Müşteri tebessümüyle karşılanıyoruz, ganimet eksik 

Erteleyip duruyoruz borçları külfet koğuşunda
Cezasını konuşuyoruz suçlunun, tövbe eksik

Daha uzun konuşabiliriz, mesela akşamüstleri
Masada dilekçe, dilekçede parmak izi, rüya eksik

Tuba ağacına kızdı özne, kürtaj yaptırdı
Bugün pazartesi, pazar eksik, salı eksik
 
Kaldıramıyoruz hayatı, elimizde kaldı nikâh
Pimini çekiyoruz, birimiz eksik. 
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1983 yılında Ankara’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup, 
TOBB Üniversitesi’nin yeni Türk Edebiyatı alanında “Bir Deneme Yazarı 
Olarak Mehmet Kaplan ve Düşünce Dünyası” adlı yüksek lisans tezini 
tamamladı. 
Şiir ve yazıları Hece, İtibar, Türk Edebiyatı, Edebiyat Ortamı, Kayıp Kayıt, 
Yitiksöz, Ay Vakti, Bir Nokta, Şiar, Dil ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat Akademi,  
Sebilürreşad, Şehrengiz gibi dergilerde yayımlandı. Eserlerine Türkiye ve 
Milat gazetesinde yer verildi. Şiirleri, TRT, BİLSAM, Anadolu Yazarlar Birliği 
gibi pek çok önemli kurum tarafından ödüle lâyık bulundu. 
2014’ten beri Milat Gazetesi kültür sayfasında köşe yazarlığı yapmaktadır. 
Evli ve İbrahim Ethem ile Târık’ın annesi. 
Eserleri:
Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan, (Şiir), Akçağ Yayınları-2010
Dareyn, (Deneme),  İncir Yayınları, 2016
Derya ve Meczup (Şiir), Hece Yayınları, 2022

Nuray Alper (Türkiye)
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DERYA VE MECZUP

I
İçimizi dışıyla süpürüyor zaman
Dudağında gül mahcubiyeti, gözbebeklerimizde üzgün takvimler
Solgun bir ömrün çatısında gün
Gibi bekleyen ince yakarışlarla
Sığınsak mı efendim bir balığın karnına
Alnından okunmuyor bu yaranın öyküsü

Islak bir geceyle pencere önünde
Yüzündeki peçeden tanınmayan ayrılık
Camlara çizdiği eşkâlimizden. Eksik
Gözlerindeki hüzün, güzü güncelleyen sızı
Ruhumuzu sonsuzda biriktiren gayret 
Fısıldarken hevesle akşamın kulağına
Her gözyaşı cennetten çıkışın hatırası

Eşiğinize baş koyan heyecanımı çaldılar
Şölenler, ritüeller, konuşkan gecesi kelimelerin
Oysa münzevi bir sükût olmaya niyetliydim
Eli kulağında haber gibi kapınızda durmaya
İrtibatta kalalım lütfen efendim
Sözler girse de aramıza; renkler, şekiller.

II
Irmağa bırakılan ince kâğıdın sırrını
Okuyup yavaşlasa kaygıyı hızlandıran dünya
Kabriyle yüz yüze gelen kalplerin incinişi
Tahammülün sığdırılamadığı odalarda

İsmiyle zikri kıyama durdu toprağın
Resim çiziyor âh göğe kendinden yüksek
Arttıkça kalabalığımız bir şeyler eksiliyor
Ellerimiz eskiyor kimseye görünmeden
Hayallerimizi kuyusuna sarkıtıyorlar dünyanın
Bilenmiş bir bıçak bağışlar mı boynumuza efendim
En itaatkâr haliyle şu kapıda bekleyen aşk? 
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Avlusunda kimsesiz kırlangıçların matem
Bilen var mı neresine geldik hayatın
Biraz duysak, kurutulmuş gülünde biraz dursak
Raflarda unutulmuş hatıraların

Narçiçeği, Aralık, ürperen kalp ve akşam
Hiç gelmeyen şiire yaklaşmak hülyasıdır
Bizim de ayaklarımızda kül rengi heves
Omzumuzda onurlu bir ata yorgunluğu
Yine de kaybettik vefasını örümceklerin
Hicaz makamında ezberlediğimiz suretler nicedir
Saklanacağımız mağara nerede efendim? 

III
Yangın ortasında yanılmış bir yarayla
Tanıdık Rabbini güneşin ve ayın
Zindandan saraya, ateşten suya
Göğsümüzde secde izi on bir yıldızın
Son akşam yemeğinde yalnızlığımız

Biz efendim bu derdi eski yağmurlardan bildik
Kalbine mühür vurulan cennet sürgünü sözleri
İncinerek geçtiler yurdumun ağrısından
Gözleri al yüzü ak, yaşmağı al göğü ak
Sahaflar sokağından, meczuplar yokuşundan
Bulduğumuz ilk değil tufanda ismimizi

Gidelim mi; gidelim çiçeğine küs mevsimden
Yanık bir sükût ile baktığımız vahaya
Sormadan, anlatmadan, bulunacak olmadan
Sözünde durmayan niyetten, yorgun samimiyetten
En yakın rüya ile yetişelim uzağa
İçimizde bir dua kırılmadan efendim
Asra su taşıyan sır kaybolmadan. 
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15 Aralık 1945 yılında Bingöl’ün Dikme (Kür) Köyünde doğdu. 1961 yılında 
İstanbul’a göç etti. İlk şiiri 1964 yılında yayımlandı. Bu yıldan itibaren birçok 
süreli yayında şiir ve denemeleri yayınlandı. Şiir ve şiir kitapları üzerine 
değini ve eleştiri yazıları kaleme aldı. Kardelen dergisinin kurucuları arasında 
yer aldı. Düş Çınarı dergisini çıkardı. 1994 yılından 2008 Ocak ayına kadar 
Vakit Gazetesi kültür sayfasında haftalık yazılar yazdı. Bir süre Millî Gazete 
Düşünce sayfasında kısa bir süre de Yeni Söz gazetesinde yazdı. Halen 
Edebiyat dergilerinde şiirlerini yayımlıyor. 1968 yılından itibaren Üsküdar- 
Beylerbeyi’nde ikamet ediyor.   
Eserleri:
Şiir Kitapları
Şehrin Üzerindeki Bulutlar (1990), Haziran (1991), Savrulan (1993), Uzun 
Beyaz Bir Çığlık (1995), Hoşça Kal Hüzünbaz Çocuk (1998), Akşam Yedi 
Suları (2000), Filistin Şiirleri Antolojisi (2001), Red Şiirleri Antolojisi (2003), 
Güllerin Ardından (2004), 1şık Oyunları (2005), Aşk Şiirleri Antolojisi 
(2006), Salıncakta Sallanan Rüzgâr (2007), Kayıp Zaman Atlası (2007), Seni 
Beklerken Cancağızım (2008), Gidelim mi Dostum (2011), Derin Yara (2014) 
(Eskader Şiir Ödülü), Ve Sonra (2016), Rüzgârlı Bahçe (2016), Özgürlük İçin 
Bir Şarkı (2017), Eylül Şiirleri (2018), Dünya Kaldı Başıma (2018), Kim Bilir 
Belki (2019), Şiir Kalır Sonunda – Altmış Yılın Şiirleri (2021), Üzgünüm 
Vakit Dar (2021),
Bakarsın Yağmur Yağar (2022)

Nurettin Durman (Türkiye)
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Uzun Günlerin Kısa Tarihi (1998), Basit Bir Şeymiş Gibi Sanki Yaşamak 
(2006), Gül ile Bülbül Meseli (2017), Şiirin Kanatları Altında (2018), Şiirle 
Gelen (2021)
Öykü Kitapları
Mektebin Bacaları (2007), Amca Bey Öldü (2017)
Anı Kitapları
Öksüz Çocuklar Galerisi (2007), Beylerbeyi Günlükleri (2017), Haydi Bana 
Eyvallah (2019) (TYB Yılın Hatıra Kitabı Ödülü)
Derleme Kitapları
40 Hadis 40 Yazar (2013), Esmaül Hüsna- 99 yazar 99 İsim (2018)
Söyleşi Kitapları
Yazmak ve Yaşamak (2014), Yazmak ve Yaşamak II (2016)

NE DİYEYİM YALAN DÜNYA BEN SANA 

Ben kalayım bir parça sinenizde gül rengi 
Bana yağsın damlalar bana yağmurlu sokak 
Gözüm üzre isterim gam dolmasın eğniniz 
Güzel günlerde olsun bereketli ömrünüz. 

Alıştım mı kaldım mı âdetiymiş insanın 
Bu misafir kalacak değil elbet burada 
Bahar gibi yaz gibi gelip geçecek zaman 
Bu nazı bu kederi çekeyim mi ben yine. 

Bir minnacık aşırma olmasın sakın sözüm 
Lazım olanı aldım heybelerde kalmışlar 
Zaten söylenmedik yok uçuvermiş havaya 
Ne diyeyim yalan dünya bundan sonra ben sana. 

Ama olsun bir şenlik ne var ne yok bahtıma 
Siz iyilik taşıyın uzak zamanlar kadar 
Dünya bırakınca hemen kendini orta yere 
Gelen gelir giden kendi yoluna. 

Ben burada sahiden kalmış gibi var mıyım? 
Gören olursa eğer kader kısmet meseli 
İsterdim bir güzellik dolaşsın da dünyayı 
Hiç kötülük kalmasın yeryüzünde mesela.
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09.09.1960 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 
Horasan’da, Liseyi ve üniversiteyi Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında aynı 
fakülteye araştırma görevlisi olarak girdi. Yönetim ve Organizasyon alanında 
çalışan Genç, 1990’da doktor, 1995’te doçent, 2001 yılında profesör oldu. 
2003 yılında Atatürk Üniversitesi’nden ayrılan Genç, Kocaeli ve İstanbul 
Ticaret Üniversitelerinde Çalıştı.
2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı ve Kurul Başkanvekili 
olarak 2015 Şubat ayında görevinden ayrıldı. Halen Merkez Bankası Meclis 
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
1980 yılından itiraben bazen mahlas da kullanarak pek çok edebiyat dergisinde 
şiirlerini ve yazılarını yayınlandı. Türk Edebiyatı, Aylık Dergi, Nesil, Sur, 
Gurbet, Mina, Kardelen, Palandöken, Karçiçeği, Yolcu, Güneysu, Dolunay, 
Aydili, Ayvakti, İkindi Yazıları, Bu Ülke, Bizim Külliye, Dil ve Edebiyat 
Dergisi, İtibar, Muhit, Dergâh, Dize, Edebiyat ve Eleştiri bunlardan bazılarıdır. 
Satrançla ilgilendi ve Erzurum satranç şampiyonu oldu. Türkiye satranç 
liginde oynadı.

Nurullah Genç (Türkiye)
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 2008 yılında fotoğrafa başladı. 300’ün üzerinde fotoğrafı ulusal ve uluslararası 
sergilere kabul edildi ve çeşitli ödüller aldı. 2012 yılı sonunda, merkezi 
Fransa’da bulunan Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FİAP tarafından 
verilen Afiap unvanını aldı.  İlk kişisel sergisini 2011 Mayıs ayında “Ruhumdan 
Yansıyanlar” adıyla açtı ve sergilenen fotoğraflar İstanbul Ticaret Üniversitesi 
tarafından aynı adla albümleştirildi. Sen İstanbul Olsaydın Keşke isimli şiiri 
kendisi dâhil dört fotoğrafçı tarafından İstanbul’un yedi tepesinden yapılan 
çekimlerle fotoğraflaştırıldı Ümraniye Belediyesi tarafından şiir ve fotoğraf 
sergisi adı altında sergelenerek albümleştirildi.

MESLEKİ ESERLERİ
Başarı Bedel İster, İşletme Ahlâkı, Örgüt İkliminin Gücü, Zirveye Götüren 
Yol: Yönetim, Yönetim El Kitabı, İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk, Yönetim 
ve Organizasyon; Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar,  Kalite Liderliği, Ortaklık 
Kültürü, Meslek Yüksek Okulları İçin Yönetim ve Organizasyon

ŞİİR KİTAPLARI
Çiçekler Üşümesin (1986), Nuyageva (1990), Yankı ve Hüzün (1992),  Aşkım 
İsyandır Benim (1993), Siyah Gözlerine Beni de Götür (1995), Yağmur (1995), 
Rüveyda (1995), Yanılgı Saatleri (1996), Denizin Son Martıları (1996), Aşk 
Ölümcül bir Hülyadır (1997), Hüznün Lâlesidir Dünya (1998) , Gül ve Ben 
(1998), Yürüyelim Seninle İstanbul’da (2001), Müptelâdır Gemiler Benim 
Denizlerime (2002),  Sensiz Kalan Bu Şehri Yakmayı Çok İstedim (2003),  
Birkaç Deli Güvercin (2005), Çanakkale: Her Şey Yanıp Gül Oldu (2006), 
Ateş Semazenleri (2011), Mahrem ve Münzevi (Toplu Şiirler) (2012), Bilardo 
Telmihleri (2017), Harflerin Simyası (2021), Söyle Bana Hindiba (2020), 
Bahar Buselik (2020)

 ROMANLARI:
Tutkular Keder Oldu (1987)
Yollar Dönüşe Gider (1989)
İntizar (1990)
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13 SÖYLE BANA HİNDİBA 

Kartallar uçar mı bir harabeden
Köprülerden benim yârim geçer mi
Sen neden bu kadar güzelsin, bilmem
Taşırsın yeryüzüne ebedî tohumları
Ben ise kuruyacak bir suyun mahkûmuyum
Avuçlayıp öpüyorum kumları
Bir karadelikten bakarken hayat 
Meydan okuyanlar kim bu serâba 
Söyle bana hindiba 
 
Sen nasıl bu kadar ceylan koşması 
Sen nasıl bu kadar yollar aşması 
Sen nasıl bu kadar güneşe meftun 
Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi

Ben rüzgâr değilim, dokunmam çiçeklere 
Ben kara parmaklı insan değilim 
Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar 
Bilemezsin, hayal akşamlarında 
Renklerini kuşatan 
Damıtılmış gözyaşıdır ömrümün 
 
Ben boşluğa üfleyen cellat değilim 
Karayele verdim ayaklarımı
Söyle bana, eceli kim tutar perçeminden
Hangi ölü bilmez nereye gittiğini 
sen miydin o mehpâre, o memnû, o dilruba
Söyle bana hindiba

Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi 
Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi 
Sen nasıl bu kadar pencere önü 
Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi 

Ben kaptan değilim, anlamam gemileri 
gizli bir ummanın gelgitlerinden 
İniltiler vurur sahillerime 
Deniz feneri değilim
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13
Önce yürü bu vefasız ülkeden 
Sonra uzan bir tenhaya, sessiz ol 
Gelip geçsin üzerinden turnalar
Düşün, sesler neden bulur sesleri
Kelam kimin damarlarında kandır
Harflerini senden alan merhaba
Hangi demin âteşidir içimde 
Söyle bana hindiba 

Sen nasıl bu kadar gönül hanesi 
Sen nasıl bu kadar yâr divanesi 
Sen nasıl bu kadar çerağı ömür 
Sen nasıl bu kadar inci tanesi 
 
Ben korku değilim kapı aralarında
Pencerenin infilâkı değilim   
Gölgeleri yüzlerinden tanırım 
bir resim bir ressamı aldatır bir yerlerde       
Bir eşya bir hamalı
Ben hâlâ öğütülen anılarıma değil
Değirmene inanırım
Bu derin aldanış kimden kalmadır
Bu uzaklık, bu diba
Söyle bana hindiba
 
Sen nasıl bu kadar kelâmın hası 
Sen nasıl bu kadar şiir bohçası 
Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum 
Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi 

Ben bir kervan muamması değilim
Çekinmem yolların kıvrımlarından
Ellerim ışıldar alacakaranlıkta
Saklambaçlar ortasındadır evim
Kışın kartopudur adını anmak
Döner döner yüreğimde, dağ olur
Yazın güneş yanığıdır düşlerim
Sonbahar ruhumu bekleyen oba
Söyle bana hindiba
 
Sen nasıl bu kadar sevda hecesi 
Sen nasıl bu kadar hayal incesi 
Sen nasıl bu kadar mutluluk çağı 
Sen nasıl bu kadar tarih öncesi
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1 Ocak 1971 Konya doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini 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 yayınlandı (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, Çilingir, Natama, Buzdokuz, Bu 
Çağ ve Şiraze’de yayınlandı. Nisan 2003-Haziran 2006 tarihleri arasında (12 
sayı) yayınlanan üç aylık edebiyat dergisi Kökler’in yayın yönetmenliğini yaptı. 
Karagöz ve TYB Akademi dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. 2007 yılında 
yayınlanan Kural Dışı adlı kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından eleştiri 
dalında yılın kitabı ödülüne değer bulundu.

Yayınlanmış 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), 
Görevimiz Tehlike (söyleşi / 2018), Dogma (şiir / 2019), Edebiyatsız Edebiyat 
(eleştiri / 2022), Çevrimdışı (eleştiri / 2022).

Osman Özbahçe (Türkiye)
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13MUHACİRİM VATANIM YUKARIYA BİTİŞİK

yıldızlar gökte delik açmış
benim için kümelenmiş birkaç arkadaş
hiçbiriyle anlaşamıyorum
benim dışımda kimse günsel demiyor
bu bir sorun bu sorunun günselliği
tartışılmıyor benimle
demirden bir ağaç yeşertiyor
inandığım ne varsa
muhacirim vatanım yukarıya bitişik

sen mi düzelteceksin ben mi
şiir hazır yapıt değildir
modern resmin insanı paramparça
adam resmi çiziyorlar kafası yok
kadın resmi çiziyorlar
belinden aşağısı yok
yüreğin yerine kırmızı nokta
hiçbiri çizdiği resmi anlatamıyor
eski yerine her şey eski yerine

insan resmi çizmekte zorlanıyorlar
insan şiiri yazmakta
modern sanat organ mafyası
insana benzemeyen insan
şiire benzemeyen şiir
eşekarısı üretiyor yılanlar balık
kalın ağzı yemek tabağına dökülüyor
mucizei sezai karakoç gerekiyor bu yıkımdan çıkmak için
Kimya Hatun anasının gözü
1800 vergi kuruşu
1200 kira lirası
üçyüzbin banka faizi
çok fazla

karanlığa gömül dibi çatlayıncaya kadar
kimseden öğrenmedim
kendimden öğrendiğimi
soğuk dil -çok fazla
ilhamlı gözlerle süzmüştüm oysa seni yeni bir dil yeni bir anlam



148
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13 karanlığa gömül dibi çatlayıncaya kadar monachisme
kâretmiyor adalet terazileri sismik okumalar
modern dünya modern insan
rehbâniyetin dibi
yol bir şekilde düzlüğe çıkarır dedikçe
içimizde büyüyen boşluk yürüdüğümüz yol
Hay şapşal Han şapşal
Dünya leş imiş hüt hüt bulunmaz

Kimya Hatun insan geni projesinde
Öter Hoca Yeter Hoca
insanı parça parça ettim cahil hoca
bir parçasını şiire gömdüm
bak şiir ışığı nasıl da yakalamış
konuşun kayalar
uçtaki durum benimkisi
Dilsiz Harita Dilsiz Şiir

yaktın mı beni dedi sorgudan çıkan arkadaşına

yaktın mı beni dedim
doğru sözlerin kuvveti
şiir şiirin karşısında şiir şiirin şiir
insansız şiir demişti karakoç
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1968 Ordu doğumlu. Denizcilik, müzik ve işletme eğitimi aldı. Öğrencilik 
yıllarında başladığı gazetecilik mesleğinden emekli oldu. Şiir, hikâye, biyografi, 
tiyatro ve deneme alanlarında 20 telif kitabı yayınlandı. Kardelen, Ay Vakti ve 
Kültür Dünyası dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. Siyasi danışmanlık, 
televizyon yapımcılığı ve sunuculuğu, radyo programcılığı yaptı. Şiirleri 
bestelendi. İngilizce ve Azerbaycan Türkçesine aktarıldı. Şiirlerinden seçmeler 
“Günebaxan” adıyla Bakü’de yayınlandı. “Kitap Bizim Neyimiz Olur?” başlıklı 
semineri ile bine yakın okulda binlerce öğrenci ile buluştu.

Eserlerinden Bazıları:
Benden Önce
Aşk Olur
Ateş Güzeli
Teslimiyet
Besbelli Yalnızlık
Hiç Değilse Bugün
Kalbin Ne Marka
Kemal Tahir’in Düşünce Dünyası
Üstad ve Ağaç
Ahiret Kumbarası
Hüzün Boşluğu

Özcan Ünlü (Türkiye)
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13 BEN BUNU SÖYLEMİŞ MİYDİM?

1.
Sen üzülme dedi annem el fettah çek yüz kere
İnsan dedi kaybolunca kendi evreninde
Ne asansör işe yarar evladım ne vinç ne füze
İnsanın içinde bir merdiven var
Sen şairsin dedi görebilirsin insanın içinde
Kuşlar var sen bilirsin sevmeyi el fettah çek yüz kere
 
2.
Sonra birdenbire duvarda asılı o simli seccade
Kaybolunca annem gecikti bir hikmet mucibince
Çok üzüldüm parmağım suyu eşeledi
Hastane odasında öylece donakalmış gözlerim
Bir serum müddetince kıvrılıp tekrarladım
El fettah el fettah el fettah
 
Sonra incinmek istemedim tabi dinledim annemi
Nefesine ayna tutup dinledim göğsündeki hırıltıyı
Herkes bilsin istedim sürekli tekrarlanan
En güzel şiirdir anne nefesi
 
3.
Sen üzülme dedi annem babanın körüğünde
Bir mengene var çeliği sıkıp suyunu çıkaran
İşte öyle güçlü kolların olsun türkü söylerken
Ne bileyim odun taşırken yahut ağlarken
Bilirsin sen de her taşralı çocuk gibi güzelsin
Sus ve el fettah çek yüz kere
 
Sonra dedi ki annem şiir işe yaramaz sanma
Şiir sarnıçtan akan su misali hayata
Bir şey daha var dedi bu kemik tarak
Güzel tarar gecelerin sırma kahküllerini
Sen sanırsın şiirdir söylenen kulağına
Oysa duadır içindeki merdivenden
Aşağı inip yukarı çıkan harfler sepeti
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Şimdi bütün her şey rafa her şey savunmasız
Bir zaman aralığında yahut bir dehlizde
Tedirgin su içimi kadar düşüp geceye
Kalkacağız sabaha horoz şarkılarıyla
 
Ne kadar güzeldi ona kadar saymak
Yağlı ekmek için ekmeğe toz şeker için
Çırpılmış ayran için ve yağmuru sevmek için
 
Annem işte damla sakızı kokan elleriyle
Ayıklayıp yedirirken palaz fındığı
Amerikan yardımı vita kutularına tekmeyi vurup
En kötü günümüz böyl’olsun ülküsü çocukluğumun
 
5.
Mühendisten şair olmaz dedi annem mühendis
Öyle garip biri olunca doktor olmalı insan
Doktor iyi bilir kalbi kalbi iyi bilen
Şiir söyler sen doktor olmasan da
El fettah çek yüz kere çünkü içindeki yangın
Seni götürecek şiirin mahzenine
Hem dedi bilirsin sevmeyi el fettah çek yüz kere
 
Ama doktor olursan yine de
Belki sen onarırsın yaralarımı
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7 Kasım 1976’da Afyonkarahisar’da doğan Çoban, Selçuk Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını 
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Dîvan Edebiyatı sahasında tamamladı. 
Anadolu ve İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde birçok kurumda 
çalıştı. 2009-2010 yıllarında Beylikdüzü Belediyesinde Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü yaptı. 2014-2019 yılları arasında Türkiye Cumhuriyetini 
temsilen misafir öğretim görevlisi olarak Gürcistan’da Samtskhe-Javakheti 
Devlet Üniversitesinde “Türkçe” dersleri verdi. Marmara Üniversitesinde 
İslâmî Türk Edebiyatında doktora yapan Çoban’ın şiir albümüne de ismini 
veren “Sürme’nin Hesabı” şiirinde sevdiğini gözünden sakınan bir şair olarak 
karşımıza çıkar: 

Eserleri:
Şiir Kitapları:
Anneme Yalanlar, Kördüğüm Gibi, Özgürce Şiirler
Şiir Albümleri:
Sürme’nin Hesabı
Nesir Kitapları:
Diksiyondan Mikrofona, Lisandan İnsana, Yıldızların Konuşma Sanatı

Özgür Çoban (Türkiye)
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13
AY YILDIZIM 
(Yüzüncü Yıl Marşı)
Özgür Çoban

Ezelden ebede aşka bağlayan
Toprak olur toprak, Ay Yıldızım hey!
Kutlu yola çıkıp Türkçe çağlayan
Irmak olur ırmak, Ay Yıldızım hey!

Mevlânâ sırdaşın, Yunus dildaşın;
Aşk alevi yakar Hacı Bektaş’ın.
Sazının telinde Neşet Ertaş’ın
Bozlak olur bozlak, Ay Yıldızım hey!

Âşık güler yüzlü, yâr tatlı dilli…
Çaylar tavşankanı, renginden belli…
Karadeniz’imde bir ince belli
Bardak olur bardak, Ay Yıldızım hey!

Çerkezi romanı halis niyetle
Sevelim insanı samimiyetle
Türküyle Kürdüyle Lazıyla etle
Tırnak olur tırnak Ay Yıldızım hey!

Çıktık Ötüken’den Orta Asya’dan
Vardık payitahta, geçtik Bursa’dan
İzzetli selâm var Saraybosna’dan!
Boşnak olur Boşnak, Ay Yıldızım hey!

Zaferlerle taşan şanlı mâzînin,
Yüce neferiyiz parlak âtînin.
Sefere çıktığı, Osman Gāzî’nin
Kısrak olur kısrak,  Ay Yıldızım hey!

Alparslan el almış, Bilge Kağan’dan;
Muştular getirdim Fatih Sultan’dan.
“Mavi Gözlü Dev”le Fevzi Kumandan
Çakmak olur Çakmak, Ay Yıldızım hey!

Sarsa da yurdumu hazin manzara
Şâhit Çanakkale, galip Ankara!
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13 Açar zâlimlerin bağrında yara
Mızrak olur mızrak, Ay Yıldızım hey!

İlk adımı attı Samsun, Amasya;
Bir nazlı gelindir Mersin, Antalya…
Başaklar boy verir, toy eyler Konya;
Burçak olur burçak, Ay Yıldızım hey!

Yürek var efende ve dadaşında,
Tarih var Urfa’nda ve Maraş’ında;
Annemin, yârimin tâcı başında
Yaşmak olur yaşmak, Ay Yıldızım hey!

Hem Dedem Korkut’un özlü sözüyle
Hem Cemil Meriç’in gönül gözüyle
Hâlide Edip’in aydın yüzüyle
Ak pak olur ak pak, Ay Yıldızım hey!

Bizi yakan Temmuz, Şubat gibidir;
Bilesin hakîkat, sırat gibidir;
Sakarya, Menderes, Fırat gibidir;
Berrak olur berrak, Ay Yıldızım hey!

İzmir’i sel vursa Muş olur talan.
Van’a ateş düşse Muğla’dır yanan;
Yârim Adıyaman, dostum Ardahan…
Şırnak olur Şırnak, Ay Yıldızım hey!

Karabağ’da boran, Ağrı’da tûfan…
Edirne’den Kars’a sığmaz bu destan!
Ülkeme, ülküme kim varsa yaran
Parlak olur parlak, Ay Yıldızım hey!

Sen iyi ki varsın, Bülbül Eren’im!
Yurduma yuvama gönül verenim!
Şehadet bağından sümbül derenim,
Leylâk olur leylâk, Ay Yıldızım hey!

Sağ yanım Fâzıl’dır; sol yanım Nâzım…
Câhit, Ârif, Âkif, Fuzûlî lâzım…
Sanat, irfan, ümran, gönül niyâzım…
Ahlâk olur ahlâk, Ay Yıldızım hey!
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13Barbaros’tan mîras bu mavi vatan…
Karalar bağlar mı o Mîmar Sinan?
Hem koskoca sultan hem özgür çoban
Tutsak olur tutsak, Ay Yıldızım hey!

Kuşlar yuva yapar ulu çınarda,
Düşler gerçek olur bizim diyarda…
Kadayıf üstüne Karahisar’da
Kaymak olur kaymak, Ay Yıldızım hey!

Saymakla biter mi onca vilâyet?
Giderse adâlet kalmaz liyâkat;
Halkadır, hakkadır gerçek sadâkat;
Mutlak olur mutlak, Ay Yıldızım hey!

Niyâzi Sayın’la ney alevlendi;
Tekbîre ses verdi Itrî’nin kendi
Tambûrî Cemil Bey, Dede Efendi
Kaynak olur Kaynak, Ay Yıldızım hey!

Türkü söyleyelim, kurulsun Tûran;
Uygur, Tatar, Özbek canıma cânan…
Kırgız, Çuvaş, Kazak kardeşiz yâran 
Kıpçak olur Kıpçak, Ay Yıldızım hey!

Nâmıdiğer Emin, adı Muhammed…
Onsuz eksik kalır cümle muhabbet; 
Hakkı söyler millet, susmazsa ümmet…
Uçmak olur uçmak, Ay Yıldızım hey!
Gökteki hâliyle alıp götüren,
Nazlı hilâliyle derdi bitiren,
Gönül coğrafyama huzur getiren 
Bayrak olur bayrak, Ay Yıldızım hey!

Yüz yıldır açsa da gül, lâle, zambak;
Bin yıldır vatandır, kan rengi toprak…
Dünyaya bir bayrak, mahşerde ancak
Sancak olur sancak, Ay Yıldızım hey!
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1958 yılında Quba’da Azerbaycan Moskva Dövlet Sosial Universitetinin 
hüquqşünaslıq fakultesinde tehsil almış, müxtelif vezifelerdə çalışmışdır. 
Hazırda Azerbaycan Respublikası 5 saylı “Metbuatyayımı” İdaresinin reisidir. 
“Çöreyim daşdan çıxır”, “Ömür qapıları”, “Bir çiçek axşamı”, “Ne ğözeldi 
yolun, Allah”, “Almalı kitab”, “Gedesen dünyanın axırınacan” və “Vatan” 
adlı şeir və tercüme kitablarının, onlarla elmi, bedii və publisist meqalenin 
müellifidir. 
Heyat və yaradıcılığı haqqında beş kitab, yüzlerle monoqrafiya, meqale, 
şeir, esse, kurs və diplom işleri, dissertasiyalar yazılmışdır. Şeirleri ingilis, 
rus, ukrayna, qazax, özbek, fars və Dağıstan xalqlarının dillerinə tercüme 
olunmuşdur. Macar, italyan, ingilis, rus, ukrayna dillərindən tercüme etdiyi 
şeirleri “Göyem ağacı” adlı kitabında derc edilmişdir. 2009-2010-cu iller üçün 
Prezident təqaüdüne, 2019-cu ilde Şahmar Ekberzadə mükafatına, 2022-ci 
ilde İstiqlal şairi Ahmed Cavad mükafatına və “Aşıq Alesger Ocağı” yubiley 
medalına layiq görülmüşdür.
Şairin “Azerbaycan bayrağı” şeiri və diger eserləri ali və orta mekteblərin tedris 
kitablarında derc edilmiş, ölkenin bayram, merasim ve tarixi günlerində ekser 
elm və tehsil müessiselərində, o cümledən Azerbaycanın bütün telekanallarında 
mahnı və kompazisiyalar şeklinde müntezem olaraq seslendirilmiş və bu gün 
de seslendirilmekdedir. Şanlı ordumuzun möhteşem Qarabağ qelebesine hesr 
edilmiş “Zafer paradı”nın Azerbaycan Televiziyasında canlı yayımı da məhz 
“Azerbaycan bayrağı” şeiri ilə açılmışdır.

Ramiz Hamzeyev Qusarçaylı (Azerbaycan)
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heyetinin, Rayon İcra Hakimiyyeti yanında İctimai Nezaret Şurasının və Quba 
belədiyyesinin üzvü, Azerbaycan Yazarlar Birliyi Quba bölmesinin və “Ay 
işığı” edebi meclisinin sedridir.

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI

Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər,
Ulduzunu,ayını göydə mələklər ötər,
Hər rəngində “ya qazi, ya şəhid” bir mən bitər,
Sən ey İstiqlalımın əbədiyyət sancağı, - 
Azərbaycan bayrağı!

Yağının min hiyləsi küydən, kələkdən keçər,
Sən sancılan ucalıq min-min ürəkdən keçər,
Dağlar yerindən oynar, daşlar ələkdən keçər,
Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı,-
Azərbaycan bayrağı!

Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin,
Çəni ağlar Göyçənin buluduna bələndin,
Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna  bələndin
O tayımda Savalan, bu tayımda Şah dağı,
Azərbaycan bayrağı!

Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən,
Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən,
Sən mənim and yerimsən, mənim iman yerimsən,
Dalğalı ləngərlərin yelpiklənən yarpağı,-
Azərbaycan bayrağı!

Sənsən Azadlıq eşqim, sənsən Hürr,- deyəcəyəm,
Ən son nəfəsimdə də sənə şeir deyəcəyəm,
Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm,
Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı
Azərbaycan bayrağı!
Azərbaycan bayrağı!
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Sagın Akmatbekova, şair, tercüman, gazetecidir. 1949 yılında doğmuştur. İyi 
eğitim almıştır. 1973’te Moskova’daki Gorki Edebiyat Enstitüsünü bitirmiştir.
Yağmur adlı ilk şiir kitabı 1970 yılında yayınlanmıştır. Uzun yıllar Kırgızistan 
Kadınları dergisinin ve Asılzat ulusal kadınlar gazetesinin baş redaktörü olarak 
çalışmıştır. Kırgız Cumhiriyeti Halk Şairidir.

Yayınlanmış eserleri:
Uzak yerler (1972)
Aylı Tepe (1978)
Penceredeki Işık (1984)
Geçen Yılın Yaprağı(1987)
Güz Şiirleri (1990)
Alacakaranlıktaki Ezgi (1998)
Can Defteri (2016)

Sagın Akmatbekova (Kırgızıstan)
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İSMİ DÖRT HARFTEN OLUŞAN ADAMA

Dört taraftan  yürüyor rüzgar,
Dört çesit katısı, gri derya.
Büyüdü gürültüyle söğüt
Kalbimde, bir yerde.

Büyüdü yalnız söğüt,
Dört rüzgarın arasında...
Dört yıldır meyve vermiyor
Dört kayısı su boyunda.

Dört kayısının tepesinden
Yandığında dört yıldız.
Gittim yürüyerek su kıyısından
Gittim yürüyerek ben yalnız.

Arkama bakıyorum uzaklaşarak,
Bilmiyorum ben de, neyi düşünerek,
Dört taraftan vuruyor rüzgar,
Dört çeşit erik su boyunda...



160
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13

1974 Adıyaman, Kâhta, Akıncılar’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini aynı ilde 
tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden Mezun oldu. Şiir, deneme, ve yazıları bir çok dergide 
yayımlandı. Sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı. Radyo programcılığı 
yaptı. Edebiyat öğretmenliğinin yanı sıra açtığı şiir atölyesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Halen Galatasaray Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır. 

Yayımlanmış Eserleri:
Salıncakta Geniş Zaman ( Deneme)
Yeryüzünde Yar Yüzü  (Şiir, Profil Yayınları) 
Asitane (Kayıp Sözler Dergahı) (Roman, Mat Kitap)
S’onsuzluk  (Şiir) (Mat Kitap)
Kelimenin Ç-ağrısı (Etimolojik Denemeler.
T-Kanatlı Şiirler. Baskı Aşamasında)

Sedat Yılmaz (Türkiye)



161

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

13
SEMA GAZELİ

sözlerimden hangisini 
giyinirsen giyin-sen
ipeklisi, şallısı allısı, dallısı var

seç beğen bu bazardan 
baharat koksun yüzün
selimiye, serengi, sündüsü, atlası var

Bursa’sı, Buhara’sı 
bir ipek yol saçların
gözlerinin akında bahtımın karası var

bu çağın bıçağıyla 
kestim göbek bağımı
hülyamda Karani’nin eskimez hırkası var

dahası var biliyorum 
uzar gider bu nehir 
asyası, afrikası,  balkanı, kafkası var

bir benine değiştim 
nişabur, semerkantı
simanda İstanbul’un turkuaz seması var
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25 Mart 1965 yılında Aydın’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde 
tamamlayıp, Ankara Meteoroloji Meslek Okulu sonrasında Sosyal Bilimler 
okudu. Meteoroloji uzmanı olarak kamuda görev yaptı (1983-1997) . Uzun 
yıllar Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştıktan sonra, Üsküdar 
Belediyesi’ne naklen atandı. (1997). Şiir ve yazı dünyasında ilk ürünü 1982 
yılında Mavera Dergisi’nde yayımlandı. ‹80 kuşağı şairleri arasında yer alan 
ve Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi olan Ünlü, şiir ve yazılarını sırasıyla Mavera, 
Defter, İlim ve Sanat, Dergâh, Yedi İklim gibi dergilerde yayımladı. 

Eserleri:
Meczup ve Hançer, -Şiir- (1990)
Cam Tesbih, -Roman- (1995)
Şair Nabi’nin Hicaz Seyahatnamesi, -İnceleme- (1996)
Osmanlının Bozgun Yılları, -yayın hazırlama,- (1997)
Yadigar-ı Selanik, -İnceleme- (2007)
Sinop Gazetesi’nde Milli Mücadele, -İnceleme- (2007)
Aydın Hatırası, - İnceleme-, (2008)
Ulu Rüyayı Gören Şehir Üsküdar, -koleksiyon albüm-(2008)
Mektepten Okula Eğitim Tarihimiz, -sergi- (2009)
Rehber-i Hak, -Tasavvuf İncelemesi- (2009)
Zaman Aynasında Kocaeli, -İnceleme- (2009)
Merkez Efendi Yolunda Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi -el yazma neşri- 
(2020)

Seyfettin Ünlü (Türkiye)
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URGAN

(Aziz şehit Atıf Hoca için)

Onu bir gün çağırdılar 
Atıf hoca derlerdi ..
Saydı birer birer şiirin kandillerini
Tuba ağacından 
Süsler takındı ..
Yakılmış harflerden yapraklar indi. 
Tam o saat dünya
Kurtulup çıktı 
Göğün engin hatırasına.

[hatıra da neydi ?
toprak susanı yutan dilsiz  çöl gibiydi 
kim konuştu gecede ?
yüzler birer birer eğilmişken
gidenler hep gitmişken,
evlere izbelere yarasa kanadı uzanırken]

Bunları sığdırmak zor bu çağlara 
Bir urganın ilmeğinden geçerken Allah diye..
Zor işte sabahsız 
Hep ince beyazlık.
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Seyhan Yakupi (Makedonya)

29 Kasım 1978 yılında Üsküp’te doğdu. Hali hazırda çocukluk hayali olan 
sunuculuk ve radyoculuk mesleklerini yapmaktadır. Küçük yaşlardan edebiyata 
olan merakı sebebiyle devlet radyosunda kültür - sanat alanında yayınlar 
hazırlamaktadır. 2002 yılından itibaren yayın hayatına devam eden “Köprü” - 
Kültür Sanat ve Edebiyat dergisinde deneme ve şiirleri yayınlanmaktadır. Aynı 
derginin 2014 yılından beri yayın kurulunda yer almaktadır. Şiir yazmakla 
birlikte, şiir okumayı ve dinlemeyi de seven Yakupi Makedonya’da düzenlenen 
birçok şiir buluşmalarının organizasyonu ve tertiplenmesinde görev aldı. Aynı 
etkinliklerde kendisine ait şiirlerini de seslendirdi.
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MUTLULUK

Çocukları uyumadan eve giremeyen 
boynu bükük babalar görürüz
eli boş eve girmektense, sokakta bekler geceyi 
babalar erken ölür bizim oralarda
Kimse sevdiğine kavuşmaz
ve seven sevdiğinden başkasına varmaz 
yaşı geçmiş kızlar görürsün bizim mahallede, 
tutulmamış sözlere inat kendi hayatlarını harcayan 
ve 3 günlük aşkı mezara taşıyan 
karanlık erken çöker bizim mahalleye 
ve adresi şaşırmıştır mutluluk 
uğramaz bir türlü 
çiçeklerin açtığı mevsimlerde biz enkazları süpürürüz 
ve kelebeklerin özgürlüğünden çok ömrünü kıskanırız 
yazdıkların çok karamsar dedi adam
bahardan, çiçekten, böcekten bahset 
kelebeklerin özgürlüğünü anlat
isyan dolu tüm yazıların
sahi baktığımda ben hiç mutluluktan bahsetmemişim güldüm
haklısın dedim ve bizim mahalleden bahsettim
adresimizi bir türlü bulamayan mutluluktan
ve ömrü iki sabah olan kelebekten bahsedemezdim
dinle o zaman dedim 
bizim sokaklarda esrara teslim olmuş 17’liklerin cenazesi taşınır
ezan kadar sela duyarız
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Sümayra Yaman (Türkiye)

1980 Eskişehir doğumlu. Aslen Afyonludur. Boğaziçi Üniversitesi Fizik 
Bölümü’nden ön lisansla mezun olmuş ve Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
bölümünü dereceyle bitirmiştir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Şiirleri ve denemeleri 
Karabatak dergisinde yayınlanan Sümeyra Yaman 2019 yılında Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından “Edebiyat Mevsimi Şiir Büyük Ödülü”ne layık 
görülmüştür.  Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır. Evli 
ve üç çocuk annesidir.

Yayımlanmış eserleri:

Sihirbazın Düğünü (2012)
Eğer Bensem (2015)
Parmak Hesabı (2019)
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HALSİZ DÜŞEN GÜVERCİN

Sıkışıverir
Gözlerime düşmüşse kanadı bir güvercinin 
Kalmakla uçmak arası bir nokta soluk
Ve gitgide koyulaşan silmekle yazmak arası
Büyüyen gitgide kalemin sesiyle
Kalıba dökülmüş gözlerime aniden
Ilık bir nokta olur annemin sesi
Sıkışıverir

Allah’a yaklaşır ya kanadıyla güvercin
Ben dinlerim sesi nerede
Sesim bana ulaşmaz
Nasıl ulaşmazsa yollar bir sona
Bu yolu kim çizdi taşıyor ayaklarım
Ayaklarım iki yük kim taşıyor onları
Yapacak bir şey yokken söylenecek ne çok şey
Söz mü azaldı sesimizi mi çoğalttık
Yerde
Dudağımdan dökülen titrek bir harf
Silmek mi yazmak mı
Hangisidir benim sesim

Fırtınada dağılıyorsa gözlerinden kum
Sen tanıyorsun demektir tüylerinden eski güvercinleri
Yolumuz mu azaldı yerimizi mi çoğalttık
Aralanan kapıda bırakıp ayaklarımızı
Kalmakla gitmek arası
Söylenecek bir şey yokken yapılacak ne çok şey 
Kalemin ucuna ılık bir nokta
Kapı eşiğine ince sessizlik
Anladım düşünce
Güvercinmiş babam



168
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13

Şadi Oğuzhan (Türkiye)

3 Kasım 1961 tarihinde Adana/Tufanbeyli’de doğdu. İstanbul’da yaşıyor. Türk 
Dili ve Edebiyatı alanında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde lisans, 
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. 
Aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. 
2017 yılında Eskişehir Sanat Derneği’nin düzenlediği Yunus Emre Şiir Yarışması 
birincilik ödülünü aldı. 
Türk Dili, Türk Edebiyatı,  Edebiyat Ortamı, Aydos, Yedi İklim, Hece, Dergâh  
dergilerinde şiir, öykü, deneme ve eleştiri yazıları yayımlandı. 

Yayımlanmış Kitapları:
Kuş Günlükleri (Şiir, 2017)
Yakın Okuma (Eleştiri, 2018)
Bir Yol Var Aramızda (Şiir, 2019)
İçinde Anne Geçen Şarkılar (Öykü, 2020)
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BİR İSTANBUL MEKTUBU 

sürüp kanatlarını bir rüyânın yüzüne 
dualar kadar içten, inanmak kadar kesin   
belirdin; eskitilmiş bir yüzyıl ortasıydı    

miladında anıtlar, yüzler birikmiş şehrin  
yürüyen, gözlerinin mavi merdiveninde 
ağaçlarda salıncaklar ve rüzgâr
özgürlüğe demirli beyaz at senin
zamana incecik işlenmiş murat senin

lâyıktır, bekledin beklemeye aşk 
sınandın, arındın korkularından   
kocaman ayakların ve izlerin var 
karanlığa en parlak yıldızları dokundun 
uçsuzluğun burçlarında soludun

patikalar, çiçekçiler, pazaryerleri
galeriler, simitçiler, metrolar 
kalemler, kelâmlar, aklına ne gelirse 
hatta kuşlar, nehirler ve tarlalar 
sen inandın diye yanındalar yorumsuz 
ben koşulsuz ve sorgusuz yanında

bir karınca gibi coştun, doyurdun 
doğurdun, büyüttün, yürüdün ve ben 
bugün hâlâ yanındayım; buna değer doğrusu

‘’saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su’’



170
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13

Şafak Çelik (Türkiye)

17 Haziran 1979’da İstanbul’da doğdu. Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
alanında yüksek lisansını tamamladı. Lise yıllarından itibaren şiirle ilgilendi. 
İlk şiiri Karabatak dergisinde, ilk öyküsü Karagöz dergisinde yayınlandı. Şiir 
ve yazıları düzenli olarak Karabatak dergisinde yayımlanmakla birlikte Ücra, 
Karagöz, Hece, Anadolu Mektebi gibi dergilerde yayımlanmıştır. Çeşitli ulusal 
ve uluslararası festivallere katıldı. Şiirlerinden bazıları İngilizce ve Arnavutçaya 
çevrildi ve Kosova ve Amerika’da çeşitli dergilerde yayımlandı. Türkiye Yazarlar 
Birliği İstanbul Şubesinde, Yakın Gelecek isimli edebiyat-söyleşi programını 
hazırladı ve gerçekleştirdi. Geçkin Akşam Ahalisi kitabıyla Edebiyat Mevsimi 
12. İstanbul Edebiyat Festivali, 2020 Yılı Şiir Büyük Ödülüne layık görüldü. 

Eserleri:
İlk Değilim Üstelik (Şiir, 2014)
Kuş Adımı (Şiir, 2016)
Uzatılmış Bir Yas (Şiir, 2019)
Geçkin Akşam Ahalisi (Şiir, 2020)
Şiirin Tozu (Poetika, 2021)
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hava
kurtulacağına inanır herkes 
uçurum kenarında dikilirken parmakları boşluk
bırakıp kendini aşağı
doldurup bir süre varlığıyla. havayı
sert bir çarpışma. ve kurtuluş
olduğuna inanır. herkes
eşiği atlayınca yahut geçilince sınır
yeni

engin
kucaklayıcı

affedilmiş
kutsayıcı

bir boşlukla dolacağına
kavuşacağına inanır bir anlama
oysa

herkes
en az

bir kere
düşmüştür

dünyaya
toprak
ve açıldı önümüzde toprak
bize verilen mühlette 
işlemek

debelenmek
çırpınmak 

ve geçirmek etimizi, tırnağımızı
düşerken düşündüklerimizi unutmak
ve dalıp gitmek katı toprağı yararak
ulaşmak için sunuldu bize
imkan
erişmek sıcak
 koyu
  kırmızı
   magma  
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ateş
ben geçerim bu ateşin içinden
tutuşmadan saçlarım
çünkü eminim bastığım yerden
köz ve kor
kor ve kör
kör ve kök
kök ve koz
koz ve kok
kok yani maden
işleyerek ellerimle çıkardığım kara
tutuşur

yanar
yakar

ben tutuşmadan geçerim saçlarımı gizlerim
kısarım gözlerimi ellerim çekili
çekinik bir ses olarak kalırım havada
düştüysem

su
düştüm de neden su tutar hâlâ beni
neden izleri göğsümde ıslak
bilirim yerimi nerede duruyor ayaklarım
arıtır böylece su geçerken ırmak
düşüyordum bir zaman ama 
şimdi varmış olmalıyım
bilirim artık dönüş mutlak
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Şakir Kurtulmuş (Türkiye)

1958 Eskişehir doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünü bitirdi. 1977 yılından 
bu yana çeşitli gazete  bir süre ‘Sanat-Edebiyat’ sayfası hazırladı. 1980 
yılında ‘Tin Yazıtları’ isimli bir edebiyat dergisi yayınladı. İnsan Yayınları’nın 
kuruluşunda görev aldı. Eskişehir’de lise öğrenimi sırasında arkadaşlarıyla 
birlikte ‘Fecir’ isimli bir duvar gazetesi çıkardı. İlk şiiri Mavera Dergisi’nde 
1978 yılında yayınlandı. İlk şiir kitabı ‘Ah Güzel Bir Gün’ 1985 yılında Akabe 
yayınları arasında çıktı. Yönelişler, Mavera, Aylık Dergi, Ay Vakti, Bir Nokta, 
Edebiyat Ortamı, Hece, Muhit ve Yedi İklim gibi pek çok dergide şiir ve yazıları 
yayınlandı. Beyan Yayınları arasında ‘Hz. Hamza’ ve ‘Bilal-i Habeşi’ isimli 
iki biyografi çalışması çıktı. Halen Çıra Yayın Gurubu bünyesinde ‘edebiyat 
dizisi’ editörü olarak görev yapmakta,  çeşitli kurumlarda lise ve üniversite 
öğrencilerine yönelik yazarlık atölyesi dersleri vermektedir.

Yayınlanmış Eserleri:
Ah Güzel Bir Gün (Şiir) 
Yusufun Kuyusu (Şiir)
Ölüm ve Ayna (Şiir)
Gökte Asılı Şarkılar (Şiir)
Dağların Açık Yarası (Şiir)
Edebiyatın İzi (Deneme)
Bir Tutkuya Dönüşmek (Deneme)
Kitabın İzi (Deneme)
Kültürün İzi (Deneme)
Sanatın İzi (Deneme)
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IRMAĞIN KIYISINDA

açıkta kaldım
denizi kirleten ırmağın kapısında
yeni bir yol aradım
kesişti yollarımız 

su içtim, baş üstünde tuttum
dağın gizemli basamaklarında 
tütsülediğim  fesleğen kokusu
bitti 
ne çok iştah açıcı bahçelerde
sıkıştı göğsüm, büyük bir hınçla
nefsimi tutup ellerimle taa
yukarılara fırlattım
hızla çarpsın diye yere

şeyhi’nin kapısında bekleyen şair arkadaşım
yunusu andım, 
arındım
şiire tutundum, 
kul oldum, 
kül oldum, 
ara sokaklarında dolaştığım
şiirin zahter kokulu küllerinden
yeniden doğdum

semalardan geçtim
dağın toprağa dönük ağzında bir dünya acısı
pişmanlık, yitirilmiş 
zamanlara öykünen insanların bağırışları
ağacın dilinde pişmanlık duyan bir elmanın 
tövbesi, senin tövben 
benim tövbem 
onun tövbesi ağacın gölgesinde

hangi kör bıçaktan geri döndürüldü
kaderimiz bir çocuğun kaderiyle birlikte 
hangi çağın izi alnında kabuk bağlamış
yosun tutmuş derelerin adı, ellerin
izlerin etrafında kurulu düzenleri aştım
dağ taş dere tepe yol yürüdüm
semalardan geçtim
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Şemsiya Cihangirova

28 Şubat 1951’de Tataristan Baek köyünde doğdu. İlk öğrenimini doğduğu 
köyün okulunda, orta öğrenimini Kazan’da 10. yatılı okulda aldı. 1969-1974 
yıllarında Kazan Devlet Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi’nde okudu. 
Üniversiteden mezun olduktan sonra Tataristan kitap yayınevinde çalışmaya 
başladı . 1975-1980’de ailesiyle birlikte Almetyevsk 27 numaralı anaokulunda 
yönetici olarak çalıştığı şehirde yaşıyor. 1981 yılında tekrar Kazan’a dönen 
Ş. Cihangirova 1988’e kadar edebiyat ve sanat editörlüğü görevlerini yürüttü.  
1988-1991’de Tataristan Kültür Bakanlığı’nın halk yaratıcılığı ve kültürel 
eğitimi merkezinde eğitim ve öğretim materyalleri yayınlama bölümüne 
başkanlık etti . Mart 1992’de Tataristan Devlet Radyo Komitesi’nde çalışmaya 
davet edildi. Ardından, Ağustos 2002’ye kadar müzik programlarının yazı 
işleri editörü olarak çalıştı. 2002 yılında Tataristan hükümetinin kararıyla 
“Tataristan-New Age” televizyon ve radyo şirketinin, radyo genel yayın 
yönetmenliği görevini yapıyor. 1996 yılında “ Tataristan Cumhuriyeti Liyakat 
Sanatçısı “ fahri unvanını aldı.
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Мин аптырап калдым. Белми идем
Кайда мәшрикъ, кайда мәгъриб...
Бергә фикерләшеп, карар кылдык
“Кыйбла шул тарафта булыр...” дип.

Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч,
Озак итеп намаз укыды.
“Кыйблаң кайдалыгын белмәгәч...” дип, 
Үзалдына сөйләп утырды. – 

“...Син бит андый түгел идең, балам,
Менә ышан син бу яшьләргә...
Кыйблаңны да белми, бу дөньяда
Нинди максат белән яшәргә...”

Оят иде миңа. Җир тишегенә
Керер булдым, әгәр ярылса.
...Ярый ла ул әнкәң исән чакта
Тоткан кыйблаң дөрес табылса.

                       Кыйбла барлау               Шәмсия Җиһангирова

Азан ишетелми, чаң да сукмый
Торган болганчык бер заманда
Тау кадәрле күчтәнәчләр төяп,
Әнкәй килгән иде Казанга.

Автобустан аны каршы алдык.
Әйберләрен көчкә күтәреп
Өйгә кайтып кергәнебез истә,
Бик күп мәлләр, хәлләр истә юк.

Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр...
Хәтеремдә түгел берсе дә.
Тик бер сүзе җанга уелып калды,
Сискәндерә исемә төшүгә.

Өйгә кайткач, чәйләр эчеп алгач,
Чыкты да ул таһәрәтләнеп,
“Кыйбла кайда? – диеп сорап куйды, – 
Беләсеңме кайда икәнен?!”
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Şeref Akbaba (Türkiye)

1959’da Erzurum’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 
Adana ve İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Özel Birikim eğitim 
kurumlarının kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim dalında doktorasını tamamladı. 
Çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmaları yayımlandı. Birçok ortak eserde 
makaleleriyle yer aldı. Ay Olun İnsanlar(şiir)Kar Mumu(deneme)Söz Hali 
(deneme)yayımlanmış eserleridir.1983/ Erzurum’da Genç Kuşak’la başlayan 
dergicilik faaliyetleri 2014 yılında Eskader, 2020 yılında Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından yılın dergisi seçilen Ay Vakti ile devam ediyor.  2000 yılında 
yayın hayatına başlayan ve 197 sayısıyla yayınına devam eden Ay Vakti’ni 
yönetiyor Kırklareli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor. 
İstanbul’da ikamet ediyor.
 



178
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13
DÖNENCE  
 
İki yüzü var gölgenin
Oğlak ve yengeç
Bir hat çizilmiş ezelden
Koç burcuna yaydan geçmemiş ebabiller
Eleğimsağma bir sükût dönence
 
Kedi gözü dişiliğin mavi sırmalı
Kök desenler tutmuyor alçıpan artık
Karılmış toprak dediğin tuz tarlası
Bir höyükten artakalansa mırıldanmalar
Haytaların ninni sesi dönence
 
Büklüm büklüm değilse iki naz iki söz
Avazı göklerde neden arar isyan
Bahtını insan tüketir bazen kaderin
Ehven-i şeri olmaz yalnızlıkların
Gül bırakır kül yerine dönence
 
Deve kuşu gibi saklanmalar nedir
Tunçtan  bir heykel yapmak neyine
Kırkını okumak neyine alacaların
Aç perdeyi gözler kamaşsın artık
Gün dönümü, gün dönümü dönence
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Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu (KKTC)

19 Mayıs 1968’de Lefkoşa’da doğmuş ve 20 Temmuz Lisesi’nden ve Türk 
Öğretmen Kolejinden mezun olmuştur.  2001’de Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 
Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde; Eğitim Denetimi, Yönetimi ve Planlaması 
konusunda yüksek lisans yapmış, yönetici olarak görevini sürdürmektedir.
 Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve Kültür Sanat Danışma 
Kurulu üyesidir. KIBATEK Vakfı, Osman Türkay Kültür ve Sanat Vakfı, Toprak 
Sinema Derneği, Othello Şiir Grubu, Mağusa Gelişim Akademisi Sinema 
Kulübü, 7 Kadın Bent Şiir Grubu kurucu üyesi olup, bu kuruluşlarda mütevelli 
heyeti üyeliği, genel sekreterlik, başkanlık ve as başkanlık görevlerini yürütmüş 
olup, Tuzla Yardımsever Kadınlar Birliği Başkanı görevini sürdürmektedir. 
KKTC’nin ilk kadın futbol hakemlerindendir. Toprak Sinema Derneği As 
Başkanı olarak on yıl görev yapmış, ilk kez yapılan, Gazimağusa Belediyesi ile 
‘Film Günleri’ projelerine imza atmıştır. TÜYAP ve DAÜ’nün işbirliğinde 8 - 
10  2004’te Derviş Zaim’im yönettiği, “Paralel Yolculuklar” isimli belgeselde, 
20 Temmuz 1974’te babasını kaybedişinden günümüze kadar geçen süreçte 
yaşama nasıl tutunduğunu anlatmıştır. 2014’te  “ Kıbrıs’a Mektuplar” isimli 
kısa metrajlı filminde başrol almış ve film Limasol’da Uluslararası Int’I Short 
Film Festival’de gösterime seçilmiş ve Boston’da uluslararası ödüllere layık 
görülmüştür.  2011’de merkezi İzmir’de bulunan KIBATEK Vakfı tarfından 
28. KIBATEK Edebiyat Şöleni’nde ilk kez verilen ‘Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne 
layık görülmüştür.  2017’de Uluslararası 3.İpek Yolu Müzik Konferansı’nda 
Kıbrıs konulu ‘Çocuk Şarkıları Beste Yarışmasında’ söz yazarı olarak 2.lik ödül 
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almıştır.  23 Nisan 2018’de Niğde’de, çocuk şarkılarına yaptığı katkılar ve 
Niğde için yazdığı şarkılardan dolayı, Niğde Gençlik Merkezleri tarafından 
plaketle ödüllendirilmiştir.          

Eserleri:
İçimdeki  Rüya (Şiir, 1988)
Her Şey  Vatan  İçin (Şiir, 1989)
Duvardaki  Resim (Şiir, 1997)
Tutsak Gelin Telleri (Şiir, 2000)
Duruşumdaki  Ayna  Paramparça 
Güneş  Takar  Saçlarına  Annem (Şiir, 2007)
Şiirlerle  Büyüsün  Çocuklar (Şiir, 2008)
Şiirlerle  Büyüsün  Çocuklar (Şiir,  2.Baskı, 2009) 
Şiirlerden  Şarkılara (2009)
Şiirlerle  Büyüsün  Çocuklar 
Sözcükler  Diyarına Yolculuk (2011)
Gözleri Şiir Çocuk (I.fotoğraf Ve Şiir Sergisi, 2013)
Sakla Kendini (Şiir, 2014)
Şiirlerle Büyüsün Çocuklar (Şiir, 2015)
Kayıp Kadınlar(Cd, 2018)
Bir Yeşile Bir De Sana Mecburum
Çocuktan Al Şiiri (Şiir Dosyası)
Şiirlerle  Büyüsün  Çocuklar 
Arafta Bir Şehir(Şiir Dosyası)
Şehirler (2022)
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Baharı karşıladık şehirle bu sabah 
Güneş doğmadan 
Yarım gidişlere gebeydi zaman ve sen BABA uzakta, 
yasaklı bir sınırsızlıkta 
“Sev bu dağı !”dedin 
Çocukluğumun başkentine uğramayalı çok olmuştu 
Günlerdir ANNEM de yoktu 
Masallar anlatacak 
Daracık sokaklarda nefes alacağım anılarım unutuştaydı Ve sen BABA 
İmzalanmamış bir anlaşmanın 
masa başında 
“Sev bu dağı!” Dedin. 
Bütün yazdıklarımı, inandıklarımı 
Hatta platonik çıkarsız aşklarımı doldurup bir dağarcığa 
Fırlattım attım zamana 
Yeniden telli duvaklı 
bir gelin olarak 
senin kolunda geçiyorum 
yürümeye cesaret edilmeyen 
o ‘çıkmaz sokakta’. 
Takvimden silinen saatlerde 
Şehrin gülümseyen yüreğinden Öperdi ANNEM 
bir kitabın ön sözünde vurulurduk 
belliydi sonu, büyüyemezdik. 
Ve sen BABA, diktiğimiz o fidana sarılarak kalakalırdın. 
Ben bir şehirden ötekine göçe zorlanırken 
Bir şiir takılırdı yüreğime 
Yurdum yarım susuştaydı fikrimde 
Sen uzakta ve nöbetlerde 
İzinsiz gecelerde fısıldardın 
SEV BU DAĞI!.. 
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Tuba Kaplan (Türkiye)

1988 yılında doğdu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Şiirve 
yazılarıyla İtibar, Cins, Lacivert, SabitFikir, Muhit dergilerinde ve Yeni 
Şafak, Sabah kitap ekinde yer aldı. İlk şiir kitabı Tek Vuruşta Ölmek 2017 
yılında yayımlandı. İkinci kitabı Kalan Sağlar Muhit Kitap’tan 2021’de çıktı. 
Kuruluşunda yer aldığı Muhit Kitap’ın editörlüğünü yürüttü. Halen Lacivert 
Dergi editörlüğünü yapıyor.
İstanbul’da yaşıyor.
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GECE HAYVANLARI

Kunduzlar gibi uyudum uzun
Ceylan hızında koştum yaşamak

Dev bir dişbudak yükselen önü sıra
Gece tekinsiz ve donma noktasında
Bir mağara kadar soluyan tüm bedeni
Dumanla boğulan toprağa dür
Çık kendinden yırtıcı kuşlara vurul

Domuzlar tilkiler sırtlanlar ve dirsek darbeleriyle 
Dolu amberler arasında dişlerken sesini --

Yok gibi bir yol yaşamak ensiz ve çizgisiz
Sepetler örüyorsun kimsesiz sularına
Bir kıyın mı kaldı dur orada
Senden doğacak suya adını koyacaklar
Yanılıyorsun hâlâ

Kusur buldum her anıya
İliklediğim bir demet rûya
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Ünsal Ünlü (Türkiye)

1977 yılında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde doğdu. 
İlköğrenimini Bahçe’de, lise öğrenimini Osmaniye Endüstri Meslek Lisesi 
Elektronik bölümünde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 
Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2000 yılından itibaren yurt 
içinde ve yurt dışında inşaat ve enerji sektöründe yol, altyapı, endüstriyel 
tesisler, enerji santralleri yapımı başta olmak üzere çeşitli proje ve yapımlarda 
çalıştı. 2010 yılında hayatının dönüm noktalarından biri olarak gördüğü ve ideal 
yaklaşımlarla benimsediği ve uzaktan sürdürdüğü yayıncılık hayatını daha aktif 
bir şekilde sürdürmeye başladı.
Yazmaya ilk gençlik yıllarında başladı. Şiirleri Kırklar, Dergâh, Derkenar, 
İkindi Yağmuru, Kırknar, Mavi Yeşil, Tasfiye, İtibar, Hayal Bilgisi ve Muhit 
dergilerinde yayınlandı. Birçok dergide poetik yazıları ve makaleleri yayınlandı. 
2010 yılında ‘Savaşlar Kararında’ adıyla ilk şiir kitabı yayınlandı. Yayınlanmayı 
bekleyen kitap dosyaları var ama yıllardır sıranın kendisine gelmesini bekliyor.
Metamorfoz Yayın Grubu bünyesinde yer alan Okur Kitaplığı, Okur Akademi, 
Mat Kitap ve Okur Çocuk, Okur Tarih yayın konseptlerinin Genel Yayın 
Koordinatörlüğünü yürütüyor. 
Evli; bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.
1997’den beri İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’a sevdalı.
Yayınlanmış Eserleri: Savaşlar Kararında (şiir, 2010; 3. baskı 2016); Aşılmış 
Duvarlar (şiir, 2015; 2. baskı 2015); Gitmek (şiir, 2021).
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Sadece ve sadece gitmek
Duraksamadan tüm gidilenler gibi
Her şeyi boş vermiyormuş gibi 
Hiçbir ayrıntıyı düşünmeden
Bir noktadan başlar gibi ama başlamadan
Ne yapmalıyım diye bir kez düşünmeden 
Susarak, içindekini konuşturmadan 
Konuşmadan ama her şeyi anlatmışçasına
Yolda hep varmışçasına başlayarak
Yola ilk kez çıkıyormuşçasına
Yanına hiçbir şeyi almayarak
Hep ıssız yolda ve yoldaşsız
Zaman hep içindeymiş gibi 
Mekânsız düşler içindeymişsin gibi
Sormaya cesaret ettirmeden bir başkasını
Nereye diye sordurmadan içindekine
Öylesine olmuş gibi sebepsiz
Sözsüz konuşmalardan arta kalmış
Susarak çoğalmış her ne varsa 
Kendinde olduğunu bilsen de tasasız
Hiç bitmeyen mırıldanmaları alarak yanına
Git işte git ne duruyorsun, deme keyfini yaşamadan
Bir buluta konuşmadan 
Bir güneşi almadan arkana
Rüzgara söylemeden konuşsun diye
Islık dahi çalmadan ücralarda
Yerlerin haberi olmadan 
Gökleri kıskandırmadan
Kaçak dövüşenlerden olmadan
Kimseye sataşmadan kimsenin ahını almadan
Gitmek, sadece gitmek.

Hep telaş içinde yaşamaktı yaptıkların
En umursamaz halinle ürkmeden, ürkütmeden
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Hep öğrenecek gibi baktın ya hayata
Bir usta gibi çıkıp acemi düşleri kurmadan bu sefer 
Çıldıracak gibi olur ya bazen insan gitmek için
En sakin halinle kimseye ilişmeden 
Hiçbir şeyi üleşmeden 
Malsız da olur gamsız da demeden
Yarın diye düşünmeden azıksız
Hep varmış gibi kaygısız 
Yığılmamış olandan verecekmiş gibi 
Sorulmamış olandan hepsini öğrenmiş gibi
Sayıklanmamış olanı yataklarda bırakıp
Bir çember bir küre etrafında dolanır gibi değil
Sonsuz düşleri kurmuş bitirmiş gibi
Nereye diye sormadan kendine
Ansızın çıkıp ilk noktaya bir daha gelmemek için
Sonsuza kadar gitmek.
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Viktor Kopuşçu (Moldova)

1991’de Kıpçak-Gagauzya/Moldova’da dünyaya gelmiştir. 2014’te Moskova 
Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü lisans, 2016’da İstanbul Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans, 2021’de Hacettepe Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2019’dan 
beri İstanbul’da rahip olarak kilisede hizmet etmektedir. 2014-2017’de  
“Hakikatın sesi” isimli Gagauzca gazetenin editörlüğünü yapan Kopuşçu, 
“Oglan masal okuyêr-1” ve “Oglan masal okuyêr-2” adlı çocuklar için Gagauz 
halk masallarını içeren iki kitap yayımlamıştır. Gagauzca şiirleri ve hikayeleri 
dergilerde, gazetelerde ve ontolojilerde basılmıştır. Biri şiir, diğeri hikaye olmak 
üzere iki kitabı Gagauzya’da baskı sürecindedir.
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GAGAUZ TÜRKÜSÜ
Gagauz türküsü şıralı
Hem kokêr, nicä zambak çiçää.
Lafları kalbimä hep baalı,
O sesi dä – yıldızdır gecä.
Ya işidin siz bu kokuyu,
Güüs dolunca, siz çekin sesi, –
Türkünün gagauzdur soyu,
Gagauz onun senselesi.
Ko girsin damardan kanına
Türkünün büüleyän havası,
Ko canın benzesin harmana,
Dökülsün güneşin sarısı.
İçinä kolverärsän türkü,
Eer açarsan ona üreeni,
Atacek oradan o ükü
Hem mutlu edecek kalbini.
Var olsun gagauz türküsü!
Yaşasın dünnedä gagauz!
Yok olsun kavgalar hem küsü,
Yaşasın insan ayoz hem uz!
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Yaşar Bedri Özdemir (Türkiye)

1956 yılında Akçaabat/Akçaköy’de doğdu. Cumhuriyet İlkokulu, Cumhuriyet 
Orta Okulu, Trabzon Lisesi, Fatih Eğitim Enstitüsü, Türkçe/Edebiyat 
bölümünü bitirdi. Uzun yıllar nakkaşlık, ressamlık, yazarlık yaptı. Reklam 
sektöründen emekli olduktan sonra doğduğu köyde, münzevi yaşıyor.
Fotoğraf sanatçısı, nakkaş ve ressam olan Yaşar Bedri değişik galerilerde 16 
kişisel resim sergisi açtı, slayt gösterimleri yaptı, açık hava ve karma resim 
sergilerine katıldı. Kalemkârlık mesleğini sürdürdü. Yurt içinde ve yurt dışında 
50’den fazla caminin kalemişi-hatt çalışmasını yaptı. 
Ezgi, Çıkın, dergilerini çıkardı. Mor Taka şiir, sinema ve kent kültürü e-dergisini 
sürdürmektedir. Çeşitli gazetelerde sanat sayfaları hazırladı, poetika ve insana 
lâzım olan ‘sanatın ne’liği üzerine makaleler yazdı. Türkiye’nin ilk uzun yol 
motosiklet gezginlerindendir. Yol günlükleri gezi ve motosiklet dergilerinde 
yayınladı, “Cabulka” ve ‘Sataşma Ağan Yorgun,’ ismiyle kitaplaştılar. 
Yapımcı, senarist, yönetmen olarak çalışıyor. Belgesel ve drama çekiyor.

Filmografi : Senarist, yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak yaptığı 
çalışmalar:
Zamanı Öğüten Taşlar (Son su değirmenleri) (TRT-2 /2012)
Çobanlar (Al Jazeera Türk TV,  /2014)
 Faroz Günlüğü (Viya boyle),  (Farozlu balıkçıların 365 günü. Belgesel)
Ölüm Bacaları (Yatağan) belgesel 
Ateşin Zilleri (son çıngırak ve kelek ustaları) Belgesel
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Şelekçiler  (Tütün Kaçakçıları, belgesel, 4 bölüm) 
Otobus Getti (Bir valizle gittik, oraları tüketip dönemedik) Almanya’ya 
kaçak yolla giden Türk 
İşçilerin yolculuk ve Avrupa’da tutunma çabaları/ Belgesel, 2 bölüm)
Çobanlık Zor Zenaat (belgesel)
Maestro, Otlakçı, Bazı Şeyler, Düşkurdu… kısa filmlerini çekti.
Şehir ve sanatçı belgeselleri
Mum ve Asû  dramalarını çekti.
Çıngıraklar 2018 Uzun metraj drama

Yayımlanmış Kitapları: 
Şiir kitapları: Bağıracağım (1975), Azât Ettim Yürek Seni (1978), İdris 
(1980,1984,1997), Adını 
Koyamadığım 1984, İdris’le beraber ,1997), Bâbil’i Beş Geçe (1992,1997), 
Yoksul, Derviş ve Uzakta (1994), Ölüm Dağlara Oğul Bırakınca (1996), 
Mu’tedil Bir Siyamlı (1999), Âh Minyatürleri (2004,2016), Yitik Kalyon 
(2005) Tenha (2008), Ruşen Ali Cengi (2009), Bütün şiirleri (2017), Ulak 
(2021)
Hikaye kitapları: Sızıdır Beyoğlu İbranîce Yazılsa da (1994), Hiç (2007), 
Ressamın Güncesi (2008), 
Rüya Korkusu (2016) 
Roman: Cabülka, (Yolcu ile Derviş Meseli), (2004), Yunus Emre (2016)
Şehrengiz: Trabzon’96 (1996), Fotoğraf ve Gravürlerle Trabzon Şehrengizi 
(2012), 
Ayasofya Mahrem, Kemik Falı ve Lâcivert) (2012)
Fotoğraf Albümleri: Fotoğraflarla Trabzon (2005), Trabzon (2010),)
Antoloji: 2006 Şiir seçkisi (2007)
Soruşturma: Organik Şiire Dahil Olma (2021
Gezi/günlük kitabı:Sataşma Ağan Yorgun (2014)
Araştırma: Zamanı Öğüten Taşlar/
Trabzon değirmenleri ve mısırın kitabı (2021)
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UÇURTMAMIN TERAZİSİ

omzunda yorgun akşam sessizce gelirdin
daha mı güzeldik denizi dinlerken. bitti 
pandemi! şimdi yabancısıyız yaşadığımız evin

ne zaman yaşadık bu kadar? gidenlerin
sesi dokunuyor mevsimlerin ahengine
sokağın kedileri kopmuş teller hatırlar bizi

hüznü sarar balkondaki karanfillerin
bozulur misalin terazisi biz olmayınca
gidenler bir ara hatırlar siteminizi 

devrilir rüzgara alınganlığım fesrengi akşamı 
bozarsa ayarımı uçurtmaların terazisi 
destede bırakma beni karanlık kuyuda

farkında olmadan geçtik mevsimleri
saçağına çalı çırpı taşıyan pervaneler
terazisi olmayan uçurtmalar olsak da

yongalar süsü kalbimizin gölde kamış olsa
kopmuş gülün perçemi suya düşünce nasıl 
taşır gövdemi gölgenize yasladığım asa

saçağımıza tüneyen ardıç kuşları giderse
kim otar hüznü kim alır tozunu kitaplarımın
balkonuma sığınan karanfilleri kim sular?

şehre veba girer kaldırır kefaretini hatıralar
gitmiş olurum hatırlamak seni ölümcül kaza
kim alır gülüşümdeki acıyı her bahar?
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Yusuf Dursun (Türkiye)

1949 Yozgat Musabeyli. 1968’de Yozgat Öğretmen Okulunu, 1971’de Erzurum 
Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü, 1991’de Anadolu Üniversitesi Lisans 
Tamamlama Programını bitirdi. Yurdun çeşitli il ve ilçelerinde 42 yıl Türkçe/
Edebiyat öğretmenliği yaptı.
Şiir dalında birçok ödülü bulunan yazarın bazı şiirleri bestelenmiş, bazı şiirleri 
ders kitaplarına girmiş, bazı eserleri de İngilizce, Farsça, Arapça, Azerbaycan 
Türkçesi, Malayca, Boşnakça, Arnavutça ve Urducaya çevrilmiştir. 2009 
ESKADER (Edebiyat Sanat Kültür Araştırmaları Derneği) Çocuk Edebiyatı; 
2015 Divanyolu dergisi Yılın Şairi ödüllerinin sahibi olan Yusuf Dursun; şiir, 
masal, hikâye ve roman türlerindeki eserleriyle Türk edebiyatına hizmete 
devam etmektedir.

Eserlerinden bazıları:
Şiir: Ninnilerde Büyümek, Bir Goncadır Peygamberim, Peygamber Çiçekleri, 
Kuş Yuvası Yüreğim, Aşk İsterse, Gönül Coğrafyası, Yarınlarla Gel, Benim 
Babam Biricik, Önce Vatan, Yüreğim Kuş Olunca.
Masal: Masal Doktoru Sevgi Bahçesinde, Masal Doktoru Suçlu Peşinde, Masal 
Doktoru Mutluluk Ülkesinde, Kuş Topu, Uçan Ayakkabı, Minik Serçe.
Hikâye: Kınalı Hasan (Vatana Sana Emanet Oğul), Binbaşı Ali Faik Bey 
(Elveda Kuşlar) 
Roman:  En Gür Seda İstiklal Marşı, Sultandım Fatih Oldum, Anadolu Fatihi 
Sultan Alp Arslan, Bir İncidir İstanbul, Çocukluğum Sobe, Cennet Kapısı 
Çanakkale, Fatih’in Kanatları, Beyaz Ufuklara, Mamış, Doktor Gıt Gıdak, 
Tatoş, Kuzucuklarla Tavşancık, Tüylü, Bir Destandır 15 Temmuz, Savrulan 
Yıllar, Bozkırın Bilgesi.
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GÖNÜL COĞRAFYASI

Her muradın verildiği bir anda,
Şeyh Şamil’in düşlerini dilesem.
Kartal gagasıyla süslü zamanda,
Kafkasların kılıcını bilesem.

Duysam gök atların soylu sesini,
Demir dağın delindiği yerlerden.
Alsam ecdadımın hür hevesini,
Ötüken içinde kitabelerden.

Bir manasçı olsam yol kenarında,
Anlatsam ezelî hikâyemizi.
Çekik gözleriyle göl kenarında,
Kırgız güzelleri beklese bizi.

Bir sabah, tan vakti varsam Gence’ye;
Azeri gözümle görsem dünyayı.
Sunsam Karabağ’ı Vahapzade’ye,
Şehriyar ustayla sarsam dünyayı.

Ruhumun tayını sürsem ileri,
Bozkırlar üstüne dökülse tasam.
Türkmen atlarının geçtiği yeri,
Ay yıldızlı izlerinden tanısam.

Kerkük’te gürleyen hoyrat avazım,
Gök kubbenin sedasını süslese.      
Ozanlar omzunda yorulan sazım,
Tellerini kopuzuma yaslasa.

Kırım’da kırılan binlerce çocuk,
Yüreğimin ışığında yeşerse.
Başlayınca gökyüzüne yolculuk,
Rabb’im her anaya bir çiçek verse.      

Kızıl bayrak gözlerimi delerken,
Diksem Gökbayrak’ı göğsüm üstüne.
Kızıl Çin içinde bir sabah erken,
Kürşatlar kırk yerden parlasa yine.

Gül, dalında güzel; yiğit ilinde…
Yiğide il veren bir ferman olsam.
Gönül coğrafyamın tatlı dilinde,
Özümle beslenen bir lisan olsam.

Dedem Korkut yelkenime yel olsa,
Aziz İstanbul’a bıraksa beni.
İncilerim damla damla gül olsa,
Taksa duvağına seven seveni.

Her muradın verildiği bir anda,
Resul’ümün eteğine sarılsam. 
Kokusundan tanıdığım vatanda,
Sancağının gölgesinde dirilsem…
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Zeynel Beksaç (Kosova)

1952 yılında şairler beşiği Prizren’de doğdu.  İlk şiirlerini ilkokul sıralarında 
yazdı. Ve ilk şiiri ilkokul beş sınıf öğrencisi iken “Birlik” gazetesinde yayın-
landı. Tan Gazetesi, Priştine Radyosu, Priştine Televizyonu’nda 35 yıl gazeteci 
olarak çalıştı. Dergiler çıkardı. Çeviri ve derlemeyle uğraştı. Yayınlanmış 11 şiir 
kitabı var. Kimi şiir kitapları Kosova’da yılın kitapları seçildi. Şiirleri birçok 
antolojilerde yer aldı, yabancı dile çevrildi.  
“Rumeli, O Benim İşte!” adı altında yetişkinlere değin toplu şiirleri 2017 yılın-
da Prizren/Kosova’da Türkçem Yayınları arasında çıkarken, 2018 yılında “Rü-
yalarım Çiçek Açtı” başlığı altında çocuklara ait toplu şiirleri İstanbul’da Nar 
Yayınları arasında yayınlandı.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türkçe’nin 8. Uluslararası Şiir 
Şöleni’nde Ahmet Haşim Büyük Şiir Ödülünü kazandı. Türk Dünyası Edebiyatı 
ve Kültürüne sunmuş olduğu katkıları nedeniyle 2006 yılında Azerbaycan Vek-
tor Uluslararası İlimler Akademisi tarafından kendisine Fahri Doktora verildi. 
2018 yılında Manas’ın Mirasçıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü’ne 
layık görüldü. 2019 yılında TÜRKSOY Basın Ödülü kendsine verildi. Beksaç, 
KIBATEK’in kurucularından, ayrıca TYB ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesidir. 
2017 yılında 50. sanat yılını Ankara’da kutlayan Zeynel Beksaç’a AYB tara-
fından Onur Madalyası verildi. Beksaç, Kosova Türk Yazarlar Derneği Baş-
kanı, Kosova Ressamlar Birliği üyesi olan Beksaç, bir yandan da 11 yıl TRT 
Kosova Muhabirliğini yaptı. 24 yıldan bu yana Kosova’da Türkçem Dergisini 
çıkarmaktadır.
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BEN BALKANLIYIM, ATLARIN NAL İZİYİM

Gâh Vardar oldum gâh Tuna
Dağım Şar, sermayem anadilimdi
Gâh poyraz gibi estim gâh lodos
Tutamadım Ben Bu Yerde Bir Vatan’dı
Beni efkârlandıran türkü

Ben Balkanlıyım
Yağız atların nal iziyim
Ürkek bir ceylâna benzer düşlerim
Nehirlerim hasret dolu akar 
Dağlarım türkü 
Yollarım göçün öyküsünü söyler 
Var git kara tirenlere sor
Otobüslere, kamyonlara sor
Sor kağnılara 

Ben Balkanlıyım
Yağız atların nal iziyim
Gâh güvercin oldum gâh kırlangıç
Rüyalarımın süsü turna kuşuydu
Bir kanadı bende
Biri göklerdeydi
Yakamı bırakmadı savaşlar
Düğünlerden çok
Matemdi ocağımda hüküm süren
Bu yüzden
Akşam kararmadan sokak kapıları
Kapanırdı 
Sessiz masal anlatılır
Türkü sessiz yakılırdı
Sokağa yansımazdı hüznümüz 

Ben Balkanlıyım
Yağız atların nal iziyim
Gâh masal oldum gâh gerçek
Gün oldu güneş unuttu
Gün oldu yağmur yağmadı 
Hasadım kurudu
Gün oldu sazım yas tuttu
Senin anlayacağın
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Bir orman kadar sessizdim
Geceler ürkütücü
Gündüzler bilmece
Gel de çöz bunu
Hece hece

Ben Balkanlıyım
Yağız atların nal iziyim
Gâh bulanık gâh duru
Bir deniz olup aktım 
Zaman içinde Rumeli’de
Bir yanım türkü 
Bir yanım kor
Bir yanım kavga
Bir yanım sessiz hıçkırık
Öteyi ne sen sor 
Ne ben söyleyim

Ben Balkanlıyım
Yağız atların nal iziyim
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Zülfiye Hannaova (Başkurdistan)

1 ocak 1970 senesi Başkortostan Cumhuriyeti Duvan İli Eski Halil köyünde 
doğdu. 1991 senesinde Başkortostan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini 
tatamladı. Başkortostan Cumhuriyeti Beloretsk İlinde çeşitli okullarda, genç 
nesil mecmuası ‘Şonkar’ dergisinde editör, Ufa şehri Kirov Belediyesi’nde 
Kültür ve Genç Nesil İşleri Daire Başkanı, Ufa Büyükşehir Belediyesi 
Eğitim Şubesi Dil Politikası Daire Başkanı, Başkortostan Cumhuriyeti 
Başbakanlığında Daire Başkan yardımcısı olarakçalıştı. 
2021 senesinde Rusya İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Halen ‘Es-Selam’ gazetesinde editör olarak çalışmaktadır.
6 Poetik Külliyat yazarı:
- ‘Senleü’ - ‘Beygi’ Almanakında (1994 s.);
- ‘Saatle Konuşuyorum’ - okul öncesi çocuklara hitaben (1994 s.);
- ‘Gelin Akçesi’ (2004 s.);
- Şeyhzade Babiç ödülü sahipleri Almanakı (2008 s.);
- ‘Ben Başkort Diye Tanışınız’ (2018 s.);
- ‘Taş-Kadın’ (2020 s.).
Tercümanlık faaliyeti (1 kitap):
‘Şuburşun ve onun dostları’ - Belarus yazarı Ales Karlyukoviçin kitabının 
Başkort diline tercüme etmiştir (2021 s.).
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DAŞ QADIN 

Birdәn gözlәrimә göründün bu gün, 
Ruhi dincliyimi әlimdәn aldı .
Kimә oxşayırsan  görәsәn kimә  ,
Üzün tanış gәlir mәnә, daş qadın !

Yaxşı tanıyırmış sәni sәnәtkar ,
Sәn dә yarımadın ömür sarıdan .
Elә yapıb sәni adi daşlardan ,
Ürәyә güc gәlir baxışlarından.

Bәlkә dә eşqini , mәhәbbәtini 
Әsil usta kimi o sәnә verib .
Dәrin fikrә dalan daş tarixini  
Alıb öz әliylә sәnә göndәrib .

Danış ,kimlәr sәnin qәlbinә dәyib ?
Tәpәdәn ‘ dırnağa sәn daşa döndün .
Nә qәdәr mәn sәnә sual versәm dә ,
Bilirәm ,susursan yenә ,daş qadın !

Yenә him- cim eylә, daş olsan belә ,
Bircә işarәn dә bәs edәr mәnә .
Qәlbim pıçıldayır sәninlә birgә ,
Döyüşә girәrik qorxmadan yenә .

Mәnә dә әzizdir qәlbindәki qәm ,
Әzab nә vaxt bizdәn axı gen gәzib ? 
Bu daş sәbrin kimi görünüşün dә ,
Ağır taleyin dә mәnә  bәnzәyir .

Mәn kimәm ,qarşında nәsә soruşum ?
Hәr gün ürәyimdә sәslәnir adın .
Uzun illәr boyu hәr birimizi ,
Bir dәrd birlәşdirir yenә ,daş qadın .

Çevirәni, Baloğlan Cәlilin. 
Ufa.

Hem Rusya Federasyonu Yazarlar Birliği hem de Başkortostan Cumhuriyeti Yazarlar 
Birliği üyesidir.
Literatür Sanat ve Mimarlık dallarında Şeyhzade Babiç adında Başkortostan 
Cumhuriyeti Devlet Ödülü sahibi (2004 s.). 
Başkortostan Cumhuriyeti Şerefli Kültür Hizmet Görevlisi işmi ile onurlandırılmıştır 
(2008 s.).
Şiirleri Rus, Tatar, Belarus, Çuvaş, Türk, İngliz, Kazak, Azerbaycan dillerine tercüme 
edilmiştir.
Moskova, Minsk, Kazan, Çeboksarı, Pyatigorsk, Çelyabinsk, Bafra, Samsun 
şehirlerinde literatür forumlarına katılmıştır.
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ZİYA PAŞA 

(1825-1880) İstanbul

1825’te İstanbul’da doğdu. Özel derslerle Arapça ve 
Farsça öğrendi. Bir süre Sadaret Mektub-i Kalemi’nde 
çalıştı. 1855’te Mustafa Reşit Paşa aracılığıyla sarayda 
Mabeyin Kâtipliği’ne atandı. Bu sırada Fransızca öğrendi. 
Ali Paşa sadrazam olunca saraydan uzaklaştırıldı. 1867’de 
Namık Kemal ile birlikte Londra’ya kaçtı. Birlikte Yeni 
Osmanlılar’ın yayın organı olan Hürriyet gazetesini 

yayınladılar. 1871’de İstanbul’a döndü. 1877’de vezir rütbesiyle önce Suriye 
Valiliği’ne ardından Adana Valiliği’ne atandı. 17 Mayıs 1880’de Adana’da vefat 
etti.

Edebî hayatı

Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi’yle birlikte, Tanzimat’la başlayan “Batılılaşma” 
hareketinin etkisinde gelişen Batılılaşma Dönemi Türk edebiyatının ilk aşamasını 
oluşturan üç yazardan biridir. Ziya Paşa Türk edebiyatının kendi geleneğine sahip 
çıkmasını istemiş, şiir ve yazı dilinin halkın dili olması gerektiğini savunmuştur. 
Fransız İhtilali’nin getirdiği düşüncelerden etkilenmiş ve şiirlerinde Divan şiir 
biçimleriyle hak, adalet, uygarlık, hürriyet gibi temaları işlemiştir.

Ziya Paşa, yenilikçi düşüncelere sahip olsa da Divan şiir geleneğinden kopamaz 
ve şiirlerinde aruz ölçüsüyle ve ağır bir dille yazar. Ziya Paşa “Terci-i Bend” 
ve “Terkib-i Bend” isimli iki şiirinde ise insanın yazgısı ve gerçeği kavramanın 
imkansızlığı, Tanrı’nın mutlak egemenliği gibi metafizik konular üzerinde durdu. 
Şiirlerindeki öğretici bir hava vardır. Sanatçı her ne kadar Yeni edebiyatı benimsese 
de dönem dönem ikiliklere düşer. Bu durumu iki eserinde görmek mümkündür. 
Birincisi Hürriyet gazetesinde çıkan “Şiir ve İnşa” makalesidir. Bu makalede yazar, 
Divan şiirini ağır bir dille eleştirirken Halk şiirinin bizim gerçek şiirimiz olduğunu 
savunur. Bu görüşlerinin tam tersini daha sonraları Türk, Arap ve İran şairlerinden 
seçtiği şiirlerden oluşan “Harabat” antolojisinin ön sözünde savunur. Divan şiirine 
övgüler düzer. Ziya Paşa’nın yaşadığı bu çelişkiye Namık Kemal tepki gösterecek 
ve “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” adlı eleştirileri kaleme alacaktır.

Özdeyiş haline gelmiş dizeleri vardır.
“Bi-baht olanın bağına bi katresi düşmez
Baran yerine dürri güher yağsa semadan” 
“Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir”

Eserleri: Hiciv: Zafername. Düzyazı: Rüya. Mektup: Veraset Mektupları. 
Şiir: Eş’ar-ı Ziya. Makale: Şiir ve İnşa. Hatıra: Defter-i Amal. Tercümele-
ri: Viardot’tan Endülüs Tarihî‘ni, Cheruel ile Lavallee’den Engizisyon Tarihî‘ni, 
J.J. Rousseau’dan Emil‘i, Moliere’den Tartuffe‘ü tercüme etmiştir.

ADLARINA ÖDÜL VERİLEN 
ŞAHSİYETLER
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BAHTİYAR VAHABZADE

1925, Şaki – ö. 13 Şubat 2009, Bakü) Dünyaca ünlü 

Bahtiyar Vahabzade, 16 Ağustos 1925 tarihinde 
Azerbaycan’ın Şeki kentinde doğdu. 9 yaşında 
ailesiyle beraber Bakü’ye taşınan Vahabzade, ilk ve 
ortaöğrenimini bu şehirde tamamladı. 1947 yılında Bakü 
Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü’nden mezun olarak 
aynı bölümde öğretim üyesi olarak ders vermeye başladı. 
1964 yılında tamamladığı Samet Vurgunun Hayat ve 

Yaratıcılığı isimli monografisi ile filoloji doktoru unvanını aldı. 1980 yılında 
Azerbaycan İlimler Akademisi üyeliğine seçilen Vahabzade, 1990 yılında 
emekli olana kadar üniversite de ders verdi.

Çok sayıda ilmi kongrelere katılan, seyahatler yapan Vahabzade, Almanya’daki 
Türk işçileri üzerinde araştırma ve incelemeler yaptı. Birçok defa Türkiye’ye 
geldi. Türkiye’den Bakü’ye giden pek çok ilim ve sanat heyetiyle görüşüp, 
görüş alışverişinde bulundu.

Vahabzade, 1960’larda başlayan özgürlük hareketlerinin öncülerinden biri oldu. 
Bu konuda kaleme aldığı 1959 tarihli Gülistan isimli şiirinde, ikiye bölünen (İran 
ve Rusya) Azeri halkının yaşadığı felaketleri anlattı. Adı geçen eserinden dolayı 
2 yıllığına üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Azeri halkının sıkıntılarını 
konu ettiği pek çok eserini yurt dışına kaçırarak yayınlanmasını sağladı.

Eserlerinde Azeri Türkçesi’ni en temiz şekilde kullanmaya özen gösteren ve 
halkının duygularına tercüman olan Vahabzade Azerbaycan’da Halk Şairi adıyla 
anılır. 1995 yılında Azeri özgürlük mücadelesindeki hizmetlerinden dolayı 
İstiklal nişanı ile ödüllendirilmiştir. Vahabzade 1980-2000 yılları arasında da 5 
defa milletvekili seçildi.

Vahabzade’nin Türkiye’de basılmış Ömürden Sayfalar (2000), Vatan, Millet, 
Ana Dili (2000), Soru İşareti (2002 ) gibi eserleri bulunuyordu. Eserleri 8’den 
fazla dile çevrilen ünlü şairin yayınlanmış 40’ı aşkın şiir kitabı, 11 ilmi eseri, 
2 monografisi, çeşitli piyesler ve yüzlerce makalesi bulunuyor. Vahabzade, 
eserlerinde genellikle özgürlük, yurt sevgisi, din gibi temaları işlemişti.

Bahtiyar Vahabzade’nin Eserlerinden Bazıları Şunlardır:

Şiirler ve Manzum Hikâyeler:
Menim Dostlarım, Bahar, Dostlug Nağmesi, Ebedi Heykel, Çınar, Sade 
Adamlar, Ceyran, Aylı Geceler, Şairin kitaphanası, Etiraf, Şeb-i Hicran, İnsan 
ve Zaman, Bir Ürekde Dört Fesil, Seçilmiş Eserler, Kökler-Buğdaylar, Deniz-
Sahil, Bir Baharın Garangusu, Dan Yeri, Payız Düşünceler, Şehitler, Özümle 
Sohpet, Mugam.
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Tiyatro Eserleri:
Vicdan, İkinci Ses, Yağıştan Sonra, Feryat, Darağacı, Artık Adam.
Hatıra-Seyahatname Eserleri:
Sanatkar ve Zaman, Sadelikte Büyüklük, Derin Katlara Işık.
Diğer Dillere Çeviriler 
Türkçe (Türkiye Türkçesi) 15 kitap Rusca 14 kitap,  İran’da Azerbaycan Türkçesi 5 
kitap,  Ermenice 3 kitap,  Özbek Türkçesi 2 kitap,  Almanca 2 kitap,  İngilizce 2 kitap, 
Türkmen Türkçesi 1 kitap
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SEZAİ KARAKOÇ

(1933-2021) Diyarbakır

1933’te Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu. Parasız 
yatılı okuduğu Gaziantep Lisesi’ni 1950’de bitirdi. 
1955’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1956-
1965 arasında Maliye müfettiş yardımcılığı ve gelirler 
kontrolörlüğü görevlerinde çalıştı. Temmuz 1965’te 
memurluktan ayrıldı.

Gazetecilik ve yayıncılık işlerine girişti. “Diriliş” dergisini aylık, haftalık 
bazen haftada iki kez yayınladı. 1971’den sonra kısa bir süre için Gelirler 
Genel Müdürlüğü’nde gelirler kontrolörlüğü yaptı. 1974 sonrası yeniden devlet 
memurluğu görevinden ayrılarak gazetecilik ve yayıncılığa başladı. Yeni İstiklar, 
Yeni İstanbul, Babıali’de Sabah, Milli Gazete’de yazılar yazdı.
İlk şiiri 1951’de Hisar dergisinde çıktı.
Üniversite yıllarında 1955’te Şiir Sanatı dergisini çıkardı.
Mülkiye, Yenilik, 20. Asır, İstanbul, Şiir Sanatı dergilerindeki şiirleriyle tanındı.
Başlangıçta Pazar Postası’nda İkinci Yeni akımı doğrultusunda şiirler yazdı. 
Daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yöneldi.
Yeni biçim araştırmalarına, değişik imgelerle kendine özgü, mistik ve İslamî 
içeriğe yer veren eserleriyle kuşağının en iyi şairleri arasına girdi.
Gazete yazılarında ise İslam toplumlarının çağdaş dünyadaki konumlarını ele 
aldı.
Eski Türk uygarlıklarına ilişkin değerlerle, çağdaş bir kişilik oluşturma 
düşüncelerini işledi.

Sezai Karakoç’un Eserleri
Şiir: Körfez (1959), Şahdamar (1962), Hızırla Kırk Saat (1967), Sesler (1968), 
Taha’nın Kitabı (1968), Kıyamet Aşısı (1968), Gül Muştusu (1969), Zamana 
Adanmış Sözler (1970), Şiirler (1975), Ayinler (1977), Leyla ile Mecnun (1981, 
Ateş Dansı (1987), Alınyazısı Saati (1989)
Deneme-İnceleme: Yunus Emre (1965), Yazılar (1967), İslamın Dirilişi (1967), 
İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü (1967), Mehmet Akif (1968), Mağara 
ve Işık (1969), Edebiyat Yazıları 1 (1982), Edebiyat Yazıları 2 (1986)

Ödülleri:
1968 Milli Türk Talebe Birliği Milli Hizmet Madalyası
1970 Sürgündeki Macar Yazarları Gümüş Madalya Ödülü
1982 Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü
1988 Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü
1991 Dünya Sanat ve Kültür Akademisi Ödülü
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MODERN TÜRK ŞİİRİNDE İSTANBUL ÜZERİNE

Berat Bıyıklı

Modern şiirin – modern olması hasebiyle – temel meselelerinden biri de kent 
ve insan ilişkisidir. Kent ve şehir ve bunun karşısında insan ve buna bağlı 
olarak kent-dışı yani kırsal alan. Ve pek tabii -bir yönüyle kimlik de olan- bu 
hallerin gerilimi… 

Moderni bu açıdan bana göre en iyi çevreleyen sözcük gerilim. Çevreleyen 
diyorum çünkü modern benim zihnimde tıpkı gerilim ifadesi gibi bir hal, bir 
tavır. İnsanın doğaya, şehre ve inanca yönelik tavrı, onu anlamlandırma biçimi. 
Bu haliyle de gerilim, kopmadıkça, sıkı sıkıya var olan bir bağa işaret ediyor. 
Burada Sezai Karakoç’un “kent bir tabuttur artık, çivisi insan” mısraının bu 
gerilimi, bu bağı anlatmak açısından yararlı olduğuna inanıyorum. Tabii Sezai 
Karakoç’un kent ve şehir ayrımından da kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. 
Karakoç’ta kent bilindiği üzere Avrupa’daki yerleşim alanlarına verilen bir 
isim şehir ise daha çok bizim olan, İslam olan yerler için söylenegelmekte. 
Hatta belki de direkt olarak bu ayrıma işaret etmek için bir başka şiirinde, Sezai 
Karakoç “İstanbul’a küflenmiş/ Bir Avrupa akşamı dadanmıştır.” demektedir. 

İster Sezai Karakoç’daki bu ayrımla birlikte ister bu ayrımı dışta tutarak 
düşünelim modern Türk şiirinde bir Türk şairi için şehir söz konusu olduğunda 
akla ilk olarak İstanbul gelecektir. Şehre ister Yahya Kemal gibi idealize 
edilmiş bir nosltaji çerçevesinden ister Fikret gibi muannid bir öfkeyle 
bakalım… Söz konusu şehir, ana unsur olarak İstanbul’dur. Çünkü İstanbul, 
tüm o kozmopolit, mozaik gibi tanımlayıcı ifadelerin ötesinde bizim için bir 
şehir prototipidir. Yani bu toprakların neresinden gelirsek gelelim, neresinden 
konuşursak konuşalım şehir dediğinizde yüzünüzü döndüğünüz, merkez 
aldığınız yer yine İstanbul olacaktır. Tıpkı Türk modernleşmesinin merkezinin 
İstanbul oluşu gibi. 

Bu nedenle modernle ilişkili olan, ona yönelik olumlu ya da olumsuz ve /
veya nötr bakışların olduğu her şiir bir bakıma İstanbul şiiridir. Mesela İsmet 
Özel, Of Not Being A Jew şiirinde, “iniyorum kirli eteklerine / beni emziren 
kaltak şehrin” şeklinde bir ifade kullanıyor. Burada şiirin genelinde açıktan bir 
İstanbul ifadesi geçmemesine karşın ben bu şiirin de bir İstanbul şiiri olduğunu 
düşünüyorum. Söz konusu şiirin girişinde Özel “iniyorum kulelerinden katil 
/ iniyorum maktul minarelerinden” mısraları ile şiire başlıyor. Tevfik Fikret 

ŞİİR OTURUMLARI
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ise o meşhur Sis şiirinde”Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar; / Kaatil 
kuleler, kal’alı zindanlı saraylar” demekte.Bu mısralarda geçen “katil kuleler” 
ifadesinin iki şiirde de bulunması bir tesadüf olmasa gerektir. Fakat bu “dikkat” 
ister doğru ister yanlış olsun, İsmet Özel gibi İstanbul’a sonradan gelmiş bir 
şairin şiirindeki şehir / kent anlayışının merkezinde yine İstanbul olduğunu 
söylemek mümkündür.

Bu tür örnekler Attila İlhan’da Cemal Süreya’da, İlhan Berk’te Orhan Veli’de 
ve daha bir çok türk şairinde görülebilir. O sebeple bu örneklendirmeyi 
çoğaltmak yerine modern, şehir ve şiir ilişkisi bağlamında yazılan her şiirin bir 
vechesiyle İstanbul şiiri olduğunu ve bu sebeple de İstanbul’un Türk şiirindeki 
yerinin etkisinin diğer pek çok şeyin ötesinde olduğunu söyleyebiliriz.
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Nurullah Genç

“Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır 
             Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır” 

 diyen Nedim’den Yahya Kemâl’e; 

“Edirnê şehri gîbî gerçi şehr-î bî-bedel olmaz 
             Yinê ammâ bu dünyâda Sitanbulâ bedel olmaz” 

diyen Bahtî mahlaslı Sultan  I. Ahmet Han’dan Necip Fazıl’a kadar yüzlerce 
şairimizin şiirlerini İstanbul’la nasıl güzelleştirdiklerini biliyoruz. Bu gün 
nerede olursanız olun, İstanbul’un adı geçtiğinde ‘Sana bir tepeden’ ya da 
“canım İstanbul” ifadelerinin kullanıldığını duyabilirsiniz. Bu nedenle bu kısa 
yazıda İstanbul şiirlerinden ziyade, şiirlerimizin İstanbul’u üzerinde durmanın 
daha lüzum kesp ettiğine inanıyorum.

Fatih’in “Bir güneş yüzlü melek gördüm ki ‘âlem mâhıdur, Ol kara 
sünbülleri ‘âşıklarınun âhıdur” seslenişiyle güzelliğini bir de ondan işittiğimiz 
İstanbul’umuzun başına gelenler, medeniyetimizin ve şiirimizin başına 
gelenlerin âyinesi durumundadır. Tarihinden utanmak gibi bir karanlığa 
sürüklenenlerin, İstanbul’u İstanbul olmaktan çıkarmak için neler yaptığını 
yakın tarih bize söylüyor zaten. Bundan daha elem vereni ise, tarihimizi 
bildiğini sananların; ellerinden alınmış hafızaları ve mankurtlaştırılmış 
bakış açıları nedeniyle İstanbul’a giydirmeye çalıştıkları gömleğin şiirimizin 
İstanbul’unu elimizden yavaş yavaş almaya başladığını fark edemeyecek kadar 
körlük içinde olmalarıdır.

Meseleye şehir felsefesi mantığıyla yaklaştığımızda, meydana gelen 
dönüşümün batılılaşma sürecinde planlı bir çalışmanın ürünü olduğunu ve 
hafızasızların da buna sermaye edinme sevdasıyla alet olduklarını anlamak 
zor olmayacaktır. Çünkü İstanbul’u Osmanlı izlerinden mümkün olduğunca 
koparmanın, İstanbul’da yaşayanları bir süre sonra özlerinden koparmak 
olacağı âşikârdır. Özellikle İbn Haldun’un hazeri umran ifadesinin kapsam 
alanından yaklaşıldığında, şehri kuranların devlet ve sermaye sahibi olarak o 



206
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13 şehre nasıl damga vurduklarını, Sorokin’in, medeniyetin iç yüzeyi meselesiyle 
bütünleştirildiğinde ise, karşımıza çıkan garip ve özündün kopuk görüntünün 
İstanbul’u feth eden bir millet için ne büyük bir zillet anlamına geldiğini daha 
kolay kavramış olacağız. Yaylagül Ceren Karataş’ın “İlişkiselliğin İki Yönü: 
Şehir ve Beden” isimli makalesi şehrin şekillendirilmesi hususunda meydana 
gelen değişimleri ve dolayısıyla Şiirlerimizin İstanbul’unun ne hale getirildiğini 
kavramamıza yardım edecektir. Ve nihayetinde makalede de vurgulandığı gibi, 
pagan kültürünün insan bedenini heykel vs gibi uygulamalarla öne çıkaran 
yapılandırma biçimiyle batı şehirlerine damga vuran mantığının İstanbul ve 
diğer şehirlerimizde de nasıl etkili kılınmaya çalışıldığını daha kolay anlamış 
olacağız.

Şairler, şehir sevdalıları ve medeniyetimizin mümessilleri meselenin ifade 
etmeye çalıştığımız boyutuna eğilmeye başlamadıkça, şiirlerimizin İstanbul’u 
kaybolmaya devam edecektir. Bu büyük ülkenin yeterince Johan Vilhelm 
Snellman’lar çıkaramaması ne acı!
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İdris Ekinci

Matbu dergicilik başından sonuna netameli bir iştir. Özellikle son zamanlarda 
kâğıt fiyatlarının artışı, dağıtım sorunlarının gittikçe artması matbu dergi 
çıkaranları oldukça zorlamaktadır. Fakat yine de bu işlere gönül verenler 
muhtemel bütün zorlukları göğüsleyerek içinde bulundukları akışın hazzından 
uzakta kalmak istemezler. Her süreli yayının kendine özgü bir kaderi vardır 
ve bu yadırganacak bir durum da değildir. Dergilerin hızla çoğalıp teker teker 
kapanmaları, edebiyat ortamlarına yeni bir soluk taşıyamayıp kendi sınırları 
içinde tatmin olmaları, bir heyecanla şahlanıp sonra yavaş yavaş sönmeleri artık 
çokça alıştığımız hikâyelerdir. Yine de dergilerin edebiyat zevkini bir biçimde 
yaşatması, yeni isimlerin bu dünya ile tanışma aracı olması, ilerde gündem 
tutabilecek hareketlerin kök tutabilecek yegâne toprağı olması açısından 
vazgeçilmesi neredeyse imkânsız bir faaliyettir dergicilik. Dolayısıyla her 
dergi kendi çapında bir umut kaynağıdır ve yine kendi ölçüsünde bir cazibe 
merkezidir.

Türk şiirinin mevcut seyrini tarif etmek ise, diğer bütün alanlarda olduğu 
gibi, çok zor bir iştir. Sanat ve edebiyat anlayışları günümüzde gittikçe 
çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik beraberinde oldukça parçalı bir yapının 
oluşmasına ve aşırı bireysel tutumlar daha fazla öne çıkmasına sebep olmuştur. 
Doğal olarak böyle bir ortamı tahlil ve tarife kalkışmak basitçe üstesinden 
gelinebilecek bir mesele değildir.

Aşkar dergisi olarak bizler ne yaptığımız ve nasıl yapmamız gerektiğini sürekli 
hesap eden, yol almaya çalıştığımız kulvarın özelliklerini sürekli gözeten, yeni 
adımlarım ve gelişmelerin sıkı takipçisi olmaya gayret eden bir hareketiz. 
Hayatın ve insanın dönüşümünü, dilin ve ifade biçimlerinin devinen yapısını, 
algılama ve anlayış biçimlerinin seyrini bulunduğumuz noktadan izini sürmeye 
çalışıyoruz.

İşimiz zor ve bir o kadar da kıymetli…
Çünkü “yaşamak bizimçün dokunaklı bir şarkı değil ki.” 



208
Tü

rk
 D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

13 EDEBİYAT DERGİLERİ 
Nazım Payam

Kalabalığın akşam gölgesinden sıyrılacaklara izin, “O Belde” arayışını 
sürdüreceklere belge, birikimini dökeceklere sayfa, edebiyat dergilerinde 
verilir. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurana meydan, “Diriliş” bildirisine 
kürsü dergidir. “…ayçiçeğinin gıda ve hayat alabilmek için güneşe dönmesi 
gibi” memlekete dönmek iştiyakıyla yola çıkan edebiyatçıya azık da referans 
da oradandır. 
Tabii, edebiyat dergileri benimsediği “küçük soluklara” da kucak açar, onların 
sorunlarını omuzlar. Peyami Safa’dan uyarlayarak söylersek; edebiyat dergileri, 
küçük solukların okumaktan fazla yazmaya, düşünmekten fazla hüküm 
vermeye, aramaktan fazla bulmaya, yürümekten fazla koşmaya yeltenmesini 
umursamaz. Kimine vaatlerde bulunur, kimini tarihe düşürecekmiş gibi ağırlar; 
sabırla, sükûnetle olgunlaşmalarını bekler.
Yine, nüfus kütüğünde sılası silinmiş garibi, bizlere doyumsuz hazlar 
bahşederek yitip gitmiş toprak şairleri; Yunusları, Mevlanaları, Fuzulileri, 
Bakileri, Galipleri senli-benli aramızda dolaştıran edebiyat dergileridir. Yeniye 
yakınlık duygusunu da dergilerde paylaşırız. İdealist gençler orada siper alır. 
Hırçınlar oradan seslenir. Sevgili, dünyanın en güzel sözlerini orada işitir. En 
çok sevileni o tanıtır; umutla, keyifle okuruz.   
Kuşkusuz taze ekmek kokusu aç insanı nasıl fırına çekerse edebiyatçıyı, 
edebiyatseveri de dergiler çeker. Hâliyle okuryazarlığa eğilimli kişi kendisine 
en uygun duygudaşı o mahfilde bulur. Çocuklar onun deseniyle eğlenir. 
Anneler, babalar onun Türkçe terasında ağırlanır. Çağımızın ustaları, üstatları 
onun Türkçe saatiyle işler. 
Yaşımız ilerlemiş, seçiciliğimiz tecrübeyle pekişmiş olsun, yine de herhangi 
bir dergide görücüye çıkmamış edebiyatçıyı, kabulümüz hayli zahmetlidir.    
Evvelinden tanışıklığımız yoksa elbette tereddütle yaklaşırız ona. 
Her şey süresiz iki kapağa sığmayabilir. Yazarın siyasi görüşü, sezgisi, 
tutarlılığı, gayret derecesi merakımız olur. Muhtemeldir ki ya tahminde bulunur 
ya da bir bilene sorar, doygunluğa çalışırız. Erbabı bilir; herhangi bir dergide 
konuşlanmış kalemin şahsına mahsus bir kitapçığı yoktur belki, ama dergisi 
var. Orada, envaiçeşit güzellikler arasında dimağımıza çaldığı bir parmak 
söz balının bize doyumsuz haz bahşetmesi, kendisini daima başkalarıyla 
karşılaştırma hakkı sunmasındandır.    
İşte, Yahya Kemal! Hâlâ ışıl ışıl.
Bilmem, başka örneğe lüzum var mı?  
Kimi edebiyatçının mayası farklıdır. Durmaksızın düşüncesini didikler, 
duygusuyla hesaplaşır; kelimesine küser, cümlesiyle cebelleşir, paragrafına 
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kızar. Üstüne üstlük her denemesinde üslubunu zıvanadan çıkarır. Lakin bir türlü 
zapt olmaz. Ha bire hırsını körükler; şişer, taşar. Ne kendisini ne de bir başkasını 
beğenir. Onun bu kadar hengâmesi, çabası veya canını dişine takmasının sebebi; 
sanatıyla sıradanlığın dışına çıkmak!
Kimisi mülayimdir, tercih edilmiş bir yalnızlıkla vakit geçirir. Kimi yaslanacak 
bir çınar arar.  
Ama kısmen de olsa iklimini yaşayanlara, kendisini anlayacaklara muhtaçtır. 
Onlara ulaşmak, serzenişte bulunmak ister. Bu talebin gerçekleşmesi ise ancak 
onun bir dergiyi yer yurt edinmesiyle mümkündür.    
Kısaca edebiyat dergileri, edebiyatçıyı mizacıyla yüzleştirme dünyasıdır.
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13 EDEBİYAT DERGİLERİ ve ŞİİR
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 
özelliklerini barındırır niteliktedir. Dergiler de edebiyat dünyamıza Tanzimat’la 
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 hizaya çekmektir. 

Dergiler edebiyatın en canlı yüzü olduğu için yaşayan edebiyat da dergilerde 
kendine yer bulur. İlk çıkan dergiden bugüne kadar özellikle şairler dergilerin 
bir nevi kurucusu ve koruyucusu olmuştur. Şiirin genel bir kapsayıcı özelliği 
vardır. Hatta şunu bile söyleyebiliriz ki edebiyatla şiir birlikte anılan bir 
çizgiyi de barındırmaktadır. Edebiyat demek şiir demek desek abartmış 
olmayız. Çünkü bugün bile sadece düz yazı sahibi yazarların biyografilerine 
baktığımızda yazmaya şiirle başladıklarını görürüz. Geçmişte Ömer Seyfettin, 
günümüzde de Mustafa Kutlu yazmaya şiirle başlayan isimlerdendir. Divan 
Edebiyatı denince akla ilk olarak şairlerin gelmesi de şiirin edebiyat üzerindeki 
etkisini somut olarak göstermekte. Halk Edebiyatı dediğimizde aklımıza halk 
şairleri gelir. 

Dergilerde şiir, sayı olarak önemli yer tutmakta. Şiirsiz dergi yok diyebiliriz. 
Yeni sayısında öykü, deneme, poetik yazı olmayan dergiler olsa da 
dergilerimizin hiçbiri şiirsiz çıkmamakta. Yayıncılık anlamında şiir kitaplarına 
uzak duran yayınevlerinin aksine dergilerin başköşelerinde şiirin hükümranlığı 
devam ediyor. Bunda etkili olan kıstas, şiirin edebiyattaki varlığı ve gücüdür 
diyebiliriz. Şiirlerle nefes alıyor dergiler. 

Bir derginin sayfaları arasında gezinirken karşımıza çıkan şiirler derginin açık 
havası gibi bir ferahlık sağlıyor okuyucuya. Bu, şiirin efsunlu bir halidir. Millet 
olarak şiirlerle sevindiğimiz, hüzünlendiğimiz düşünülünce dergilerdeki 
şiirlerin önemi daha iyi anlaşılabilir. Okuyucu, dergide şiirler okumak istiyor 
ama bir yere kadar…

Birçok derginin sayfalarında 30’dan fazla şiir olduğunu görüyoruz. Hem de 
bir sayıdaki şiir sayısı bu. Derginin sağında, solunda, kıyısında, köşesinde, 
kapağında şiire yer verilmiş. Her türden envai çeşit şiir… Aruzdan heceye, 
serbestten rubaiye… Bunun ne dergiye, ne okura, ne edebiyatımıza faydası yok 
maalesef. Şiirde seçilicilik kıstaslarının bir kenara itilip sadece gençlere yer 
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ait)- için bu kadar şiiri dergiye yığmak sadece söz ağırlığıdır.

Şiirler dergiler için büyük bir değerdir. Bu değeri incitmemek gerek. Dergiye 
girecek şiirlerin hassas bir teraziden geçirilmesinde fayda var. Gençlere hoş 
görünmek, onları kazanmak için dergiye gelen her şiirin dergi sayfalarına 
taşınması derginin edebî değerini düşüreceği gibi gençler için de büyük bir 
hezimetin de kapısını aralamakta. Bu derginin sayfalarında kayıtsız şartsız 
kendine yer bulan gençler, başka dergilerde kendilerine yer bulamayınca 
ne yazık ki yazdıklarını sorgulamak yerine dergiyi karalama yolunu tercih 
ediyorlar. 

Bir de yazdıkları derginin kapandığını düşünün ki oluyor bu. Yazma serüvenleri 
de kapanan dergi ile birlikte tarihin sayfalarına gömülmüş oluyor. 

Dergilerde, şiirler kadar poetik yazıların da yer almasında fayda var. Şiirin 
ne olduğu üzerine düşünmek ve düşündürmek de dergilerin bir görevidir. 
Günümüz edebiyatının canlı bir yüzle hayatını sürdürebilmesi için iyi ve 
sağlam kuşanılmış şiirlere çok ihtiyacı var. 
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13 EDEBİYAT DERGİLERİNE DAİR
Murat Soyak

Edebiyat, kültür, sanat dergileri bütün zorluklara rağmen günümüzde yayınını 
sürdürüyor. Bu zorluklar nelerdir? Basım-dağıtım giderlerindeki artış, dergi 
dağıtım aşamasında yaşanan sorunlar, dijital yayıncılık ya da sanal ortamların 
dergi yayıncılığına etkisi...

Niğde’de Gül Aydınlığı dergisini yedi sayı sürdürebildik. Bir dönem Dört 
Mevsim Niğde dergisini çıkardık. Akpınar edebiyat dergisinin yayın kurulunda 
bulunuyorum. Akpınar edebiyat dergisi 2006 yılından beri yolculuğunu 
sürdürüyor. Anadolu şehrinde bir edebiyat dergisinin 16 yıl kesintisiz devam 
etmesi büyük bir başarıdır. Edebiyat, kültür, sanat dergilerimizi doksanlı 
yıllardan bu yana takip ediyorum. 2008 senesinde edebiyat dergilerimizin 
tanıtımı amacıyla Dergi-lik sitesini kurduk. Sosyal medyada dergilerimize dair 
tanıtım, değerlendirme, inceleme çalışmalarımız devam ediyor.

Günümüzde edebiyat dergileri mektep olma özelliğini -maalesef- yitirir oldu. 
Dergi adresine gönderilen ürünlerin seçilip yayımlanması ön planda duruyor. 
Dergi merkezleri, dergi büroları bir buluşma merkezi olmaktan uzaklaşır gibi. 
Bu durum yaşadığımız sosyo-kültürel değişimlerin de bir sonucu olsa gerek. 

Dergin mi var; derdin var. Uzaktan iletişimin kolaylaştığı bir devirde sıcaklığı, 
samimiyeti, yakınlığı, hasbiliği, adanmışlığı, dostluğu yitirir olduk. Sadece 
‘yazmak’ ile uzaklar yakın olmuyor. Yazmak eyleminin yanına ‘yaşamak’ 
eylemini de eklemek gerekir. Dergilere yazı, şiir gönderen çok fakat o derginin 
derdiyle dertlenen okur-yazar sayısı pek az. Dergilere yazı, şiir gönderenlerin 
bu hususta daha duyarlı, daha özverili olması gerekir. 

Günümüzde aşkla şevkle yolculuğunu sürdüren edebiyat dergilerimiz var. 
Bu anlamda Bir Nokta, Yedi İklim, Hece, Külliye, Dil ve Edebiyat, Edebiyat 
Ortamı, Akpınar dergilerinin isimlerini anmalıyım. Dergiler için emek veren 
güzel insanlara selâm olsun. Bir şiirle sözü bağlayalım:

bir ışık daha kırılmış 
gün batarken burada
şiir gömütü ak yaprak
ziyaretçi bekler gibi
hikâye kıstırılmış bir köşede
kahramanlar çağı kapanmış
bencil metinler toplamı
can sıkıntısı, bezgin bakış 

yazmak~yaşamak arasındaki bağ
inceldiği yerden kopmuş
dergiler, dergiler
yenilginin emzirdiği
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YAYIMLAMAK KOLAY TUTUNMAK ZOR
Mehmet Can Doğan

Edebiyat dergilerinin metinleri okurlarla buluşturma işlevi, farklı mecralar 
bulunmakla birlikte, geçmişte olduğu gibi, bugün de geçerlidir. Metin-okur 
ilişkisi kadar edebiyat dergilerinin varlık nedeni de bu işlevde belirginleşir. 
Dergiler, edebiyat kanonunun işlemesini sağlayan organlardan biridir de. Bu 
belirleme, “Hangi dergiler?” sorusunu cevaplamayı gerektirir. Elbette, her bir 
derginin belli bir temsil gücü ve alanı vardır. Merkez dergiler; temsil genişliği, 
yayın istikrarı ve sürekliliği, dağıtımdan kaynaklanan yaygınlığı, telif ücreti 
ödemesi nedeniyle daha etkilidir. Çevre dergileri ise sıraladığım ayrıştırıcı 
özellikleri genellikle sağlayamaz. Bu yüzden, şiir, hikâye ve diğer türlerde 
yazanlar, merkez dergilerinde görünmeyi kimi zaman açıktan açığa, kimi 
zaman da gizliden gizliye isterler. Çevre dergisi sözü, sadece mekânsal bir 
durumla (derginin yayımlandığı yerle) ilişkili değildir. Merkez olarak bilinen 
İstanbul ve Ankara’da yayımlanan bazı dergiler de çevre dergisi özelliklerini 
taşır. Hem merkezde yayımlanan çevre dergileri hem de yayın yeri olarak 
gerçek anlamda çevrede yayımlanan dergiler, merkezle ilişkisinde, bile isteye 
mesafeli bir tutum geliştirebilir. Bu, merkez dergilerinin “bürokratik” diye 
değerlendirilen veya algılanan yapısından kaynaklanır. Çevre dergilerinin 
bazıları, atak özellikleriyle merkez dergilerinin durgun ve kunt görünen yapısını 
eleştirir. Bu tarz çıkışlar, edebiyat dergiciliğinde öteden beri görülmektedir. 
Merkez veya bu bağlamda kanon, çevreden gelen çıkışlar karşısında temkinli 
bir tutum sergiler. Çıkışlar güçlü ve zorlayıcı bir etkide bulunur ve edebiyat 
dünyasında kabul görmeye başladığına ilişkin belirtiler oluşursa, kanon bir 
süre sonra bunları da içerir. Edebiyat kanonu denen yapı, böyle işler.

Türkiye’de 1990’larda görülmeye başlanan ve 2000’lerde etkisi belirgin 
biçimde hissedilen Postmodern söylem, merkezlerin, edebiyat bağlamında 
kanonun varlığını tartışmalı hâle getirmişse de merkezlerin ve kanonun 
yok olduğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle 2000’lerde, teknolojik 
gelişmelerin sağladığı imkânlarla yayıncılık ucuzladığı için çevrede çok sayıda 
edebiyat dergisi de yayımlanmaya başlamıştır. Özellikle gençlerin çıkardığı 
çevre dergileri, merkezin etkisinin zayıfladığı izlenimini vermekte, “butik 
yayınevleri” olgusu da bu izlenimi güçlendirmektedir. Edebiyat dergilerinin 
işlevlerinden biri, ürün yayımlayanları, kitaba giden süreçte okurlara sunmak 
ve tanıtmaktır. Çevre dergilerine bağlı olarak kurulan bazı “butik yayınevleri”, 
çevrenin temsilinde önemli bir işlevde bulunur. Bununla birlikte, kitapların 
hem “pazar”da hem edebiyat dünyasında dolaşıma girmesi, üretilmesi kadar 
kolay değildir. Gerçi, sanal kitap satış siteleri aracılığıyla bu güçlük aşılabilir 
gibi görünmektedir. Ama yayın çokluğu içinde, görünen kitapların tutunması 
da pek mümkün değildir. Ancak haberdar olanlar, kitapları edinebilir. Yine 
sanal dünyanın sağladığı “sosyal medya” ortamının imkânlarıyla dergilerin 
ve kitapların çıktığı duyurulsa da kanalın doğası nedeniyle bunların alınıp 
okunmasından çok anlık veya günlük görünme, haberdar olma gerçeği, 
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çevre yayınlarının gürültü, görüntü çokluğu ve hız içinde kaybolmasına yol 
açmaktadır. Bu durum, dergi ve kitap yayımlama ile belirginleşen edebiyat 
etkinliğini, belli bir çevrenin kapalı yayınına dönüştürmekte; şiirin, hikâyenin, 
eleştirinin ve elbette bu türlerde eser verenlerin genel bir kabul ile yerleşmesinin 
önüne geçmektedir. Merkezin yok olduğu söylemi, her bir metni, dergiyi, 
kitabı kozmik bir yersiz yurtsuzluğa sürüklemektedir.

Bugün pek çok dergide şiirler yayımlanmakta, kurumsal denebilecek 
yayınevleri ve “butik yayınevleri” şiir kitapları çıkarmakta, bunlar sanal 
dünyada haber verilmekte, yine bunlar hakkında yazılar yazılmakta, kimi 
zaman tartışmalar doğmaktadır. Ama üzerinde uzlaşılan pek az ad vardır. 
Kanonun benimsediği adların çoğu, ölmüş şairlerden ibarettir (belirmek 
gerekir ki şairler ölse de metinlerinin yaşadığı, dolayısıyla onların da edebiyat 
dünyasına/kanona dâhil olduğu açıktır); yaşayanlardan ise ancak merkezin 
benimsediği adlar öne çıkabilmektedir. Kanonu umursamadığı tutumuyla 
yol almaya çalışan ve kanoncuklar oluşturmaya çalışan çevre dergilerin ve 
“butik yayınevleri”nin öne çıkardığı adlar, bu çabanın merkezinde (çevrenin 
merkezinde) karşılık bulduğu için girişilen eylem tatmin edici görünmektedir. 
Her iki taraf için de üzerinde durulması gereken sorun, ürünlerin seçiminde 
edebiyatın ölçütlerinin ne kadar işletilip işletilmediğidir. Bu, metinlerin yayını 
sürecindeki dergi ve yayınevi editörlerinin birikimleriyle olduğu kadar niyet, 
görüş, ufuk ve hedefleriyle de ilişkili bir sorundur. Editörler, seçici olduklarının 
ve seçiciliğin de belli ölçütlerle gerçekleştirildiğinin bilinciyle davranırlarsa 
şiirin kazanacağı rahatlıkla söylenebilir.
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TAM DERGİ ÇIKARILACAK ZAMAN
Osman Özbahçe

Türkiye’de modern dergicilik Serveti Fünun’la başlatılabilir. Modern 
dergilerin öncesine cönkleri ve şuara tezkirelerini yazabiliriz. 60’lı yıllara 
değin dergicilik belirli bir yükseliş içindedir. 60’lı yıllar dergiciliğin zirve 
yaptığı yıllardır. Dergiciliğin hası 60’lı yıllardadır. 80’li yıllara değin dergiler 
toplumsal yaşantının bir parçası hâline gelmiş, yaygınlaşmış, okul özelliği 
kazanmış yayın organlarıdır.

90’lar çöküş sürecidir. 90’lara kadar dergi izlemek, dergi çıkarmak kadar 
önemlidir. Her derginin bir çevresi vardır. Etki alanı vardır. Dergilere karşı 
dergiler vardır. 60’lardan itibaren Büyük Doğu, Diriliş gibi dergicilikte çığır 
açmış, ekol kurmuş dergiler de, bu dergilerin izinde kurulan yeni dergiler de 
son derece canlı, ufuk açıcı ortamlardır. 60’lı yıllarda çıkan her dergi ekol 
dergisidir.

90’lı yıllarda dergi işi tükenmeye başlamıştır. 60’lı yıllara kadar yükselen 
çizgi 90’lı yıllara kadar yaygınlaşmış, bu yıllardan itibaren çöküş başlamıştır. 
90’lardan günümüze çöküş artarak sürmektedir.

Dergi dönemsel yayındır. Dönemine damga vuran dergiler bile dönemseldir. 
Dönemi aşan, kalıcı izler bırakan dergiler bu güce yazarlarının, yayınladıkları 
yazıların kalitesiyle ulaşmıştır. Eskiden dergilerin normal akışlarının dışına 
çıkarak hazırladıkları özel sayılara üstün sayı denirmiş. Bugün her sayısını 
üstün sayı mantığıyla hazırlayan dergi yok. Ortam güçsüz. Çünkü dergiler 
güçsüz. Ortam dergilerin gücüyle doğru orantıdır. Ortamı dergi, dergiyi yazar 
kurar. Yazar ortama dergiyle girer. Dergi yoksa yazar yoktur. Dergi yoksa ortam 
yoktur. Ortam dergiyle kurulur. Edebiyat ortamı dergi ortamıdır. Günümüzde 
ortam yazarlarla değil, ilişkilerle yürüyor. Oysa yazarın olduğu yerde iş yazıyla 
yürümelidir. Yazar kalemine güvenerek yazar. Gücünü kaleminden alır. Kale 
gibi adamdır. Yazar kale değilse dergi de kale değildir.

Dergilerin, ortamın güçsüzlüğü yıllıklardan, kitapçılardan belli. Günümüzde 
yıllıklar ortadan kaktı. Yıllıklar her yıl değerlenen kitaplardır. Hazırlığı da, 
yayını da zahmetlidir. Ortama ilişkin bütün unsurlara dokunan başlıca yayın 
yıllıklardır. Hepsi birer uyandırma servisidir. Dergiler güçsüz oldukları için 
yıllık çıkaramıyorlar.

Büyük şehirlerin kitapçı vitrinlerine bakın. Hiçbirinde Türk yazar yok. Yazarı 
vitrine çıkaran dergilerdir. Vitrinler romanla dolu. Romanların hepsi çeviri. 
Daha vahimi vitrinlerde şiir kitabı yok. Kitapçıları yabancı yazarlara teslim 
etmişsin. Vitrinlerini, gözde raflarını yabancı yazarlara ayırmışsın. İflâh 
olmana imkân var mı? Böylesi bir teslimiyetin tek nedeni güçsüz dergilerdir. 
Güçsüz dergi, güçsüz ortam koşutluğudur.

Dergi bir idealin düşünsel, yazınsal, sanatsal örgütlenmesidir. Gönül işidir. 
Yüksek fedakârlıklar gerektirir. Cebinde çay parası, yemek parası olmayan 
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13 insanlar yıllarca dergi çıkarır. Gençlikleri dergilerde geçer. Böyle insanlar 
iyice azaldı. Piyasa bütünüyle piyasa şartlarına kaldı. İdeal ortadan kaktı. 
Dergiciliğe içkin ayrılmaz unsur idealdir. Günümüz dergilerinde ideal yok.

Dergi eleştiridir. Eleştirel kavrayıştır. Dergi ve eleştiri kavramlarını yan 
yana getirdiğimizde dergide eleştiriye önem verilmelidir, eleştiri yazıları 
yayınlamalıdır, şiir yayınlamak isteyen şaire eleştiri yazısı şartı konulmalıdır 
türünden beylik yargıları kastetmiyorum. Edebiyat dergisi eleştiri dergisi 
değildir. Edebiyat dergisinde şiir, hikâye yayınlanır. Roman, tiyatro, sinema 
yazıları yayınlanır. Eleştiri derginin perspektifidir. Dergi bizatihi eleştiridir. 
Yolunda gitmeyen işin doğrusunu yaparak işlevini gerçekleştirir. Bizatihi, 
varlığı eleştiridir. Eleştirel kavrayıştır. Bir tane eleştiri yazısına yer vermese 
bile eleştiridir. Edebi eserler organize olmamış eleştirel damarlardır. Bu 
damarın gücü oranında yazar güçlü yazardır. Dergi de böyledir. Günümüz 
dergileri eleştirel kavrayıştan yoksun. Uzak veya yakın değil, yoksun.

Dergi pano değildir. Oysa günümüz dergileri birer pano. Pano dergi. Bakıp 
geçiyorsunuz. Sizi durdurmuyor.

Dergi çevredir. Günümüzde dergilerin bir çevresi yok. Çevresiz dergi, kendi 
kendine yayın yapan dergidir.

Dergi bir yerde kadro demektir. Fakat kadro peşinde koşmak derginin işlevini 
kaybetmesine de neden olabilir. Kadro statü demektir. Belirli noktadan sonra 
çıkar ilişkisi demektir. Ben bugüne değin içinde bulunduğum dergilerde kadro 
kurmaya çalışmadım. Kadroya değil, yetenekli insanlara inandım. Dergi 
çıkaracaksanız yetenekli insanlarla çıkaracaksınız. İnsanların yeteneklerini 
köreltmeyeceksiniz. Tam tersine yeteneğin önünü açacaksınız. Sahip 
çıkacaksınız. Beni geçer kaygısıyla sanatını şarta bağlamayacaksınız. Yeteneğe 
izin veren yapıdır dergi. Yetenekli insanı bulup çıkaran yapıdır. Özellikle şiirde 
kadro hikâyedir. Yapılan işin doğasına aykırıdır. Şiir itaat işi değildir. Koro işi 
değildir. Başlangıçta apaçık birçok yetenek itaat yüzünden kaybolup gitti.

Şairler genelde dergilerle anılır. Birçok şair çıkışını dergilere borçludur. 
Şiir, hikâye, eleştiri dergilerle istikrar ve ivme kazanır. Sanatçı da dergilerle 
ivme ve istikrar kazanır. Sanatı geliştiren dergi, dergiyi gerekli kılan sanat 
deterministik ilişkidir. Herkesin güçsüzü; şiirin, hikâyenin, eleştirinin güçsüzü 
dergilerle ortadan kalkar. Bugün ne çıkışını dergilere borçlu şairlerden, ne 
de bir dergiyle belirginleşen yeni yeteneklerden söz ediyoruz. Dergilerin bu 
özelliği kaybolmak üzere. Kimse bir dergiyle belirginlik kazanamıyor.

Günümüzde belirli bir poetikayı savunan dergi de kalmadı. Ortam poetikaları 
sildi. Bütün dergiler merkez dergiye dönüştü. Pano dergi de merkez derginin 
yerine geçti. Bir metnin metin özellikleri neyse benzer özellikler bir dergi için 
de geçerlidir. Metnin sanat gücü, özü, derinliği neyse dergilerin de sanat gücü, 
özü, derinliği vardır. Türkiye’de son dönem ileri sürülen akımların, kuşakların, 
manifestoların içi boş. Öz yok hiçbirinde. Bu nedenle hiçbiri gerçek değil. Bu 
nedenle hiçbiri gerçekleşmedi. Dergiler de böyle, hiçbiri gerçek değil.
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13Dergi benim için hâlâ matbaayla ilişkili bir kavram. Matbaa gelişip 
yaygınlaştıkça modern dergi de gelişip yaygınlaştı. Önceden büyük şehirle 
sınırlı yayın 80’li yıllarda ülke geneline yayıldı. İnternet dergileri olayı 
yeni bir aşamaya taşıdı. İnternet ortamlarında dergi bireyselleşti. Bir kişiye 
indirgemek anlamında bireyselleşti. İnternet ortamları bizi yeni bir dergiyle 
tanıştırdı. İnternet dergi editörsüz dergidir. Editörsüz dergiler dergicilikteki 
çöküşü hızlandırdı. Matbu dergi gündemden kalktı. Bu durum kitaba da 
yansıdı. E kitap kitabın yerine geçmeye başladı. İnternet ortamları ve paraya 
dayalı piyasa şartları söz konusu güçsüz ortamların, güçsüz dergilerin meşru 
mazeretine dönüşmeye başladı. Meşru mazeret giderek reel durum hâline 
geldi. Bugün sadece çocuk edebiyatı piyasayı aşabiliyor. Çocuk edebiyatı 
market alışverişinden farksız. Belirli aralıklarla markete gitmek, çocuklar için 
alışveriş yapmak zorundasın. Bu nedenle birçok yayınevi çocuk edebiyatına 
yöneldi.

Böyle bir ortamda şiirin hükmü nedir? Eskiden şiir dikkate alınırdı. Şairler 
önemli insanlardı. Hayatı boyunca zorluk çekmiş, mahkemeye çıkmış, 
hapis yatmış şairler ölünce bütün yasaklar kalkardı. Tehlikesiz adamlara 
dönüşürlerdi. Şimdi tehlikesiz adamlar hâline gelmeleri için ölmelerine gerek 
yok. Kimse ciddiye almıyor. Dergiler ciddiye almıyor. Eleştiri ciddiye almıyor. 
Akademi ciddiye almıyor. Peki, şiirin yerine ne geçecek? Öyle bir gidişat var 
ki edebiyat dergileri ağzıyla kuş tutsa durum değişmeyecek. Bu gidişle yazı 
diye bir şey kalmayacak. Ortadan kalkacak. Peki, yazının yerine ne geçecek?
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13 DİJİTAL MECRA VE ŞİİRİN ANONİMLEŞMESİ
Mehmet Aycı

Merhaba,

Konuşmak için beş dakika ve hem uzun hem kısa.

Beş dakikada beş ülkenin ulusal kütüphanesinden beş büyük şairinin kitabına 
ulaşıp şiirlerini indirebilirsiniz. Beş dakikada arama motorundan önemsediğiniz 
bütün şair hakkında medyada çıkan ne varsa tarayabilirsiniz. Görsellerine 
bakabilirsiniz. Beş dakikada beş şairin dizelerini kırıp harmanlayarak yeni 
bir şiir yazarak bunu kendi mecranızda yayımlayabilir ve bir şiir sahibi 
olabilirsiniz.

İnternetin şiire ettiklerine dair daha önce de bir atölyede konuşmuştum. Tabii o 
zaman süre bu kadar kısa değildi. Orada değindiklerime şimdi değinmeyeceğim.

Artık herkesin medyası ve mecrası var.

Şiir yazan her birey yayınlatmak sorunu yaşamadan kendi medyasını ve 
mecrasını kullanabiliyor. Bu medyanın ve mecranın bilinirliğinin, takip 
edilmesinin kriterlerinin de şiirle ilgisi yok. Şair kimliği kazanmak için, 
şiirinizin dergilerde yayınlanmasına, antolojilere girmesine, kitaplarınızın 
basılmasına, ders kitaplarına girmesine, yabancı dillere çevrilmesine gerek 
duymadan kendi medyanızda, kendi mecranızda şair oluyorsunuz.

Siz “bu şiir” diyorsunuz ve o şiir oluyor. O şiir olan şeyin dolaşıma girmesinin, 
başka kişisel mecralarda şiir olarak kimlik kazanmasının kriterlerinin de şiirle 
ilgisi yok.

Ben, bir şairin şiirini kaynak göstereceksem, ezberimde olsa bile, ola ki 
yanılırım diye, internetten teyit ettirmiyorum. Yine o şiirin basılı kaynağına 
müracaat ediyorum. Güvenilir addedilen internet sitelerine de bu bağlamda 
güvenemiyorum.

Bir karışma ve anonimleşme var bu mecralarda.

Bir şaire ait olmayan metinler, dizeler, o şairin imzasıyla dolaşıyor. Bir şaire 
ait olan metinlerin bir kısmı tamamen sonradan ekleme olabiliyor. Bir şairin 
şiiri başka bir şaire mal edilebiliyor. Merdiven altı üretim, merdiven üstüne 
sahip değiştirerek, yeni sahipler bularak çıkıyor. Merdiven üstündeki metinler 
merdiven altına çekilerek yeniden işlenebiliyor. 

Burada sanatın kitleselleşmesi ve kitlelerin sanat üretimine katılması 
bağlamında farklı şeyler söylenebilir. Malum beş dakikamız var ve ben o 
süreyi aşmak üzereyim.

Bir sahte sosyal medya hesabında şöyle bir deney yaptım. Kırk şair seçtim. 
Bu şairlerden dize paylaşan hesapları takibe aldım, beni takip edenleri takip 
ettim. Takip etmeyenleri bıraktım. Bir yıl süreyle, her gün bir şairden son bir 
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13gün içerisinde şiir paylaşanları takip edip, takip etmeyenleri bırakarak 12 bin 
takipçiye ulaştım.

Bir yıl sonra bu şairlerin imzasıyla yazdığım, kendime ait, o şairlerin olmayan 
dizeleri paylaştım. Bir kitap hacminde “çakma” dize paylaştım. 

Her paylaşım beğeni aldı, paylaşıldı.

12 bin takipçide iki hesap hariç bu şiirlerin o şairlere ait olmadığını anlamadı.

O şiirlere dair soru sormadı.

40 şaire yeni dizeler kazandırdım ve bunlar hâlâ dolaşımda.

Aynı şey benim kadar deney amaçlı ve hesaplı olmasa da her an yapılıyor. 
Esaslı ve derinlikli araştırmayı hak eden bir anonimleşme söz konusu.

Bana ayrılan süreyi aştım, teşekkür ediyorum.
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13 DİJİTAL DEĞİŞİM
Ali K. Metin

Burada okumuş olduğum “Kana Kana Bir Şükür” şiirimle konuşma konumuz 
arasında bazı bağlantılar kurmak mümkün. Benim “barbar şiir” poetikamla da 
konuyu  ilişkilendirme imkanımız var. Fakat öncelikle şiir ve dijital teknoloji 
arasındaki ilişkinin iki ayrı bağlamda  ele alınabileceğini tespit etmek gerekiyor. 
Birincisi, şiirin yayımlanma süreci yani paylaşımıyla ilişkili bir alan olarak 
dijital mecranın getirdikleri ve götürdüklerine dair. İkincisi dijital teknolojinin 
bizatihi şiirin üretim sürecine yeni bir ifadeleme veya zuhur biçimi olarak 
dahil oluşu.

Şiirin yayımlanma süreçlerindeki yeri ve etkileri bakımından dijital teknolojinin 
yeni bir dönemi başlattığını hepimiz biliyoruz. Dijital teknoloji kesin ve açık 
şekilde bir özgürleşmeyi getirmiştir bugün. Yayıncılık olayını sermayeye 
bağımlı olmaktan çıkarmıştır. En başta edebiyat dergileri için bu müthiş bir 
kazanım diye kabul edilmeli. Ekonomik gerekçelerle dergimizi çıkaramıyoruz 
veya kapanmak zorunda kalıyoruz diyenlerin gerekçesini ortadan kaldırmıştır. 

Dergiciliğin bu kadar maliyetsiz bir iş haline gelmesi doğal olarak nitelik 
sorunlarını beraberinde getirecektir. Fakat matbu dergicilikte de işler çok farklı 
sayılmaz. Dijital teknoloji getirdiği özgürleşme imkanlarıyla çok  kıymetli bir 
şey. Zaman içinde dijital dergiciliğin edebiyat dünyamızı tamamen kuşatacağı 
bir yere doğru gidiyoruz. Yer çekimi gibi bir durum. Nitelikli ve güçlü 
edebiyat buralarda da kendi hiyerarşisini mutlaka oluşturacak, değişen pek 
bir şey olmayacaktır.  Bir ihtimal, paylaşımı kolaylaştırdığı için şiire edebiyat 
üretimini artıran bir etkisi olacak, bu yüzden nitelik ortalaması düşecek, bir 
çokları buna bakarak şiir ölüyor bitiyor yorumunu yine yapacaklar. Ancak 
edebiyat dünyası kendi iklimini, etkileşim sahasını ve üst değerlerini yeni 
zeminlerde mutlaka oluşturacaktır.

Dijital teknolojinin doğrudan üretim sürecine ve tarzına dair potansiyel 
imkanları ise çok daha devrimci gelişmeleri içinde barındırıyor. Bunun 
emarelerini şimdiden görüyoruz, ancak yirmi, otuz, kırk yıl sonra özellikle 
şiirde çok büyük değişimlerle karşı karşıya geleceğimizi öngörebiliyoruz. 
Teknolojinin belirleyiciliğine çok bariz şekilde şahit olacağımız bir dönemin 
içinde ve kısmen başlarındayız. Bir teknoloji olarak yazının şiirde edebiyatta 
yaptığı devrimci değişimleri, ki modern şiir-edebiyat tam da yazının sonucudur, 
dijital teknoloji de önümüzdeki zamanlar içinde yapacak. Algı ve düşünme 
biçimlerimizi hızlı veya yavaş bir şekilde değiştirecek. Poetik değişimler bir 
zorunluluk haline gelecek. Modern şiirle geleneksel şiir veya anlatım biçimleri 
arasındaki farklara benzer değişmeleri yaşayacağız. Bunu henüz adlandıracak 
noktada değiliz. Yine de mesela bugün uygulama-şiir diye bir şey varsa bunun 
uyarıcı bir anlamı olmalı. Şiirin kimyası yani ontolojisi bir şekilde değişiyor, 
değişecek. Ama bu yerine ikame değil, muhtemelen yeni katmanlaşmalar 
veya açılımlar şeklinde olacak. Yazılı şiirin yapamadığı devrimleri insanoğlu 
belki bu süreçte yapma imkanı elde edebilecek. Yazılı-modern şiir, “dada” 
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13akımı başta olmak üzere çeşitli barbarlaşma tekniklerini hayata geçirdi. Kendi 
içinde geliştirmeler yaptı. Ancak medeniyetçi ve kültürcü anlayışların yükü 
karşısında bu noktadaki birikim ve çabalar yeterli bir etkiye sahip değil. 
Muhafazakarlığın şiirdeki-edebiyattaki izdüşümleri bizi sahici olmayan bir 
dünyaya ve edebiyata teşne kılmaya devam ediyor.  Oysa şiir başka-dünyalara 
dair bir tecessüsle orjinalliğini ve hakikat niteliğini kazanır. Şair dışarıdan 
biridir, öylelikle biricik hale gelir. Barbarlık da bu anlamda bir tercihten ziyade 
şairliğin en kıymetli sebebi ve ifadesi olmaktadır. 
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13 -BENİ ÖV, SONRA DOĞUR BENİ-
ŞİİR VE DİJİTAL MECRA
M. Sadi Karademir

İki binli yılların başından itibaren sanat ortamında görselin baskısını her 
geçen gün üzerimizde daha fazla hissediyoruz. Dijital yeni dünya, ‘görsel’i 
diğer tüm duyulardan önce kitlelerin önüne sunuyor, kapitalizmin hipnozu 
çok erken yıllardan başlayarak halkın beynini bulandırmaya başlıyor. Sunulan 
bu yöntem, akla gerçeği algılamada teknik bir kolaylık sağlasa da hakikati 
araştırma, öğrenme, sorgulama üzerine yapılacak derin düşünmenin, buluşun, 
yaratıcılığın önüne ket vuruyor. Görselin denizindeki sığ sular, sanatta ve fikir 
yolunda derinleşmenin önünde görünmez engelleri oluşturuyor. Jacques Ellul 
da, Sözün Düşüşü kitabında bu hususa değiniyor. Ellul, söz alanının  (görsel) 
imajlar tarafından istilasının gözün söze karşı zaferi olduğunu vurguluyor ve 
bu durumu modern gerçekliğin bir özelliği olarak ele alıyor.

Dünya medeniyetlerinin, özellikle doğu ve batı medeniyetlerinin kabaca 
ayrımında medeniyetin ‘göz merkezli’  yahut ‘söz merkezli’ oluşu, o 
medeniyetin kültür-sanat kodlarının anlaşılmasında önemli bir yol gösterici 
olmuştur. Batı medeniyeti, Hristiyan dininin ve geçmişten gelen kültürünün de 
etkisi ile sembole dayalı bir göz medeniyetidir. Batı medeniyetinde sembole 
(resime, heykele, ikonaya vb.)  doğrudan erişim, sanatı genel olarak sembol 
üzerinden yorumlamaya imkân tanır. Doğu medeniyetinin başat unsurlarından, 
Türk-İslam medeniyetinde ise, sembolden ziyade, sezgiye bağlı zihinsel 
imge, sanat eserinde farklılıkları, yetkinliği, seviyeyi tayin eder. Görsel obje 
kullanımına inanış sebebiyle çekince gösterilmesi de medeniyetin, kültürün ve 
sanatın tüm aktarımını uzun yıllar ‘söz’ün üzerine yüklemiştir. Şiir, söz merkezli 
medeniyetlerin vazgeçilmez unsurudur. Şiir üzerinden sanat söyleyişi, kişiye 
göre farklılaşan ve hareket halinde olan bir imgeyi sanat algısının merkezine 
koymaktadır. Geçmiş yıllarda, batı ve doğu medeniyetlerinin ayrımındaki 
madde ve ruh farklılığı; medeniyetlerin duyusal anlamda göz-söz, ya da 
sanatsal açıdan sembol ve imge farklılaşması üzerinden de okunabilmektedir. 

İnsanlığın son görünmez devrimi olan teknolojik devrimin bir parçası olarak 
dijital, hegemonun zaferi için insanlığı büyük akıntıların sessiz dalgaları ile 
oyalamaktadır. Modern çağ, ezilenlerin zihnine, diline, ufkuna, kalbine şiir 
konulmaması üzerine kurulmuştur. Şiir de diğer tüm sanat dallarında olduğu 
gibi Amerikan tarzı bir erozyona uğratılmak istenmektedir.   Şiirin kurtarıcı 
vasfını yok etmek, her açıdan kontrol edilebilen kalabalıklar yaratmak için,  
şiir günümüzde öldürülemese de kitlelere ulaşmada ‘etkisiz’ hale getirilmiştir. 
Diğer bütün sanatlarda olduğu gibi, sadece para-sermaye-küresel iktidar 
çıkarına olan şiir ve şiir türevi ürünler kalabalıkların huzuruna ‘gerçek şiir’ 
diye sunulmuştur. 

Dijital mecranın etki sahası sosyal medya, yetenek, deha, virtüöz olmadan da 
sanat piyasasında düşük seviyedeki insanların ‘fenomen’ olarak algılanmasına 
sebebiyet vermiştir. Yeni dönem bir sanatçının ortaya çıkması için –Cemal 
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13Süreya’dan tahrif ederek ifade edecek olursak- ‘Beni Öp, Sonra Doğur 
Beni’ dönemidir. Buluşçu, yaratıcı, ilerici hiçbir atılım, kabiliyet, farklılık 
göstermeden beğeni aldatmacası ve sistem kandırmacaları ile şöhret, ucuz 
ağızlar, eller ve ayaklar arasında yuvarlanmaktadır. Sahte övgü zincirleri 
sanat eserinin kaderini tayin edebilmektedir.  Gerçek şaire, bu aldanışta yer 
bırakılmaz, gerçek şiir, topluma ithafen arkeolojik eserlerden daha az anlaşılır 
şekilde arkaikleştirilir ve insandan, kitleden, kamuoyundan uzaklaştırılır. 

Dijital çağda insanlar, Eski Mısır yahut Eski Yunan’daki tanrılara bahşedilen 
tüm özelliklerin, yeni bireyde olduğu yanılgısına düşürülmektedir. Bu 
sebeple, kapitalizmin mahsulü modern insanı, bir şiirimde de geçtiği üzere, 
‘Tanrılar Okulunda Büte Kalan Bir Yunan’ olarak görmekteyim. Yeni insan 
yani küçük yarı tanrı, dijital imkânlarla her şeye ulaşabildiğini düşünse de 
gerçeğin sınavında daima büte kalmaktadır. Modern birey, sanalın balonunda 
abartılı bir boşluk olarak şişirilmektedir.  Bu boşluk, insanları düşünmemek-
düşündürmemek üzerine kurgulanmıştır.

Dijital mecranın içerisinde yer alan sosyal medyanın sanat üzerinde yaptığı 
olumsuz etkilerinden birisi ise sanat eleştirisinin ‘politik doğruculuk (political 
correctness)’ sebebi ile tam anlamıyla yerine getirilememesidir. Sosyal medyada 
dönemin düşünce rüzgârına uygun olmayan her eleştiri, kitle tarafından 
dışlanmaya, boykota, protestoya, kara propagandaya sebep olabilmektedir. Bu 
sebeple, yapılan her eleştirinin özgür irade içerdiği düşünülse de eleştiri sahibi 
kitleyi kaçırmama adına, düşüncesini otosansürden geçirerek kamuoyuna 
sunmaktadır. Bu yüzden, farklılaşmadan ziyade tekilleşme; eleştiriyi net ifade 
edememe durumu da şairin günümüzde karşılaştığı meselelerden biri. Şair, 
sadece bu durumlarla da karşılaşmaz sosyal medyada; terörize hesaplarla, 
fonlanan hesaplarla, istihbarat örgütlerinin algı yönettiği, spekülasyon yaptığı, 
taşeron olarak kullandığı hesaplarla da karşılaşır, yüzleşir, savaşır, şaşırır veya 
yok sayar. 

Herkesin konuştuğu bu ortamda, şairin,  Nietzsche’nin Böyle Söyledi Zerdüşt’te 
bahsettiği şekliyle “Ben bu kulakların dinleyeceği ağız değilim.” diyerek terk-i 
diyar eyleme isteminin hayat pratiğindeki gerçekleşme ihtimali ise oldukça 
azdır. Büyük şair, yalnız; yeni kulaklar, gözler, ağızlar oldukça kalabalık ve 
cüretkârdır. Bu gün, sanat eserine toplumun ulaşmasında başat unsurlardan biri 
olarak kullanılır dijital mecra.  Suçluyu tanıyor olsak da; biz, sistemi tümden 
eleştiren şairler dahi ‘öldü’, ‘yok oldu’, ‘hiç yaşamadı’ sayılmamak adına ne 
tam içinde kalıyoruz dijital mecranın ne de büsbütün dışında.  
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Altınbek İsmail: “Benim En Çok Sevdiğim ve En Çok 
İşlediğim Konu Vatandır”

Konuşan: Mehmet Kurtoğlu

Altınbek İsmail TYB’nin Türkçenin Uluslararası Şiir şölenine birçok kez 
katılmış bir genç bir şair. Aynı zamanda Şiir Şölenlerinin değişmez sunucusu.  
Esprili ve ölçülü şiirleriyle konuşmalarını süslüyor. İstanbul’da yapılan 
Türkçenin Uluslararası 14. Şiir Şöleninde Sezai Karakoç Büyük ödülü aldı. 
Şiir şölenlerinden tanıdığım Altınbek İsmail ile şiir şöleni ve aldığı ödül 
çerçevesinde bir röportaj yaptık. 

 

TYB’nin geleneksel olarak iki yılda bir gerçekleştirdiği Türkçenin 14. 
Uluslararası Şiir Şöleninde Sezai Karakoç Büyük ödülüne layık görüldünüz. 
Biz sizi tanıyoruz ama Türk okuyucuları daha yakından tanıması için kendinizi 
tanıtır mısınız?

Bendeniz, 40 yaşındayım. Kırgız Milli Yazarlar Birliği üyesi, Dünya Genç 
Türk Yazarlar Birliği Kırgızistan Temsilcisiyim. Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Kırgızca Koordinatörüyüm.

ÖDÜLLÜ ŞAİRLERLE SÖYLEŞİLER
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Şiir başta olmak üzere edebiyatın diğer dallarında da eserleriniz bulunmaktadır. 
Uzun yıllar yazın hayatının içinde olan biri olarak bu sanat dalları içinde 
kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

20 senedir şiir ve tercümeyle uğraşıyorum. Henüz deneme, hikaye, roman, 
piyes, eleştiri gibi edebiyatın diğer dallarında eser vermedim. Bugüne kadar 
‘’Taş Ayna’’, ‘’Beyaz Gece’’ adlı iki şiir kitabım,‘’Sevgi Sultanı Yunus Emre’’ 
ve ‘’Mevlana’’ isimli iki tercüme kitabım yayınlandı. Hem şiir, hem düz yazıyı 
çeviriyorum. Fakat kendimi şiirde konumlandırıyorum.
 

Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır mısınız?

Tanrı Dağlarını anlatan llk şiirimi 15 yaşımda yazmıştım. Ortaokul son sınıfında 
okurken ilk kez bir kaç şiirim Ulusal gazetelere yayınlanmıştı. İlk kitabım ise 
Üniversiteyi bitirirken çıkmıştı. Şiirlerim Dünyanın değişik ülkelerinde, 12 
dilde basıldı.
 

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

Benim en çok sevdiğim ve en çok işlediğim konu Vatandır. Onun dışında 
Dil, Tarih, Geçmiş ve Geleceği ön plana çıkarıyorum. Bir de şiirle Tabiyatın 
resmini çizmeye çalışırım. Bundan dolayı son zamanlarda Tabiyat konulu 
şiirlerle daha fazla uğraşıyorum. Bugüne kadar hiç serbest şiir yazmadım. 
Diğer Kırgız şairleri gibi geleneksel, heceli, kafiyeli mısralarla yaşıyorum. 
Belki ileride serbest şiirlerle arkadaş olacağım...

Kırgızistan’ın  Toktogul’dan tâlim görmüş Eşmambet, Kalık, Korgol, Barbı, 
Togolok Moldo, Aydaralı, Alımkul, Atay, Colon Mamıtov gibi tanınan büyük 
şairleri var. Bu şairlerin Kırgız edebiyatında iz bıraktığı muhakkak. Bu 
bağlamda Kırgız edebiyatında takip ettiğiniz bir şair veya şiir ekolü var mı?

Tabii, saydığınız şairlerin Kırgız edebiyatı için katkısı ve rolü çok büyüktür. 
Onlar bizim için çok değerli ve çok önemli isimlerdir. Onların eserleri her 
Kırgız için, özellikle genç Kırgız şairleri için tükenmeyen ilham kaynağıdır. 
Fakat benim için ne Kırgız, ne Türk, ne Rus, ne de Dünya Edebiyatında olsun, 
takip ettiğim herhangi bir şair ya da şiir ekolü yoktur.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul’da yapmış olduğu  ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’nde Sezai Karakoç Büyük ödülünü aldınız. Bu konu 
hakkında neler söylersiniz?

Gerçekten, Sezai Karakoç Büyük ödülünü alacağımı hiç beklememiştim. 
Ödüle layık görülen şairlerin listesine kendimi rüyamda bile eklememiştim... 
Benim için unutulmayacak sürpriz oldu.
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Bu ödülü almadan önce Sezai Karakoç’u tanıyor muydunuz? Eserleri 
Kırgızca’ya çevrilmiş miydi? Onun şiiriyle kendi şiiriniz arasında bir 
değerlendirme yapar mısınız?

Evet, çok iyi tanıyordum. Bazı şiirlerini ezbere biliyorum. Mesela:

Ben her şiiri okudum,

Kendi şiirim hariç.

Okuduğum şiiri yazmam,

Yazdığım şiiri okumam.

Maalesef, bugüne kadar Sezai Karakoç’un eserleri Kırgızca’ya çevrilmemiştir. 
Ama son zamanlarda onun hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerine çalışmayı 
düşünüyordum. Hatta araştırmaya başlamıştım. Kısmet olursa, şu anda 
şiirlerini Kırgızca’ya aktarmaya devam ettiğim Mehmet Akif Ersoy’dan sonra 
Sezai Karakoç’un şiirlerini çevireceğim. Zaten bana verilen Büyük Ödülü 
buna dair bir mesaj olarak kabul ettim...

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

Pazarı, Mezarı, Dili, Tarihi, Geleneği, Fikri bir olan Türk Milletlerinin 
birleşmesi, irileşmesi ve güçlenmesi için Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda 
bir yapmış olduğu ‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nin çok önemli yeri 
vardır. Birliğin kurucuları, yöneticileri ve tüm üyeleri Var Olsunlar ve Sağ 
Olsunlar!
 
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Türk Dünyası her zaman Hacı Bektaş’ın dediği gibi: ‘’Bir Olsun, İri Olsun, 
Diri Olsun!’’
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Eşkabil Şükür : “ŞAİRLER BİRLEŞİRSE, EDEBİYAT BİRLEŞİRSE 
MİLLETLER DE BİRLEŞİR”

Konuşan: Mehmet Kurtoğlu

 
Türkçenin 14.Uluslararası Şiir Şöleninde Bahtiyar Vahabzade Büyük Ödülü 
alan Eşkabil Şükür ile hayatı, sanatı ve almış olduğu ödül çerçevesinde yapmış 
olduğum bu röportajı şair Altınbek İsmail aracılığıyla gerçekleştirdim.  Sağ 
olsun Altınbek İsmail sorularımı kendisine ulaştırdı. Eşkabil Şükür daha yakın 
tanıtacağını inandığım bu röportajı severek okuyacağınızı umuyorum.

-TYB’nin geleneksel olarak iki yılda bir gerçekleştirdiği Türkçenin 14. 
Uluslararası Şiir Şöleninde Bahtiyar Vahabzade Büyük ödülüne layık 
görüldünüz. Biz sizi tanıyoruz ama Türk okuyucuları daha yakından tanıması 
için kendinizi tanıtır mısınız?

Ben 1962 yılında Özbekistan’ın Surhenderya ilinde doğdum. Çocukluğum 
masal ve efsanelerle, akinler tarafından söylenen halk destanlarıyla geçti. Bunlar 
beni çok etkilemiştir. Okulda eğitim aldığım dönemlerde yani 12 yaşımda 
şiirler yazmaya başladım. 1979-1984 yıllarında ortaokulu bitirdikten sonra 
Taşkent Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde eğitimime devam ettim. 
1984 yılında ilk şiir kitabım “Kalbi Öğrenmek” adıyla yayımlandı. Sonra şiir 
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13 kitaplarım “Saçları Sümbül Sümbül” (1988), “Gece Çiçekleri” (1989), “Yeşil 
Kuşlar” (1994), “Hamal Eyvanı” (2002), “Göz Yumup Gördüklerim” (2013), 
adlı şiir kitaplarım,  “Eski Bahçe Rivayetleri”,  “Asır Efsaneleri” (“Yüzyılın 
Efsaneleri”) adlı nesri kitaplarım ve Türkçe kelimelerin etimolojisi üzerine 
“Bobosöz’un İzinde” adlı Türkçe kökenli kelimelerin etimolojisi hakkındaki 
edebi-bilimsel kitabım yayınlandı. Özbekistan Yazarlar Birliği üyesiyim. 
Osman Nasir adlı mükâfat (1994), “Türk Dünyası Türk Dili şeref ödülleri” 
(Türkiye 2008), Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Onur Çalışanı (2012), 
Uluslararası “Altın Kalem” (2016), “En Büyük, En Aziz” ( 2019) benzeri 
ödüllere layık görüldüm. Taşkent ve Semerkant üniversitelerinde kitaplarım 
üzerine birkaç doktora tezi savunulmuştur. Şiirlerim İngilizce, Rusça, Korece, 
Azerice, Farsça, Hintçe ‘ye çevrildi. Bunun yanı sıra Cumhuriyet dergisi 
“Mânevi Hayat” dergisinin baş editörü ve “Özbekistan” televizyon kanalı baş 
editörü olarak görev yapmaktayım.

-Şiir başta olmak üzere edebiyatın diğer dallarında da eserleriniz 
bulunmaktadır. Uzun yıllar yazın hayatının içinde olan biri olarak bu sanat 
dalları içinde kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Ağırlıklı olarak şiir yazıyorum. Nesri alandaki eserlerim de Özbek okuyucular 
tarafından iyi bilinir. Onların arasında şiir ve nesir uyumunu korumaya 
çalışıyorum. Hikâyelerim semboller üzerine kurulu. Benim için önemli olan 
şey iyi ve estetik yazmaktır. Önümüzdeki on yılda Türkçe kelimelerin tarihine 
ve köklerine olan ilgim daha da arttı. Dilimizde bulunan kelimelerin köklerini 
dikkat ve azimle öğrenmek için bel bağladım. Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has 
Hacip, Ali Şîr Nevaî’de kullanılan yüzlerce kelimeyi ciddi anlamda inceledim 
ve büyük sözlüklerle çalıştım. Bunun neticesinde 600 sayfalık “Bobosöz’un 
İzinde” kitabım ortaya çıkmış oldu. Bu kitabım Özbek aydınları tarafından 
memnuniyetle karşılandı. Son üç yılda Özbekistan’da “Bobosöz’un İzinde” 
kitabı üç kez art arda tekrar yayınlandı.

-Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır mısınız?

Üniversitede okuduğum dönemlerde Erkin Vahidov, Abdulla Aripov, Halime 
Hudayberdiyeva, Rauf Parfi, Hurşid Devran, Şevket Rahman gibi hocaların 
ilgilerini kendi üzerime çekmeyi başardım. Bu şairler çemberinde olmak şiire 
karşı tavrımı doğru bir şekilde şekillendirdi. Şiirin bir basit bir kafiyeden 
oluştuğunu değil de aslında şairin kalbini yansıtan harika bir sanat olduğunu 
hissettim. Onlardan çok şey öğrendim. Bu hocalar benim gibi bir ham şair 
öğrencinin her icraatını dikkatle incelediler. Bu yüzden onlara karşı hep bir 
minnet duygusuyla yaşıyorum.
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13-Her şairin kendine has anlayışı vardır. Bu bağlamda şiirinizi ve poetikanızı 
öğrenebilir miyiz?

Ben, ilk şiirlerimde modern şiirin gelişmiş geleneklerini Özbek folklorunun en 
eski ezgileriyle sentezlemeye çalıştım. Ben, milletimin kadim edebiyatını iyi 
bildiğimi ve hissettiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Aynı zamanda ciddi 
anlamda dünyaca ünlü şairlerin şiirlerini de okuyorum. Kadimi şiir ve kadim 
tarihe sahip sanatsal imgeler, modern şiirde belirli bir şekilde yorumlanırsa 
kendine özgü bir edebi tür oluşur. Bunu “Kadim Defter”, “Yazıtlar Üzerine 
Yazılar” gibi serilerimde “Bahaiddin Nakşibend” destanlarımda bu türü 
göstermeye çalıştım.

-Özbekistan’da büyük şairler yetişmiş. Yine bağımsızlık sonrası şairleri;  
Erkin Vahidov, Abdullah Aripov, Rauf Parfi, Hurşit (Xurşid) Devran, Halime 
Hudayberdiyeva, Dedehan Hasan, Aman Matcan gibi önemli şairleri 
bilinmektedir.  Kendinizi Özbekistan edebiyatında içinde dâhil olduğunuz bir 
şiir ekolü var mı?

Kendi milletiniz edebiyatının kökenlerini bilmeden gerçek bir şair olmak 
imkânsızdır. Klasik edebiyatımızın yirminci yüzyılda gelmiş olduğu noktayı 
Abdulla Aripov, Erkin Vahidov, Rauf Parfi gibi dev şahsiyetlerin şiirleri 
mükemmel bir örnektir. Yukarıda da bahsettiğim gibi onlardan çok şey 
öğrendim.

-Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul’da yapmış olduğu  ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’nde Bahtiyar vahabzade Büyük ödülünü aldınız. Bu 
konuda neler söylersiniz?

Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul’da düzenlediği Uluslararası Türk Şiir 
Festivali her yönüyle büyük önem taşıyor. Bu etkinlik, Türk halklarının aynı 
kökten yetişmiş şairlerini bir birlerine daha da yaklaştırdı. Şairlerin öz milletinin 
kalbinden gelir, diye bir söz vardır. Yani şairler birleşirse, edebiyat birleşirse 
milletler de birleşir. Sovyet döneminde Türk halkları birbirinden çok fazla alı 
konuldu, bilinçli bir şekilde uçurumlar ortaya çıkarıldı. Allah’a şükürler olsun 
ki şimdi birbirimizi anlama, birbirimize destek olma zamanı geldi. İstanbul’da 
Bahtiyar Vahabzade Büyük Ödülü’nü aldığımda derin düşünceler aklımı adeta 
sarıp sarmaladı ve duygularıma hakim olamadım. Taşkent’e geri döndüğümde 
Özbekistan Yazarlar Birliği aldığım ödül sebebiyle bir kutlama töreni 
düzenledi. Bu etkinlikte Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul’da düzenlediği 
‘Uluslararası Türkçe Şiir Festivali’nden bolca bahsettim. Bu mecliste Özbek 
şair ve edipleri Uluslararası Türk Şiir Festivali’ni övgülerle anlattılar.
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13 -Bu ödülü almadan önce Bahtiyar Vahabzade hakkında neler söylersiniz. Onun 
şiiriyle kendi şiiriniz arasında bir değerlendirme yapar mısınız?

Ben bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Özbekistan’da Azerbaycan’ın 
klasik şairlerinden tutun günümüzdeki şairlerine kadar iyi bilinir. Biz Fuzuli’yi 
Nevai gibi seviyoruz, Samet Vurgun’a kendi şairimiz gibi saygı duyuyoruz. 
Vakıf Samet’in oğluna adanmış bir şiirim var. Bahtiyar Vahapzade bizim için 
bir o kadar çok değerli. Çünkü bizi birleştiren bir Türk dili, bir Türk ruhu, 
bir Türk kanı var. Şiirlerimizdeki yakınlık da bundan kaynaklanmaktadır. 
İstanbul’dan Taşkent’e geldiğimde beni tebrik eden şair arkadaşlarımdan biri, 
“Her zaman yanımda Bahtiyar Vahapzade’nın bir kitabını taşırım ve her gün 
okurum” dedi.

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

 ‘Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’ne gelen farklı ülkelerden şairleri 
gördüğümde, onların şiirlerini dinlediğimde, onlarla konuştuğumda sanki 
bu şairleri daha önce tanıyormuşum gibi bir his geldi. Gerçekten de kalp 
kalbi tanır(çeker). Şiir Şölen, Türk dünyası hayatında manevi birliğe zemin 
oluşturan Şölen›dir. Çünkü dilin kudreti şiirde kanlı canlı bir şekilde boy 
gösterir. Zahiriddin Muhammed Babür, Ali Şir Nevai hakkında “Türkçede öyle 
bir şiir söylediler ki, hiç kimse onlar kadar çok ve manalı söyleyemediler”, 
dedi. Türk dilinde bizim ruhumuz birleşir, geçmişimiz birleşir.

-Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Kaşgarlı Mahmud’un çok manidar bir sözü var: “Yalnız gaz sesini duyuramaz”. 
İnsanlar, millet ve halklar için de aynı şey geçerli. Eğer birleşirse sesini 
duyurur, kudret sahibi olur. Her zaman bir birimize sahip çıkalım.
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13

Ramiz Gusarçaylı :«AZERBAYCAN BAYRAĞI» ŞİİRİMİ 
İSTANBUL’DA SESLENDİRMEĞİMDEN GURUR DUYDUM”

Konuşan: Mehmet Kurtoğlu

 

Şair-yazar Ramiz Gusarçaylı’ya yazar dostum Selçuk Karakılıç vasıtasıyla 
ulaşmış, şiir şölenine davet etmiştik. Ramiz Gusarçaylı Azerbaycan’da tanınan 
bir şair aktif bir şair. Şiirleri, nesirleri  yanında yabancı dilden çevirileri 
bulunuyor. Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleninde Ziya Paşa Büyük ödülünü 
alan Ramiz Gusarçaylı ile hayatı ve sanatı ve Şiir şöleni üzerine konuştuk. 

-TYB’nin geleneksel olarak iki yılda bir gerçekleştirdiği Türkçenin 14. 
Uluslararası Şiir Şöleninde Ziya Paşa Büyük ödülüne layık görüldünüz. Biz 
sizi tanıyoruz ama Türk okuyucuları daha yakından tanıması için kendinizi 
tanıtır mısınız?

-1958-ci yıl aralık ayının 25-de Azerbaycanda Guba şehrinin Çartepe köyünde 
doğdum. 8 yıllık eğitimimi Gubada, lise ise Baküde fizik-matematik lisesinde, 
yüksek öğretimi Bakü Politeknik ve Moskova Devlet Sosial Universitelerinde 
aldım. 1977-1979-cu yıllarda askerlik yapdım. Ukraynada, Rusyada, Baküde 
çeşitli görevlerde çalışdım. Şu anda Gubada Bölgesel “Basınyayımı” şirketinin 
müdürüyüm. Azerbaycan Yazarlar Birliğinin ve İrak Türkmen Yazarlar 
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13 Birliğinin üyesiyim. Azerbaycan Yazıçılar Birliğinin Guba Temsilçisiyim. “Ay 
işığı” Edebi meclisinin Kurucusu ve Koordinatörüyüm. Bizim Guba edebi 
mühiti ilə bağlı bir az etraflı konuşmak istiyorum. Temeli büyük mütefekkir 
Abaskulu Ağa Bakıhanov tarafından 1835-ci yılında kurulan Guba edebi 
mühitinin ahate dairesi Rusya’dan bir sıra Avrupa ülkelerine kadar  uzanmış, 
milli edebiyatımızın ve medeniyetimizin zenginləşdirilmesi sahesinde büyük 
katkılarını vermişdi.
Azerbaycanın edebiyat və medeniyet tarihinin bir sıra anlamlı və ilginç 
sayfaları Guba ilə bağlıdır. 1830-cu yıllarda Tiflis’de Azerbaycan türkçesinde 
300 saydan ibaret “Tatar-əxbari” gazetesinin gubalılar arasında 30-a yakın 
abunesi vardı.

Sovetler Birliği dağıldıkdan sonra Azerbaycan bağımsız memleket olunca 
Guba edebi çevresinin modern sahnesi olarak 1993-cü yılda bölge yazarlarını 
özündə birləştiren “Ay işığı” adlı edebi meclis kurub yaratdım ve hazırda 
məclisin başkanıyım. “Ay işığı” edebi meclisi antik tarihi olan Gubanın zengin 
medeniyyetinden, büyüleyici tabiatından, Şah dağından Hazara kadar bir 
arazini ahate eden yeraltı və yerüstü doğal varlıklarından kaynaklanıb ülkenin 
çokmilletli bir arazisinde söze sadakat, edebi arkadaş canlısı və samimiyet 
yaratdı... 1994-cü yıldan itibaren “Ay işığı” edəbi meclisinin almanakları 
yayımlandı, cumhuriyetin  dergi  və gazetelerinde  bölge yazarlarının yazıları 
düzenli olarak yayınlandı. Meclisin görüşüne Bakü ile yanaşı Türkiyeden, 
Tebrizden, Derbentten, Borçalıdan, Nahçivandan və diger bölgelerden 
misafirler geldi. 1998-ci yılında  Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Milli Sorunlar üzre Devlet Müşavirligi “Ay işığı” edebi meclisini tebrik 
etdi. Halk şairi Bahtiyar Vahabzade yazdı: Türkiye’ninde Azərbaycan’ında  
bayraklarında  ortak bir şekil var ki,  o da Aydır. İnşaallah, bu “Ay işığı” da 
Türkiye-Azerbaycan dostluğunun muhteşemliyine büyük önem vermiş ve 
verecekdir ! Şu anda “Ay işığı” edebi meclisi Gubada Azerbaycan Yazarlar 
Birliğinin bir  önemli koludur, bu kol Azerbaycan Yazarlar Birliğinin Guba 
Temsilçiliyi gibi faaliyet gösterir ve bendeniz ŞubeninTemsilçisidir.

-Şiir başta olmak üzere edebiyatın diğer dallarında da eserleriniz 
bulunmaktadır. Uzun yıllar yazın hayatının içinde olan biri olarak bu sanat 
dalları içinde kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

-Tabii ki,şiirden başka edebiyatın diğer dallarında da eserlerim var. Yabancı 
ünlü şairler ve yazarlardan tercümelerim var. Tercüme sanatı çok ağır sorundur, 
yani bunun için zengin tecrübeye, derin bilgiye, nadir yeteneğe  malik olmalısın 
ki, ciddi tercüme yarata bilesin. Ayni zamanda tercüme etdiğin yazarı duymağı, 
hissetmeyi, nefesini, ruhunu, kalp atışlarını yaşamağı bilmelisin. Aksi  halde  
zahmetin boşa gidecek. Edebiyatda asıl konum şiirdir. Bir röportajımda dedim,-
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13Peygamberimiz buyurub ki, Kiyamət kopacağını bilsen bile, elindəki fidanı 
torpağa basdır. Şiir kiyamət  öncesi toprağa basdırılan fidan gibidir. Şairlik elə 
o fidanın kiyametinden başlıyor. Şiirse kiyamətin kendisidir. Şair yüreğinde  
güvercin südü var. Körpe dertleri besleyib büyütmək içindir bu. Şiir dert 
büyüdenlerin kiyamətidir. Ölüm öncesi yüzə oturan güzellik yeni kar gibidir. 
Ömrü eriyine kadardır. Sonra kiyametin güzelliği başlıyor. Şiir dut gibidir,-
yetişince dibine dökülür. Dibine dökülende şair olurum. Dayazlıq,-kökü üzde 
olmakdı. Kökü üzde olanlar tez ele gelir. Bu,-edebiyata bir-bir gelib sürüylə 
gitmekdir. Çabuk ele gelenlerin kiyaməti olmaz. Şiir benim kiyamətimdir. 
Beni edebiyata ve şiire bağlayan bu “kiyametim” oldu.

-Şiire nasıl başladınız, şiir serüveniniz anlatır mısınız?

-7-8 yaşlarımda küçük  şiir parçaları yazıyordum, şiirlerimi ilk okul 
ögretmenime okurdum, ilk tavsiyelerini dinlediğimde şair olacağıma emin 
oldum. Yıllar geçtikce şiirlerim Baküde çıkan dergilerde görünmeye başladı. 
14 yaşımda “Bağban” adlı şiirim altı yüz bin  sayda yayımlanan “Azerbaycan 
gencleri” gazetesinde çıkdı ve tüm Azerbaycan okucusu ismimi tanıdı. 17 
yaşımda Azerbaycan Yazarlar Birliğinde büyük söz ustası şair Osman Sarıvelli 
ile görüştüm, şiirlərimi okudum, dinledi bilgecesine gülümsedi və dedi ki, 
oğul, güzel şair olacaksın, takma adın da benden gelsin və bana “Gusarçaylı” 
takma adını verdi, basın sayfalarında yaratıcılığım hakkında makale ilə uğurlu 
yol diledi. Gusarçay doğduğum köyden keçen çayın adı. 50-senedir şiir ve 
tercümeyle uğraşıyorum. Bugüne kadar  “Çöregim taşdan çıxır”,  “Ömür 
qapıları”, “Bir çiçek axşamı”, “Ne gözeldi yolun, Allah”,  “Almalı kitab”, 
“Gedesen dünyanın ahırınacan” və “Vatan” isimli şiir ve “Göyem ağacı” isimli 
tercüme kitablarım, “Guba” adlı foto-albomum, “Ay işığı” adlı beş şiir toplum 
yayınlandı. Şiirlerime şarkılar, marşlar yazılmış, ünlü sanatçılar tarafaından 
bestelenmiştir.  Azerbaycanın ünlü şair ve aydınları Profesör doktor Vagif 
Arzumanlı benim hayat ve yaratıcılığına “Təbiət, qeyrət, həqiqət şairi” isimli, 
Profesör doktor Şahin Fazil “Sözləri ecazdı Gusarçaylının” isimli, şair Zakir 
Mehmet  “Haqqın celalı Gusarçaylı şeirində” isimli, şair Gülare Aydın “Meni 
yaman tutub şeir havası” isimli və şair Garib Aşkari “Elini ver, Gusarçaylı» 
adlı kitaplar yayınlamışdırlar. Genel olarak benim hayat və yaratıcılığıma 
700-den fazla makale, şiir, esse, ilmi ve bedii yazılar, kurs və diplom işleri, 
dissertasiyalar yazılmıştır. Şiirlerim ingilis, rus, ukrayna, kazak, özbek, fars 
və Dağıstan halklarının dillərine tərcümə olunmuş, kitaplarım Rusya, Ukrayna 
ve İranda yayınlanmışdır. Kendim macar, italyan, ispan, ingilis, rus, ukrayna 
dillerinden tercüme ettiğim şiirleri “Göyəm ağacı” adlı kitabımda yayınladım.
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13 -Her şairin kendine has anlayışı vardır. Bu bağlamda şiirinizi ve poetikanızı 
öğrenebilir miyiz?

-Benim şiirlerimin ilk mevzuları Tabiat konulu olmuştur.Takiben Zahmetsever, 
Helal ve Vatan sevdalı insan konulu, Vatanın tarihi, Bayrak, Karabağ konulu 
olmuşdur. 2021 yılının sonunda yayımlanan «Vatan» destanı 30 yıllık hazırlık 
zamanının neticesidir. Azerbaycanın bağımsızlık yıllarından sonra Vatan 
hakkında eser yazmak düşüncesi beni rahat burakmadı. Bağımsızlığın ilk 
yıllarında ülkede dergi ve gazetelerin  sayı daha fazla oldu. Azerbaycanın 
tarihi, halkımızın başına getirilen müsibet ve felaketler, devrin ictimai-siyasi 
vaziyeti hakkında gazetelerde bol-bol makaleler yayınlanırdı, Sovyetler Birliği 
yıllarında ise böyle makalelerin, yazıların yazılması yasaklanmışdı. Ben o 
zamanlar Azerbaycanın tarihi, ilkin kaynaklar hakkında bazi nüansları daha 
yakından öyrenmek fursatım oldu. Öğrendiğim tüm bilgiler, Azerbaycanın arazi 
bütövlüğüne edilen kastler, ermenilerin və digər yabancı kuvvetlerin halkımıza 
karşı haksız savaşı, bu yıllar sırasında Azerbaycanın şahitlik etdiği kanlı-qadalı 
günler beni Vatan hakkında kamil bir bedii örnek yaratmağa sevk etdi. «Vatan» 
destanı yazılana kadar silsile Vətən motivli şiirlər yazırdım. Hususilə 2005-cı 
yılda «Azərbaycan bayrağı» şiiri de demin sadaladığım amillerin bana tesirinin 
neticesi olarak yarandı. O şiir büyük uğur kazandı, dersliklere salındı, çeşitli 
kitablarda yayınlandı, askeri ve diger devlet merasimlerinde söylenilir. 2020-ci 
yılda Türkiye Cumhur Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğanın ve Azerbaycan 
Cumhur Başkanı sayın İlham Aliyevin Baküde olan “Zafer” paradının Az.TV-
de «Azerbaycan bayrağı» şiirim ile açılmasından gurur duydum. 2022-cı yılda 
Azerbaycan Yazarlar Birliğinin İstiklal şairimiz Ahmet Cavadın şerefine tasis 
etdigi ilk “Ahmed Cavad Büyük ödülü”ne laik görüldüm.

-Azerbaycan’da büyük şairler yetişmiş. Örneğin Üzeyir Hacıbeyli, Samed 
Vurgun, Bahtiyar Vahapzade, Nebi Hazri, Ahmet İsmail, Mehmet Ardan, 
Şehriyar, Sehend, Ali Tebrizi gibi önemli şairler yetişmiş. Kendinizi Azerbaycan 
edebiyatında içinde dâhilolduğunuz bir şiirekolü var mı?

-1974-1976-cı yıllarda Baküde fizik-matematik lisesinde öğrenci olduğum 
zaman halk şairi Söhrab Tahirin rehberlik etdiği, daha sonralar ise Mehmet 
İsmailin başkanı olduğu edebi birliklerin üyesi oldum. Yakın olduğum halk 
şairleri Bahtiyar Vahabzadeden, Mehmet  Arazdan, Nabi Hazridən, Hüseyn 
Arifden, Neriman Hasanzadeden və başka söz ustalarından faydalandım. 
Muhammed Füzuli,  Seyid Azim Şirvani, Mirze Alekper Sabir, Hüseyn Cavid 
ve Samed Vurğun benim manevi ustalarım olmuş.



235

Tü
rk

 D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

13-Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul’da yapmış olduğu ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’nde Ziya Paşa Büyük ödülünü aldınız. Bu konuda 
neler söylersiniz?

-Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul’da yapmış olduğu ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’nde Ziya Paşa Büyük ödülünü almağım hayat 
ve yaratıcılığıma verilen en muhteşem değer gibi kabul etdim.  Daha önce 
Azerbaycanda Şahmar Akberzade Uluslararası Büyük ödülü, Aşık Alasgar-200  
Büyük ödülü  ve Ahmet Cavad Büyük ödülü aldım. Ziya Paşa Büyük ödülü ise 
benim için unutulmayacak sürpriz gibi hafızamda ebedi yaşayacak.

-Bu ödülü almadan önce Ziya Paşa’yı biliyor muydunuz? Onun şiiriyle kendi 
şiiriniz arasında bir değerlendirme yapar mısınız?

-Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul’da yapmış olduğu ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’nde Ziya Paşa Büyük ödülünü almamışdan önce Ziya 
Paşanı- Abdülhamid Ziyaeddini XIX asrda yaşamış-yaratmış yeni Divan 
edebiyatının banilerinden biri, Hacı Bektaş’ın ve Hazreti Mövlanenin manevi 
devamçısı gibi, ayni zamanda o devrin seçilen ünlü şairi gibi tanımıştım. Hatta 
bir müddet mühacir hayatı yaşadığını da duymuşdum. Öyle bir şairin ismini 
taşıyan ödülü almak büyük şereftir. Eğer ömür vefa etse büyük Turan, Türk 
dünyası, bütöv Azərbaycan hakkında bir eser yazmağı planlaşdırıyorum, hatta 
derdim ki, yazmağa başladım. Bu Şahmar Akberzadenin, Ahmet Cavadın, 
Aşıq Alasgarın, ayni zamanda büyük Ziya Paşanın ruhuna sayğı borcum 
olur. «Azerbaycan bayrağı» şiiri ve «Vatan» destanı benim kaderimin şah 
eserleridir. «Azerbaycan bayrağı» şiirini yazdığımda Arif Nihat Asyanın şiir 
Bayrağını, Mehmet Akif Ersoy’un mühteşem İstiklalını nasıl öpüb gözümün 
üstüne basdımsa «Vatan» destanını yazdığımda da Necip Fazil Kısakürek’in 
ulu Sakarya’sını ve Ziya Paşa’nın uca Zafernamesi’ni öpüb yüreğimin başına 
koydum.

-Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir yapmış olduğu ‘Türkçe’nin 
Uluslararası Şiir Şöleni’ hakkında neler söylersiniz?
  
-Bana göre Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni Türk Dünyası adına mükemmel 
ve gururverici bir kültür hadisesidir. Festivalın teşkilinde Şiir Şöleninin 
Daimi Heyet Başkanı sayın Mehmet Doğanın ve Türkiye Yazarlar Birliğinin 
Genel Başkanı Musa Kazım Arıca’nın zahmeti misilsizdir. Onların çabaları 
neticesinde türk dünyasında sözün asl manasında şiir şöleni düzenlendi. 
Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleninin Atatürk Kültür Merkezindeki  açılış 
merasiminde Dr. Mehmet Doğan’la, TYB Genel Başkanı Musa Kazım 
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13 Arıcanla, Kültür ve Turizm Başkanı Yardımçısı Ahmed Misbah Demircan gibi 
çok hürmetli aydınlarla bir sırada bana da söz  söylemek nasip oldu, bunun için 
zahmeti geçen her kese teşekkür etmek isterim. Dr. Mehmet Doğanla, Musa 
Kazım Arıcanla yüz-yüze, göz-göze, yürek-yüreke şiirin düşüncenin duygusal 
ifade biçiminden, sözün gücünden ve şiirin sabahlarımıza ışık olmaya devam 
edeceginden, farklı lehçelerde zengin eserlere sahib  Türk dünyasından, 
yaşadığımız coğrafiyada şiir varlığının dostluğun, barışın ve sevginin evrensel 
sesi olduğundan konuşub gönül söhbeti etdik, sayğılı yazarlarımız Nurullah 
Genç’i, Mahmud Bıyıklı’nı, Metin Önal Mengüşoğlu’nu, Bestami Yazqanı, 
Mehmet Kurtoğlu’nu ve başka Türkiyeli şairleri yakından tanıdım, Eşkabil 
Şükürle, Altunbek İsmaille ödül aldım, Kırğızistan, Üzbekistan, Kazakistan, 
Kıbrıs, Türkmenistan, Tebriz, İrak, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Doğu 
Türküstan, Tatarıstandan, Başgırdstan ve Yunanıstanda şölene katılmış 
yazarlarla Türk Dünyasının mühteşem manavi  birliğinden bahs etdik. 
İstanbulun şiirini, Şiirin İstanbulunu yaşadım, Türkcemizin ebedi yaşarılığına 
emin oldum. Sevindim ki, hakiketen Turana gedən yol artık görünmeye 
başladı.O yolun kurucularından biri de yaratıcı insanlardır, şairlerdir. 
İstanbuldakı şiir şöleninde bir daha emin oldum ki, büyük Turan yaranacak.

-Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

- Tabii ki, «Azerbaycan bayrağı» şiirimi İstanbul’da seslendirmeğimden gurur 
duydum. «Azerbaycan bayrağı» şiirini söylerken karşımda 14-15 ülkenin 
şairleri olduğundan kendimi Tebrizde, Urmiyada, Borçalıda, Derbentte, 
Kerkükde, Doğu Türküstanda, Kıbrısda, Türkiyenin tüm bölgelerinde hiss 
ettim. Misraları okudukca tüm şairlerin gözlerinde işık görüyordum, ayni 
zamanda kendime yönelen sevgili, duyğulu yüzlerdeki ihtiramı, itimadı, inamı 
yaşadım.Çünki  «Azerbaycan bayrağı» şiirini galip halkın şairi gibi okudukca 
gözümün önünde Büyük Türk Dünyasının tüm haritası canlandı. Bu kendim 
adına  büyük gururdu.
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13 BASINDAN

“TÜRKÇENİN 14. ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ” AKM’DE 
BAŞLADI

Fatih Türkyılmaz 
Anadolu Ajansı* - 09.06.2022

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Çok Amaçlı Salon’da 
gerçekleştirilen açılış etkinliğine Türkiye’den ve Türk Cumhuriyetleri’nden 
şairler ve yazarlar katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
desteğiyle 14’üncüsü düzenlenen “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni” başladı.

 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi 
(AKM) Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen açılışa Türkiye’den ve Türk 
Cumhuriyetleri’nden çok sayıda şair ve yazar katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 
şiirin düşüncenin duygusal bir ifade biçimi olduğunu belirterek, şiirin yaşanılan 
hayatı duygusal formda aktarmanın anahtarı olduğunu söyledi.

TYB’nin, sözün gücünü yükseltmek ve hayatı kelimelerin ruhuyla 
güzelleştirmek adına çalışmalar yaptığını ifade eden Demircan, şunları 
kaydetti:

“Şiir, yarınlarımıza ışık olmaya devam edecektir. Bu ışık aynı zamanda 
yaşadığımız coğrafyanın bizlere en ulvi armağanlarından birisidir. Işığı 
ezelden ebede yüce olan Türk dünyası, farklı lehçelerde zengin eser birikimini 
insanlığa adamaktan daima gurur duymuştur. Sahip olduğumuz ortak dil ve 
edebiyatın asırları aşkın sözü bizlerden sonraki nesillere de ilham olmaya 
devam edecektir. Bizler biliyoruz ki yaşadığımız topraklarda şiir hala varlığını 
sürdürüyorsa tutturduğumuz kafiye dostluğun, barışın, kardeşliğin ve sevginin 
evrensel sesi olduğu içindir.”

“Şairi bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul”

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da kültürel alandaki faaliyetlerin uzun 
soluklu olmasının önemine işaret ederek, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ni 
yaparken sürekliliği esas aldıklarını vurguladı.

Doğan, ilkini Bursa’da gerçekleştirdikleri şiir şöleninin Konya, Edirne, 
Almatı, Aşkabat, Girne, Bakü, Üsküp, Bişkek ve Kazan gibi çok sayıda şehirde 
düzenlendiğini belirterek, “İstanbul’a gelmeden önce 12 ülke dolaştık, güç 
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13 biriktirdik. İstanbul’un taşının, toprağının, havasının, suyunun şiir olduğundan 
şüphe yok. Şairi bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul. İstanbul için yazılan 
şiirler, ciltler dolusudur. İstanbul’da yazılanlardan ondan katbekat fazladır.» 
değerlendirmesinde bulundu.

Şiirin güzellikle eş anlamlı olduğunu belirten Doğan, İstanbul›un şiir gibi 
oluşunu Fatih Sultan Mehmet’in şair olmasıyla izah edilebileceğini dile getirdi.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, İstanbul’un şiir ve edebiyat için çok 
önemli bir şehir olduğuna dikkati çekerek, “İstanbul, gerçekten Türkçesiyle 
her zaman dillerde olmuştur. İstanbul’un dilini hep dillendiren şairlerimiz 
olmuştur. Edebiyatçılar, dilini en iyi şiir ile ifade ediyorlar. Türkçemiz 
şiir tadında hala gür bir şekilde akmakta ve dünyanın pek çok yerinde eser 
verilmektedir.” şeklinde konuştu.

Arıcan, bu yılki etkinliğin 60. vefat yıl dönümü sebebiyle Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a ithaf edildiğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği telgraf 
da okundu.

Etkinlik hakkında

Şairlerin ve şiir severlerin buluşacağı «Türkçenin 14. Uluslararası 
Şiir Şöleni»nde konferanslar ve konserlerin yanı sıra şiir atölyeleri de 
gerçekleştirilecek.

Yurt içinden ve dışından 70’e yakın şairin bir araya geleceği etkinlik, 3 gün 
sürecek. Şölen boyunca Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa, Yunus Emre, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu 
ve Sezai Karakoç şiir fasılları düzenlenecek.

Ayrıca etkinliğin ikinci gününde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi›nde 
«İstanbul›un Şiiri, Şiirin İstanbul›u», «Edebiyat Dergileri ve Şiir» ile «Şiir ve 
Dijital Mecra» isimli şiir atölyeleri gerçekleştirilecek.

Şölenin son gününde de AKM’de Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa ve Sezai 
Karakoç adına verilecek büyük ödüller sahiplerine takdim edilecek.

*  https://www.aa.com.tr/tr/kultur/turkcenin-14-uluslararasi-siir-soleni-akmde- basladi/2609934
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13TÜRKÇENİN 14. ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ’NE TİKA DESTEĞİ

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle 
hazırlanan 14. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, İstanbul’da bulunan Atatürk 
Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA 
destekleriyle 14’üncüsü düzenlenen “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni” düzenlendi. 
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok 
Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen açılışa Türkiye’den ve Türk cumhuriyetlerinden 
çok sayıda şair ve yazar katıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, şiirin düşüncenin duygusal bir ifade biçimi olduğunu 
belirterek, şiirin yaşanılan hayatı duygusal formda aktarmanın anahtarı olduğunu 
sözlerine ekledi.

“Sahip olduğumuz ortak dil sonraki nesillere ilham olmaya devam edecektir”

TYB’nin, sözün gücünü yükseltmek ve hayatı kelimelerin ruhuyla güzelleştirmek 
adına çalışmalar yaptığını ifade eden Demircan, şunları kaydetti: “Şiir, yarınlarımıza 
ışık olmaya devam edecektir. Bu ışık aynı zamanda yaşadığımız coğrafyanın bizlere 
en ulvi armağanlarından birisidir. Işığı ezelden ebede yüce olan Türk dünyası, farklı 
lehçelerde zengin eser birikimini insanlığa adamaktan daima gurur duymuştur. Sahip 
olduğumuz ortak dil ve edebiyatın asırları aşkın sözü bizlerden sonraki nesillere 
de ilham olmaya devam edecektir. Bizler biliyoruz ki yaşadığımız topraklarda şiir 
hala varlığını sürdürüyorsa tutturduğumuz kafiye dostluğun, barışın, kardeşliğin ve 
sevginin evrensel sesi olduğu içindir.”

“Şairi bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul”

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da kültürel alandaki faaliyetlerin uzun soluklu 
olmasının önemine işaret ederek, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ni yaparken 
sürekliliği esas aldıklarını vurguladı. Doğan, ilkini Bursa’da gerçekleştirdikleri şiir 
şöleninin Konya, Edirne, Almatı, Aşkabat, Girne, Bakü, Üsküp, Bişkek ve Kazan 
gibi çok sayıda şehirde düzenlendiğini belirterek, “İstanbul’a gelmeden önce 12 
ülke dolaştık, güç biriktirdik. İstanbul’un taşının, toprağının, havasının, suyunun 
şiir olduğundan şüphe yok. Şairi bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul. İstanbul için 
yazılan şiirler, ciltler dolusudur. İstanbul’da yazılanlardan ondan katbekat fazladır.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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13
Şiirin güzellikle eş anlamlı olduğunu belirten Doğan, İstanbul›un şiir gibi oluşunu 
Fatih Sultan Mehmet›in şair olmasıyla izah edilebileceğini dile getirdi.

Ahmet Hamdi Tanpınar›a ithaf edildi

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, İstanbul’un şiir ve edebiyat için çok 
önemli bir şehir olduğuna dikkati çekerek, “İstanbul, gerçekten Türkçesiyle her 
zaman dillerde olmuştur. İstanbul’un dilini hep dillendiren şairlerimiz olmuştur. 
Edebiyatçılar, dilini en iyi şiir ile ifade ediyorlar. Türkçemiz şiir tadında hala gür bir 
şekilde akmakta ve dünyanın pek çok yerinde eser verilmektedir.” şeklinde konuştu. 
Arıcan, bu yılki etkinliğin 60. vefat yıl dönümü sebebiyle Ahmet Hamdi Tanpınar’a 
ithaf edildiğini sözlerine ekledi. Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gönderdiği telgraf da okundu.

Türkçe şiirin ustalarının dizeleri okundu

Şölen süresince Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa, Yunus Emre, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu ve Sezai 
Karakoç şiir fasıllarında şairler şiir okudu. Etkinliğin ikinci gününde Tarık Zafer 
Tunaya Kültür Merkezi›nde «İstanbul›un Şiiri, Şiirin İstanbul›u», «Edebiyat 
Dergileri ve Şiir» ile «Şiir ve Dijital Mecra» isimli şiir atölyeleri gerçekleştirildi. 
Üçüncü gün Taksim AKM’de devam eden şölen şiir fasıllarının ardından yapılan 
Değerlendirme Toplantısı, Büyük Ödüllerin ve Katılım Beratlarının takdimi ile 
son buldu. Büyük ödüller; Ziya Paşa anısına – Ramız Hamzayev’e (Azerbaycan), 
Sezai Karakoç anısına – Sagyn Akmatbekova’ya (Kırgızistan), Bahtiyar Vahabzade 
anısına – Altınbeg İsmailov’a (Kırgızistan) takdim edildi.  

TİKA
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/turkcenin_14_uluslararasi_siir_soleni_ne_tika_destegi-70497
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13KUTLU YÜRÜYÜŞ DEVAM EDİYOR
Mahmut Erdemir 

Anadolu Gazetesi* - 16.06.2022

Yarım asırdır Türk edebiyatına, diline ve düşünce hayatına hizmet eden; Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin kurucu ve şeref başkanı D. Mehmet Doğan’ın 30 yıl önce 
Bursa’da diktiği şiir şöleni fidanı kök saldı, her yıl dünyayı dolaşarak dal budak 
sürmeye de devam ediyor.

Kökü binlerce yıl geriye giden medeniyet değerlerimizin ihtişamlı günlerine yeniden 
dönmesine katkı sağlamak için; Türkiye Yazarlar Birliği 45 yıldır her kesimin 
katıldığı, katkı sağladığı,  anlamlı ve akıllarda kalan faaliyetler düzenliyor.

İşte bunlardan biri de Türk dünyasının en istikrarlı faaliyeti olarak edebiyat 
kayıtlarına geçen, şairlerin ve şiire ilgi duyan herkesin ilgiyle takip ettiği  “Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni”dir.

Şölenlerinin on dördüncüsü 9 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 
bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı ve üç gün sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TYB’Yİ TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şölene gönderdiği mesajı TYB 
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı okudu. Erdoğan mesajında  şu ifadelere 
yer verdi:

“Türkiye Yazarlar Birliği’nin değerli üyeleri, Kıymetli kardeşlerim, Sizleri en kalbi 
duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür 
ediyor, Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden İstanbul’umuzu teşrif eden saygıdeğer 
misafirlerimize “hoş geldiniz” diyorum.

Bizi millet yapan değerlerin başında gelen Türkçemizin yaşatılması, güzellikleriyle 
korunması; sahip olduğumuz bu eşsiz hazinenin, kelime, deyim ve atasözü gibi tüm 
varlıklarıyla gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Türkçeyi bir iş, bir 
meslek, bir uğraş olmaktan öte, kutlu bir dava, büyük bir sevda olarak sahiplenen 
siz kardeşlerimin sergileyeceği işbirliğinin, güzel dilimizin zenginleşmesinin 
yanı sıra medeniyetimizin yeniden ve daha güçlü bir şekilde ihyasına da kapı 
aralayacağına inanıyorum.

Değerli fikirleri ve eserleriyle Şölene katkı sunacak tüm şairlerimize, 
münevverlerimize, yazarlarımıza şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle iki 
gün önce ebediyete uğurladığımız edebiyatımızın güçlü kalemlerinden şair ve yazar 
Mevlana İdris Zengin kardeşimizi rahmetle yâd ediyorum.
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13 Türkiye’nin ve Türk dünyasının şairlerini buluşturan Türkiye Yazarlar Birliğini tebrik 
ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İmran Sadai ve Kırgız şair Altynbek 
Ismaılov’un birlikte sundukları programın açılışında konuşan, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TYB’nin, sözün gücünü yükselttiğini 
söyledi ve “Şiir, yarınlarımıza ışık olmaya devam edecektir. Bu ışık aynı zamanda 
yaşadığımız coğrafyanın bizlere en ulvi armağanlarından birisidir. Işığı ezelden ebede 
yüce olan Türk dünyası, farklı lehçelerde zengin eser birikimini insanlığa adamaktan 
daima gurur duymuştur.” ifadelerini kullandı.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan da 
konuşmasında kültürel alandaki faaliyetlerin uzun soluklu olmasının önemine işaret 
etti.

Doğan, ilkini Bursa’da gerçekleştirdikleri şiir şöleninin Konya, Edirne, Almatı, 
Aşkabat, Girne, Bakü, Üsküp, Bişkek ve Kazan gibi çok sayıda şehirde düzenlendiğini 
belirterek, “İstanbul’a gelmeden önce 12 ülke dolaştık, güç biriktirdik. İstanbul’un 
taşının, toprağının, havasının, suyunun şiir olduğundan şüphe yok. Şairi bol, şiiri 
hesapsız bir şehirdir İstanbul.” dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan günler süren şölen hazırlıklarını çok yakından takip etti; Salonların 
hazırlanmasından, dünyanın dört bir tarafından gelen şairlerin  karşılanmaları ve 
ağırlanmalarına kadar her anın kusursuz olmasına özen gösterdi.

Arıcan da açılışta şölenle ilgili, Türkçeyle ilgili önemli mesajlar verdi. Büyük 
Türk dünyasının kendi arasındaki ortak dil, tarih ve kültürel bağların çok daha 
güçlendirilmesinin gerekliliğine işaret eden Arıcan bu amaca hizmet etmek için 
şöleni düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Şairlerin buluştuğu, hasret giderdiği ve aynı dilde birleştiği şölen unutulmaz hatıralara 
ve ziyaretlere de vesile oldu.

DÜNYA ŞAİRLERİ ÂKİF’İN MÜZE EVİNİ ZİYARET ETTİ

İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy hakkında yazdığı okunacak, konuştuğu 
dinlenecek en önemli yazarlardan biri elbette D. Mehmet Doğan. Âkif hakkında 
kitaplar yazan, sayısız konferanslar veren, bilgi şölenleri düzenleyen D. Mehmet 
Doğan önde, şairler, yazarlar ve şiir dinlemeye gelen İstanbullu şiir sevenler hemen 
arkada Beyoğlu İstiklal Caddesinde Mısır Apartmanına doğru yürüyoruz.

Âkif’in yaşadığı apartman dairesi dördüncü katta, ama kapalıydı. Doğan için Âkif’i 
anlatacak mekânın hiç önemi olmazdı ve orada, koridorda ayaküstü İstiklal Şairimizin 
hayatını, eserlerini ve düşünce dünyasını anlattı. Âkif için hep birlikte dua okuyup 
rahmet diledik.
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13Mahmut Bıyıklı’nın aramasıyla müze görevlisi geldi, o da müzenin ziyaretçileri ve 
orada bulunan şairimizin özel eşyaları hakkında bilgi verdi.

SÜLEYMANİYE CAMİSİNE HAYRAN KALDILAR

Şölenin ikinci günü akşamı, önce, Mimar Sinan›ın «Kalfalık eserim” dediği 
Süleymaniye Camisi’ni ziyaret ettik. Yurt dışından gelen şairlerin büyük hayranlık 
duydukları eser hakkında kendilerine bilgiler verildi. Hep birlikte namaz kılındı, 
dua edildi, avlusunda hatıra fotoğrafları çekildi.

Daha sonra akşam yemeğinde bir araya gelindi. Mahmut Bıyıklı’nın idaresi ve 
yönlendirmesiyle şairler meclisi kuruldu. Bıyıklı kendine has o tecrübesiyle; 
Marş, şiir, türkü ve fıkralarla dolu meclisi oldukça başarılı yönetti.

Şairler, şairlerimiz şiirler okudular, milli hislerimizi ayaklandıran, katılımcıları 
duygulandıran marşları hep bir ağızdan söyledik

Gecenin geç saatlerine kadar süren şiir akşamında, genç şairlerimizden İmran 
Sadai’nin okuduğu “Çırpınırdın Karadeniz” adlı esere tüm katılımcılar da eşlik 
etti. Doğrusu; Sohbetten, şiirden alınan keyif doruk noktasına ulaştı.

Şair Özgür Çoban, okuduğu şiirlerin yanı sıra, “Gönül dili Türkçenin bir dünya 
dili olmasını istiyorsak hepimizin binlerce yıllık geçmişi olan Türkçemize sahip 
çıkmalıyız.” dilek ve temennisi büyük alkış aldı.

Dikkatimi çekti; Yurt dışından gelen şairlerin okudukları şiirler lehçe farkına 
rağmen oldukça anlaşılırdı. Farklı ülkelerden değil de sanki Türkiye’nin değişik 
bölgelerinden gelmişlerdi şölene. Bir ailenin yıllar önce evden ayrılan oğullarının 
ve kızlarının bir araya gelişleri hissi doğdu bende.

Masanın başında, Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın hemen yanında 
oturan; Tüm bu güzelliklerin doğmasına, yıllarca heyecanını kaybetmeden 
sürmesine vesile olan D. Mehmet Doğan ağabeye baktım zaman zaman.

Gündüz, Türkiye’den katılan şairlerin şiirlerini okumadan önce şölenin bugünlere 
ulaşmasındaki katkılarından, Türk edebiyatına ve düşünce dünyamıza sağladığı 
gayret ve çalışmalarından dolayı ettikleri teşekküre hislenerek, dervişâne, mahcup 
yüz ifadesiyle karşılık veren Doğan, şimdi, bu akşam da aynı duyguları yaşıyor.

Vakit epey ilerledi; Şimdi de yakın zamanda vefat eden yazar, şair, düşünür, Sezai 
Karakoç’un Şehzadebaşı Camisi haziresinde bulunan mezarını ziyaret edeceğiz.

Cami, lokantaya yürüme mesafesinde. Gittiğimizde hazirenin kapısının kilitli 
olduğunu gördük. Mezarı ziyaret edemiyoruz ama caminin avlusunda merhum 
Karakoç için hep birlikte dua okuduk.

Ben, bizleri konaklayacağımız otele götürecek otobüse bakınırken; kalabalığın 
içinden bir ses duyuldu: “Vefa Bozacısı’na çok yakınız. Boza içelim.”
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13 Kuruluşu 1876 yılına dayanan tarihi Vefa Bozacısı, boza denilince İstanbul’da 
akla ilk gelen mekanların başında geliyormuş. Yurt dışından gelen ve ilk kez 
boza içenlere, iş yeri görevlisi bozanın su, şeker ve darı irmiği kullanılarak nasıl 
yapıldığını anlattı.

Sabah, şölenin üçüncü gününde kapanış töreni ve üç büyük ödül için AKM’nin 
çok amaçlı salonundayız.

ÜÇ BÜYÜK ÖDÜL

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyeti Başkanı D. Mehmet Doğan, 
vefatının 60. Yılı dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf edilen şölenin kısa bir 
değerlendirmesini yaptı, ödülleri açıkladı.

Ziya Paşa büyük ödülü Azerbaycanlı şair Ramız Hamzayev’e, Bahtiyar 
Vahapzade büyük ödülü Özbekistanlı şair Eshkabıl Shukurov’e ve  Sezai 
Karakoç büyük ödülü de Kırgızistanlı şair  Altynbek Ismaılov’a verildi.

Açılış programı ne kadar heyecanlı olduysa kapanış da o kadar heyecanlı oldu. 
Şairler birbirlerine eserlerini imzaladı, telefon numaralarını verdi, fotoğraflar 
çekildi, hediyeleşmeler oldu.

D. Mehmet Doğan ve Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, şölene katkı ve katılım 
sağlayanların yanı sıra görev alan TYB Yönetim kurulu üyeleri Ali Kılcı, Mehmet 
Kurtoğlu, Mahmut Erdemir, İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve şube 
yönetim kurulu üyeleri; Fatma Gülşen Koçak, Özgür Çoban, Mekki Yassıkaya, 
TYB İdari İşler Müdürü Mustafa Ekici, asistan Tuğba Köksal, organizasyon 
sorumlusu Zafer Kızılca’ya teşekkür ettiler.

Bir sonraki şölen hangi ülkede olacak bilmiyorum ama  Türk edebiyatına, Türk 
dünyasına, ortak dil, kültür ve sanat mirasımıza büyük katkı ve zenginlikler katan 
“Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni” dünyayı dolaşmaya devam edecek.

*  https://www.anadolugazete.com.tr/kutlu-yuruyus-devam-ediyor-5658yy.htm
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13ZAİMAĞAOĞLU VE ÖZYILDIZ, “TÜRKÇENİN 14. ULUSLARARASI 
ŞİİR ŞÖLENI”NDE KKTC’Yİ TEMSİL EDİYOR

Kıbrıs Postası* - 10.06.2022
 

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür 
Dairesi Müdürü şair Şirin Zaimağaoğlu ile Kültür Merkezi Yönetmeni yazar Ceyhan 
Özyıldız, İstanbul’da yapılan “Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni”nde KKTC’yi 
temsil ediyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlik, vefatının 60’ıncı yılı nedeniyle Ahmet 
Hamdi Tanpınar’a ithaf ediliyor.

Şölen, “Yaygın bir coğrafyada farklı lehçelerde zengin bir şiir varlığı ortaya koyan 
Türk dilli topluluklarının, ortak bir dil ve edebiyat zemini oluşturmalarına hizmet 
etmek, edebiyat ve kültür adamları arasında mevcut diyaloğu daha da geliştirmek” 
amacıyla düzenlendi.

İlki 1992 yılında düzenlenen ve bu yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 
hayata geçirilen şölen 9-11 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul’da Atatürk 
Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

Türkiye, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, 
Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldovya, Özbekistan, Romanya, 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tataristan, Türkmenistan, Yunanistan’dan katılan 
şair ve yazarların şiirler okuyacağı şölende, Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin 
Zaimağaoğlu ile Kültür Merkezi Yönetmeni Yazar Ceyhan Özyıldız da KKTC’yi 
temsilen şiir okuyacak.

TÜRK DÜNYASININ EN BÜYÜK EDEBİ ORGANİZASYONU OLARAK 
KABUL EDİLİYOR

Türkiye Yazarlar Birliği’nin, dünyanın dört bir yanından şairlerin katılımı ile 2 yılda 
bir farklı ülkede düzenlediği Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenleri, Türk dünyasının 
en büyük edebi organizasyonu olarak kabul ediliyor.

* https://www.kibrispostasi.com/c49-KULTUR-SANAT/n426100-zaimagaoglu-ve-ozyildiz-turkcenin-
14-uluslararasi-siir-soleninde-kktcyi-temsil-ediyor
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13 TYB İLE TÜRKÇENİN 14.ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ

Nuray Alper 
Milat Gazetesi* - 14.06.2022

Bir süredir kişinin maneviyatını diri tutacak mekân ve insanlarla hemhâl olma 
hususunda ısrarlı davranması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim terakki kavga değil 
emniyet ortamında bir varlık koyuyor ortaya. TYB ile çıktığım yolculuk bana bunu 
yeniden hatırlattı. Henüz havaalanında TYB Ankara şubesi yöneticileri ve konuklar 
arasında seviyenin hâkim olduğu sessiz ve sözsüz bir dayanışma fark ediliyordu. 
Mehmet Doğan başkanımızın otoriter edebi; üyelerini gözleriyle teftiş edip 
toparlaması, Musa Kazım Arıcan başkanımızın neşeden kopan latif bir tebessüme 
sözcülük etmesi ve Mehmet Kurtoğlu hocanın daima diri bir gayretin ardından 
koşması bu yolculuğu özel kılan motiflerdendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 
kapsamında Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni 9 Haziranda İstanbul AKM’de 
başladı. Vefatının 60. yılı dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf edilen 
programın açılış konuşmasını D. Mehmet Doğan gerçekleştirdi. Türkçemizin 
en güzel şiirlerinin pek çoğunun bu şehirde yazıldığının belirtildiği konuşmada 
şiir kelimesinin etimolojisi, bilmek ve sezmek anlamları; Fuzuli’nin, Haşim’in, 
Tanpınar’ın, Akif’in şiir hakkındaki görüşleri, halis şiirin kaynakları ve onun sırrına 
nüfuz etmenin ehemmiyeti üzerinde duruldu. Şiirin ufkunun daraltıldığını ve hecenin, 
aruzun, anlamın, ahengin dışarda bırakıldığını hatırlatan Doğan, “şiir ve sanatın 
basitleştirildiği dönem” vurgusu yaptı. Açılış konuşmalarından bir diğerini üstlenen 
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan İstanbul Türkçesi’nden mülhem 
İstanbul’un sadece bir şehir değil, bir dil olduğunu kaydetti. Konuşmasını Yahya 
Kemal’in, Akif’in, Ziya Gökalp’in şiirleriyle destekleyen Arıcan, otuz senedir en 
çok ihtiyaç duyulan hususun ortak bir dil olduğunu ve şu ana kadar 2000’den fazla 
şairi bir araya getiren bu projenin Türk dünyasının “en büyük edebî organizasyonu” 
olduğunu ifade etti. Açılışta söz alan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan ise mekâna gelirken şiirin neye karşılık geldiğini düşündüklerini, 
“düşüncenin duygu tarafını ifade etmekte olduğu” sonucuna ulaştıklarını belirterek 
Yunus Emre’den, Sezai Karakoç’tan, Ziya Paşa’dan, Bahtiyar Vahapzade’den, Cahit 
Zarifoğlu’ndan, Tanpınar’dan, Necip Fazıl’dan ve Mehmet Akif’ten mısralar okudu. 
Konuşmalarının sonunda sözün gücünü göstermek isteyen TYB’ne teşekkürlerini 
bildirdi. Ertesi sabah misafirlerini Mısır Apartmanı’nda toplayan D. Mehmet Doğan 
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program Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonundaki programa geçmeden önce Mehmet 
Akif’in hayatına dair bilgiler paylaştı.

Türkiye’den, Türk Cumhuriyetleri’nden, Balkanlardan, Ortadoğu’dan şölene 
katılım gösteren yüzlerce şair, Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa, Yunus Emre, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu ve 
Sezai Karakoç adına düzenlenen şiir fasıllarında şiirlerine ses oldu. “İstanbul’un 
Şiiri Şiirin İstanbul’u” adlı atölye çalışmasında yaklaşık kırk dakika konuşan Prof. 
Dr. Nurullah Genç, İstanbul için yazılan şiirlerden uzaklaşan bir İstanbul gerçeğine 
vurgu yaparak şehir, medeniyet ve şiir ilişkisine dikkat çekti. Sözlerini Farabi, İbn 
Hâldun gibi düşünürlerin bakış açıları ile besleyen şair, “Sen İstanbul Olsaydın 
Keşke” adlı eserine ses verdi. “Dergi ve şiir” atölyesinde Nazım Payam, Murat 
Soyak, Mehmet Can Doğan, İdris Ekinci ve TYB Konya Şube Başkanı Ahmet 
Köseoğlu, dergiciliğinin sorunlarını ele alan değerli konuşmalar yaptılar.

“Şiir ve Dijital Mecra” atölyesinde Osman Özbahçe, Ali K. Metin, Bilal Can, 
Sadi Karademir ve Mehmet Aycı dijitalleşmenin şiir ve şair üzerindeki tesirlerine 
değindiler.

14. şiir şöleninde TYB tarafından geleneksel hale getirilen üç büyük ödül, program 
sonunda Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyeti Başkanı D. Mehmet Doğan 
tarafından açıklandı. Ziya Paşa büyük ödülü Azerbaycanlı şair Ramız Hamzayev’e, 
Bahtiyar Vahapzade büyük ödülünü Eshkabıl Shukurov’e, Sezai Karakoç büyük 
ödülü Kırgızistanlı şair Altynbek Ismaılov’a büyüklerimiz tarafından takdim edildi.

İstanbul’da yapılan şiir şöleni Taksim’in kalabalığına küçük ama derin ve soylu bir 
iz bıraktı.

Selam ile.

* https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/tyb-ile-turkcenin-14uluslararasi-siir-soleni-3170/
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TÜRKÇENİN 14. ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ

Ali Bal 
Milat Gazetesi* - 11.06.2022

Türkçe, anne. Türkçe, anne sütümüz. Türkçe, anne kucağı. Türkçe, şiir; şiir, 
kalbimizin sesi. Ve Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni, şiirin kalbinde, 
İstanbul’da başladı.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok 
Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen açılışa, Türkiye’den ve Türk Cumhuriyetleri’nden 
çok sayıda şair katılıyor. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan şunları kaydetti: “Bizler biliyoruz ki yaşadığımız topraklarda şiir 
hâlâ varlığını sürdürüyorsa tutturduğumuz kafiye dostluğun, barışın, kardeşliğin ve 
sevginin evrensel sesi olduğu içindir.”
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, “İstanbul’un taşının, toprağının, havasının, 
suyunun şiir olduğundan şüphe yok. Şairi bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul. 
İstanbul için yazılan şiirler, ciltler dolusudur. İstanbul›da yazılanlardan ondan 
katbekat fazladır.» diyerek İstanbul’a dair duygularını paylaştı.
TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan’ın şu cümlelerini buraya alıyorum: 
“İstanbul, gerçekten Türkçesiyle her zaman dillerde olmuştur. İstanbul’un dilini hep 
dillendiren şairlerimiz olmuştur. Edebiyatçılar, dilini en iyi şiir ile ifade ediyorlar. 
Türkçemiz şiir tadında hâlâ gür bir şekilde akmakta ve dünyanın pek çok yerinde 
eser verilmektedir.” Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
gönderdiği telgraf’ı TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı okudu.
“Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni»nde şiir atölyeleri de gerçekleştirilecek.
Şölen süresince Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa, Yunus Emre, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu ve Sezai 
Karakoç şiir fasıllarında şairler şiir okudu. Etkinliğin ikinci gününde Tarık Zafer 
Tunaya Kültür Merkezi›nde «İstanbul›un Şiiri, Şiirin İstanbul›u», «Edebiyat 
Dergileri ve Şiir» ile «Şiir ve Dijital Mecra» isimli şiir atölyeleri gerçekleştirildi.
Şölenin son gününde de AKM›de Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa ve Sezai Karakoç 
adına ödüller verilecek.
Şairlerin buluştuğu, hasret giderdiği ve aynı dilde birleştiği şölenin unutulmaz 
hatıralara vesile olduğunu ifade etmek gerekir. Uzun süredir görmediğimiz şair 
dostlarla bir araya geldik. Hüseyin Kaya ile Sivas’ı, Mustafa Uçurum İstiklal 
Caddesi’nin heyecanını, Mehmet Aycı ile Zile pekmezini, Zeynel Beksaç ile 
Balkanlar’ı, Osman Özbahçe ile programları, Mehmet Kurtoğlu ile Urfa’yı, Şakir 
Kurtulmuş ile İstanbul’u, Şafak Çelik ile dostluğu, Nurettin Durman ile değişen 
simaları konuştuk. İyi geldi şiir. Şifa oldu dilimize, gönlümüze. Türkçemiz var 
olsun!
İstanbul’da şimdi şiir vakti. Masal şehirde gönlümdeki masalı tamamlamaya 
çalışırken yine bir tenhalıkta derin rüyalara dalıyor ruhum. Şimdi şiir okuyorum, 
ruhuna üflüyorum, aç kapını İstanbul, tamamlansın masalım. Biliyorum, kabul 
ettim seninle sessiz konuşmayı. Şiirim sen oldun. Seni yazmaya ömrüm feda olsun.

* https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/turkcenin-14-uluslararasi-siir-soleni-9888/GÖNÜL 
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COĞRAFYAMIZDAN ŞAİRLER İSTANBUL’DA BULUŞTU

TYB.org.tr* - 23.06.2022

İstanbulluların büyük ilgi gösterdikleri şiir şöleninde; kendilerine mahsus 
lehçe, şive, anlam, üslup ve tarzda şiir yazan şairler bir araya gelerek zengin 
şiir birikimimizi ortaya koydular.

Türkiye Yazarlar Birliği, Türkçenin zengin şiir varlığını, geçmişi ve bugünü ile 
gündemde tutmak, bütün dünyada Türkçe yazan şairleri bir araya getirmek amacıyla; 
Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleninin 14’üncüsü İstanbul’da düzenledi.

9 Haziran 2022 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan Tarık Zafer Tunaya 
Tiyatro Salonunda devam eden program üç gün sürdü.

İstanbullu şiir sevenlerin büyük ilgi gösterdikleri, şölenin sunuculuğunu TYB 
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kırgız Şair Altınbek İsmailov birlikte 
yaptılar.

Şölen, ilk gün Atatürk Kültür Merkezinde başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan  ve Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan’ın açış konuşmalarından sonra Bahtiyar Vahabzade şiir faslı gerçekleşti.

Bu fasılda şiir okuyan şairler: Ramiz Hamzayev- Azerbaycan, Altınbek İsmailov 
-Kırgızistan, Sakin Ahmetbekova Kırgızistan, Amir Cumabay- Kazakistan, Eşkabil 
Şukurov-Özbekistan, Ceyhan Özyıldız- Kıbrıs, Bestami Yazgan-Türkiye, Hüseyin 
Akın- Türkiye, Mehmet Aycı- Türkiye, Nurullah Genç –Türkiye, Adem Turan- 
Türkiye, Mehmet C. Doğan-Türkiye ve Nurettin Durman- Türkiye.

Farklı Türk lehçelerinin şiir zenginliğini ortaya koyan şölenin ikinci faslı Ziya 
Paşa adına gerçekleşti. Bu faslı Şiir faslında şiir okuyan şairler:

Muhammed Çalgın-İran, Kasım Muhammedşeref Askar-Irak, Aziz Nazmi Şakir – 
Bulgaristan, Zeynel Beksac- Kosova, Seyhan Yakupı Bagdat- Makedonya, Leyla 
Şerif Emin- Üsküp, Şirin Zaimağaoğlu –Kıbrıs, Mustafa Özçelik –Türkiye, Ali 
Ayçil –Türkiye, Osman Özbahçe –Türkiye, İbrahim Demirci –Türkiye, Nazım 
Payam –Türkiye, Ali K. Metin –Türkiye, Mehmet Kurtoğlu- Türkiye, Hasan Akçay 
–Türkiye, Yaşar Bedri Özdemir –Türkiye, Özcan Ünlü –Türkiye ve Şadi Oğuzhan-
Türkiye

İkinci günün programı 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 10.00’da Tarık Zafer 
Tunaya Tiyatro Salonunda başladı. Şairler, Yunus Emre, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Mehmet Âkif ve Sezai Karakoç fasıllarında şiirlerini okudular.

Bugünün program sunuculuğunu İmran Sadai ve Kırgız şair Altınbek İsmailov 
birlikte yaptılar.
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İnce –Yunanistan, İmran Sadai-Uygur, Zülfiya Hannanova- Başkurdistan, 
Şemsiya Cihangirova-Tataristan, İbrahım İlyaslı- Azerbaycan, Akif Cansultanlı- 
Türkmenistan, Hüseyin Kaya- Türkiye, Mustafa Uçurum –Türkiye, Nuray Alper- 
Türkiye, Şakir Kurtulmuş- Türkiye, Şeref Akbaba –Türkiye, Ünsal Ünlü –Türkiye, 
Mehmet Soyak –Türkiye, Ali Bal –Türkiye, Tuba Kaplan- Türkiye.

Yunus Emre faslından sonra verilen kısa aradan sonra Ahmet Hamdi Tanpınar şiir 
faslı başladı.

Bu fasılda şiir okuyan şairler: Bilal Can- Türkiye,  Meryem Kılıç- Türkiye, M. Sadi 
Karademir- Türkiye, Yusuf Dursun –Türkiye, Sümeyra Yaman –Türkiye, Berat 
Bıyıklı- Türkiye, Seyfettin Ünlü –Türkiye, Mahmut Bıyıklı –Türkiye, İdris Ekinci- 
Türkiye, M. Faruk Habiboğlu –Türkiye, Şafak Çelik-Türkiye.

İkinci günün  son faslı Mehmet Âkif  adına gerçekleşti. Bu faslında şiir okuyan 
şairler: Hayrettin Talay-Türkiye, Ercan Ata –Türkiye, Özgür Çoban –Türkiye, 
İbrahim Hakkı Gündoğdu –Türkiye, Hüseyin Özer- Türkiye, Mahmut Toptaşlı –
Türkiye, Murathan Cila –Türkiye, İlhan Kurt –Türkiye, Adem Kaya –Türkiye ve 
Mehmet Lütfi Şen –Türkiye.

Gönül coğrafyamızda yeni bir edebi dirilişin zeminini hazırlamak 
amacıyla;  zamanımızın dil ve şiir ustalarını bir araya getiren şölenin  üçüncü günü 
Atatürk Kültür Merkezi’nde devam etti. Kapanış programından önce şiir okuyan 
şairler: Nazım Payam, Murat Soyak, Mehmet Candoğan, İdris Ekinci, Ali. K. 
Metin, Bilal Can, Mehmet Aycı, Âkif Cansultanbeyli, Muhammed Çalgın ve Amir 
Cumabay.

*  https://www.tyb.org.tr/gonul-cografyamizdan-sairler-istanbulda-bulustu-55728h.htm
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Kulis*- 13.06.2022

9-11 iyun tarixində İstanbul şəhərindəki Atatürk Kültur Mərkəzində Türkiyə Kültür və 
Turizm Bakanlığının və Türkiyə Yazarlar Birliyinin birgə təşkil etdiyi “Türkcənin 14-cü 
Uluslararası şeir şöləni” adlı beynəlxalq miqyaslı tədbir keçirilib.

Kulis.az xəbər verir ki, tədbirdə Türkiyəni, Azərbaycanı, Qazaxıstanı, Qırğızıstanı, 
Özbəkistanı, Türkmənistanı, Doğu Türküstanı, Kipri, İranı, İraqı, Bolqarıstanı, Kosovanı, 
Makedoniyanı, Üsküpü, Bosniyanı, Yunanıstanı, Başqırdıstanı, Tatarıstanı təmsil edən 
şairlər iştirak edib. Tədbirdə ölkəmizi Əhməd Cavad mükafatı laureatı, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin Quba bölməsinin sədri, şair Ramiz Qusarçaylı və Sumqayıt Poeziya 
Evinin direktoru, şair İbrahim İlyaslı təmsil edib.

“Ziya Paşa Büyük Ödül”ü azərbaycanlı şairə təqdim olundu

Ətraflı

Meyxana və ya səngiməyən xoruz döyüşləri

Bakıda Rusiya Film Festivalı nümayiş olunacaq

Ən çox hansı janrda olan kitablar oxunur? - Statistika

09-11 iyun tarixində İstanbul şəhərindəki Atatürk Kültur Mərkəzində Türkiyə Kültür və 
Turizm Bakanlığının və Türkiyə Yazarlar Birliyinin birgə təşkil etdiyi “Türkcənin 14-cü 
Uluslararası şeir şöləni” adlı beynəlxalq miqyaslı tədbir keçirilmişdir.

Tədbirdə qardaş Türkiyəni təmsil edən şairlər, eləcə də Azərbaycanı,Qazaxıstanı, 
Qırğızıstanı, Özbəkistanı, Türkmənistanı, DoğuTürküstanı, Kipri, İranı, İrakı, Bolqarıstanı, 
Kosovanı, Makedoniyanı, Üsküpü, Bosnanı, Yunanıstanı, Başqırdıstanı, Tatarıstanı təmsil 
edən şairlər iştirak etmişlər.Tədbirdə ölkəmizi Əhməd Cavad mükafatı laureatı,Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin Quba bölməsinin sədri, şair Ramiz Qusarçaylı və Sumqayıt Poeziya 
Evinin direktoru, şair İbrahim İlyaslı təmsil etmişlər.

Uluslararası şeir şöləninin açılış mərasimində TC başkanı sayın Receb Tayyib Erdoğanın 
təbrik məktubu oxunmuş, Türkiyə Yazarlar Birliyinin başqanı Prof.dr. Musa Kazım 
Arıcan, Türkiyə Kültür və Turizm Bakanının müavini Əhmet Misbah Dəmircan, Türkçənin 
Uluslararası Şeir Şöləni Daimi Heyət başqanı D.Mehmet Doğan və şair Ramiz Qusarçaylı 
çıxış etmişlər.

Şeir şöləni Türkiyənin İstiqlal şairi Mehmet Akif Ərsoyun, Azərbaycanın xalq şairi 
Bəxtiyar Vahabzadənin, eləcə də Ziya Paşanın, Nəcip Fazilin, Yunus Əmrənin, Əhməd 
Hamdi Tanpınarın, Sezai Karakoçun, Cahit Zarifoğlunun və Bakinin adına düzənlənmiş 
şeir fəsilləri ilə fəaliyyət göstərmiş, “İstanbulun şeiri, şeirin İstanbulu”,“Ədəbiyyat 
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dərgiləri və şeir” və “Şeir və dijital məcra” adlı məsələlərlə bağlı müzakirələrlə 
işini davam etmişdir.

Şeir şöləninin bağlanış mərasimində şair və yazıçılara iştirak bəratları təqdim 
olunmuş, qaliblər isə ödüllərlə təltif olunmuşlar. Fərəhli haldır ki, “Ziya Paşa Büyük 
Ödül”ünə ölkəmizi təmsil edən “Vətən” poemasının və “Azərbaycan bayrağı” 
şeirinin müəllifi şair Ramiz Qusarçaylı layiq görülmüşdür.

*  https://kulis.az/xeber/media/ramiz-qusarcayli-teltif-edildi-42649
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Şölenin Açılış Programını TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ile 
Kırgızistanlı Şair Altınbek İsmail beraber sundular

Salondan Bir Görüntü (AKM Çok Amaçlı Salon)
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Salondan Bir Görüntü (Tarık Zafer Tunaya Tiyatro Salonu)

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
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Ceyhan Özyıldız (KKTC), Şirin Zaimağaoğu (KKTC) Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

İmran Sadai (Uygur) ve Altınbek İsmail (Kırgızistan) Şölenin 2. ve 3. gün 
programını beraber sundular
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TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Nurullah Genç

Zeynel Beksaç(Kosova), Metin Önal Mengüşoğlu
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Şölen Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan üç büyük ödülün sahiplerini açıklıyor

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan; Azerbaycanlı Şair Ramiz Gusarçaylı’ya Ziya Paşa Büyük Ödülünü takdim etti
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Mustafa Özçelik, Özbekistanlı Şair Eşkabil Şükür’e 
Bahtiyar Vahapzade Büyük Ödülünü takdim etti

TYB Genel Sekreteri Mehmet Kurtoğlu, Kırgızistanlı Şair Altınbek İsmail’e 
Sezai Karakoç büyük ödülünü takdim etti
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Şiir Şöleni Büyük Ödüllerinin sahipleri ve takdim edenler

Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni Hatıra Fotoğrafı


