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10. ŞİİR  ŞÖLENİ PROGRAMI
28 Mayıs 2013 Salı
14.30 : TYB önünden otobüsle Esenboğa Havalimanı’na hareket
17.15 : Ankara’dan İstanbul’a hareket
20.35 : İstanbul’dan ( Sabiha Gökçen Havalimanı ) Bişkek’e hareket 

29 Mayıs 2013 Çarşamba
04.20 : Bişkek’e varış  
05.30 : Otele yerleşme
11.30 : Öğle Yemeği
13.00 – 14.00 : Açılış / Bişkek Filermonia Konser Salonu               
Çolponbek Abıkeyev Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı 
İbrahim Ulvi Yavuz TYB Genel Başkanı   
D. Mehmet Doğan Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Sabahattin Balcı Manas Üniversitesi Rektörü 
Sultan Raev Kırgızistan Kültür Bakanı 
Asilbek Jeenbekov Kırgızistan Meclis Başkanı
Almazbek Atambayev Kırgızistan Cumhurbaşkanı / Teşrifleri Halinde                
                           Katılan ülke şairlerinin selamlama konuşmaları  
14.00 -15.00  :Bişkek Milli Orkestrası Konseri  
15.00 – 15.40 : Açılış Konferansı
Doç. Dr. Rıdvan Canım (Atatürk Üniversitesi )
Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü 
15.40 – 16.00 : Çay ve kahve arası  
16.00 – 19.00 :Yusuf Has Hacib Şiir Faslı 
19.00 - 20.30 :Akşam Yemeği

30 Mayıs 2013 Perşembe 
Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanv Konferans Salonu
09.00 -10.30  : Manas Şiir Faslı
10.30 -10.45 : Çay-Kahve Arası
10.45 -12.30 : Namık Kemal Şiir Faslı
12.30 -13.30  : Öğle Yemeği (Manas Üniversitesi Sosyal Tesisleri)
13.30- 15.30  : Yunus Emre Şiir Faslı
15.30 -19.00 : Atabeyt Gezisi Ve Cengiz Aytmatov’un Kabrini Ziyaret 
19.00 -20.00 : Akşam Yemeği
20.00 -23.00 : Atölye çalışması (Türk Dünyası Şiirinde Destanlar ve Manas)            
Çay sohbeti (Kırgızistan Yazarlar Birliği Tesisleri)

31 Mayıs Cuma
08.00 : Isıkgöl’e Hareket 
09.00-09.30 : Bruna Ziyareti 
12.30 – 14.00 : Öğle Yemeği ve Cuma Namazı
13.30 – 17.00 : Gezi
17.00 -  18.30 : Sezai Karakoç Şiir Faslı
18.30 – 19.30 :Akşam Yemeği
19.30 – 20.30 :Halime Hüdeyberdiyeva Şiir Faslı 
20.30 – 22.30 : Şiir Atölyeleri: Türk Dünyası Şiirinde Sembol ve Mazmunlar, Türk Dünyası  
Şiirinde Vatan, Hürriyet ve Coğrafya kavramı

01 Haziran 2013 Cumartesi
08.00: Bişkek’e hareket
12.00- 13.30: Öğle Yemeği (Manas Üniversitesi sosyal Tesisleri) 
13.30– 15.00  Kapanış, Katılım Beratı ve Büyük Ödüllerin Takdimi
15.00 – 19.00 : Serbest Zaman
19.00 – 20.00 :  Akşam Yemeği ve veda faslı: Rektörlük (Manas Üniversitesi Sosyal Tesisler)

02 Haziran 2013 Pazar
05.30 Türkiye’ye Dönüş
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TYB’nin 35.Yılında Türkçe’nin 10. Uluslararası Şiir Şöleni 
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te yapıldı: 3 Büyük Ödül 
sahiplerini buldu

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ilki 1992 yılında Bursa ve Konya’da yapı-
lan Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nin onuncusu, Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ün himayesinde, Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 35. yıldö-
nümü etkinlikleri kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı. 

Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un hâtırasına ithaf edilen şölen, Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin öncülüğünde, Kırgızistan Yazarlar Birliği ve Manas 
Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlendi. Şölenin açılış programı Bişkek Fler-
monia Konser Salonu’nda protokol konuşmaları, Bişkek Milli Orkestrası Kon-
seri ve şairlerin şiirlerini seslendirmeleriyle başladı.

İlk olarak konuşan Kırgızistan Kültür Bakanı Sultan Rayev, Türkçe’nin 10. 
Şiir Şöleni’nin Bişkek’te yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, “Bugün tüm Türk dünyasından gelen şairlerle, küreselleşen edebiyatı-
mızın geleceğini konuşacağız. Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine hep 
beraber katkıda bulunacağız” dedi. Daha sonra konuşan Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de Türk dünyasının gerçekte 
birbirine çok yakın olduğunu kaydederek “Bu ilişkilerin geliştirilmesi nokta-
sında ne yapılsa azdır. Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’ni Bişkek’te yapı-

 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen

10. ŞÖLEN BİŞKEK'TE YAPILDI
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yor olmamız da anlamlıdır. 10. Şölen hepimize hayırlı olsun” diye konuştu. 
T.C. Bişkek Büyükelçisi Nejat Akçal da, “Türk dünyasına katkı sağlayacağını 
düşündüğüm bu şölenin milletler arasındaki ilişkiyi geliştireceğine inancım 
tamdır” diye kaydetti.

Şölen 20 Yaşında

Kısa bir selamlama konuşması yapan TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, 
2 yılda bir yapılan ve 20 yaşını dolduran Türkçe’nin Uluslararası Şöleni’nin 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayesinde Başbakanlık desteğiyle yapı-
lıyor olmasının da ayrıca anlamlı olduğunun altını çizdi. Yavuz, “Bizi vatan-
larında ağırlayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Umudumuz şudur ki; bu 
şölen yıllar boyu devam etsin, kardeşlik bağlarımızı kuvvetli kılsın” şeklinde 
konuştu. 

Şiirimizin Başkenti Bişkek

Yavuz’un ardından kürsüye davet edilen Türkçe’nin Uluslararası Şöleni Daimi 
Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan ise, şöyle konuştu:

Uzaklardan, çok uzaklardan geldik. Fakat yakın, çok yakına geldik! Kırgızis-
tan, Türkiye’ye birçok komşu ülkeden daha yakın. Bu dil, din ve gönül yakın-
lığı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultan Rayev
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9 Destanların diyarından çıktık, vardığımız yerlerde destanlar yazdık.

29 Mayıs, tam da bu gün… Tam da 560 sene önce… İstanbul, dünya başkenti, 
genç Sultan Mehmet Han tarafından fethedildi. Peygamber müjdesiyle nice 
serdar şereflenmek istedi. Bu kutlu fetih ceddimiz Mehmet Fatih’e müyesser 
oldu. Hepimiz için bayram günüdür.

İlk şiir şöleninin Bursa’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Doğan, “Bursa’da di-
kilen çınar, dal budak verdi. Kazakistan’da Almatı, Türkmenistan’da Aşgabad, 
Kıbrıs’ta Girne, Fransa’da Strazburg, Kırım’da Akmescid, Makedonya’da Üs-
küp,  Azerbaycan’da Bakü ve Kosova’da Prizren… Ve nihayet dilimizin 10. 
şöleni için Kıgızistan’da, Bişkek’teyiz. Bize bu günleri gösteren Allah’a hamd 
olsun! Türkçe’nin 10. Şiir Şölenindeyiz, şiirimizin başkenti, payitahtı, başka-
lası, astanası, ordosu Bişkek!” sözleri salondan yoğun alkış aldı.

10. şölenin Kırgızistan’ın ulu yazıcısı Cengiz Aytamatov’a adandığını söyle-
yen Doğan şöyle devam etti: Cengiz ağamızı dünya tanır! Türkiye’de eserleri 
an çok basılan ve okunan yazarların başında gelir Cengiz Aytmatov. Bütün 
hikâyeleri, romanları Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. O toprağının rengini, 
kokusunu; halkının kimliğini yüksünmeden, şerefle taşıdı. Kırgızların, umum 
Türklerin yüz akı oldu.

Gününü bir asra bedel kıldı, muhteşem eserlerini zamanı aşarak yazdı. “Man-
kurtlaşma” kavramını dünya literatürüne armağan etti. Zihnimizi açtı, ufkumu-
zu genişletti. Yaygın coğrafyalarda yaşayan hepimiz zaman zaman mankurt-
laşma eğilimleri ile karşılaştık. Mankurtlaşan oğulların analarını, babalarını 
saymadıklarını gördük. O Manas destanını 20. asırda yeni bir tarzda yazdı. 
Onun ilhamını Manas’tan aldığından, çağdaş bir Manasçı olduğunda şüphe 
yok.

Siyasi sınırların, kültürleri sınırlayamayacağını ifade eden Doğan, “ Bizim sı-
nırları aşan güçlü bir kültürümüz var, ortak değerlerimiz var. Kardeşler arasın-
daki siyasi sürtüşmeler ortak kültürümüzü zedelememeli. Türk dilli halkların 
coğrafya olarak, nüfus olarak dünya içinde bir dünya olduğunu akıldan çı-
karmayalım. Bu dünya bunun farkına varırsa, hem kendini değiştirecek güce 
sahibi olur, hem de kendi dışındaki dünyayı değiştirecek kudret elde eder.

Gittikçe küçülen dünyaya rağmen yaşayan yazarlarımız, şairlerimiz birbirini 
tanımıyor, birbirinin klasiklerini bilmiyor. İnanıyorum ki, geçmiş büyükleri-
mizi tanısak, eserlerinden haberdar olsak, 21. yüzyılda sesimiz daha gür çıkar.

Uzak yakın kardeşlerle kardeşçesine ilgilenmek. Onların sözünü, sesini işite-
rek mutlu olmak. Büyük şahsiyetlerini tanımak. Ve zamanımızın yeni, yepye-
ni sözünü söylemek, sentezini yapmak...Ve dünyaya bu ortak sözü söylemek. 
O günlerin uzak olmamasını diliyorum” diye kaydetti. Doğan’ın ardından 
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9Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Çolponbek Abıkeyev ve Manas Türkiye 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı da birer selamlama konuşması 
yaptılar. Daha sonra katılan ülke şairlerinin selamlama konuşmaları, Bişkek 
Milli Orkestrası Konseri ve okunan şiirlerle programın ilk günü sona erdi.

Usta Yazar Aytmatov’a Ziyaret

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başlayan Türkçe’nin Uluslar arası 10. Şiir 
Şöleni’nin açılış programının ardından 2. ve 3. gün programları Kırgızistan 
Türkiye Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanv Konferans Salonu’nda, Altınbek 
İsmailov’un sunumuyla gerçekleşti. Yakutistan’dan Hollanda’ya kadar yay-
gın bir coğrafyadan şairlerin katıldığı şölene AK Parti Konya Milletvekili ve 
TBMM İdari Amiri Mustafa Kabakcı’nın yanı sıra Kırgızistan Türkiye Manas 
Üniversitesi Rektörü Sebahattin Balcı, Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı 
Çolponbek Abıkeyev, üniversite öğrenci ve akademisyenleri ile Kırgız yazar 
ve şairler katıldı.

Programların 2. gün açılışında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa 
Kabakcı, dünyanın dört bir yanından önemli şair ve yazarların Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te bir araya gelmesinin kendisini de mutlu ettiğini, dünya üze-
rindeki Türklerin birbirlerine yakınlaşmasına vesile olacak bu türden program-
ların çok önemli olduğunu söyledi. Daha sonra ilk olarak Manas Şiir Faslı, 
Namık Kemal şiir Faslı, Yunus Emre şiir Faslı icra edildi. Dünyanın dört bir 

Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Çolponbek Abıkeyev
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9 yanından gelen şairler fasıllarda şiirler söylerken, Kırgızistan Türkiye Manas 
Üniversitesi öğrencileri de çeşitli gösteriler icra etti.

İkinci gün programı Kırgız edebiyatının usta ismi Cengiz Aytmatov’un kabrini 
ziyaret ve Atabeyt gezisi ile sona erdi. Kırgızların yakın tarihine “Ata-beyt 
Katliamı” olarak geçen olaylarda katledilen Aytmatov’un babası ve diğer ay-
dınların mezarları da burada bulunyordu.

Üçüncü gün programı ise erken saatlerde Kırgızistan’ın incisi Isıkgöl’e hare-
ketle başladı. Burana ziyareti, bölge gezisi gibi etkinliklerin ardından Isıkgöl’e 
ulaşan şairler burada sırasıyla Sezai Karakoç Şiir Faslı, Halime Hüdeyberdiye-
va Şiir Faslı ve Şiir Atöleyeleri gerçekleşti. Şairler Isıkgöl Manzarası karşısın-
da geceyi şiir okuyarak geçirdi.

3 Büyük Ödül sahiplerini buldu

Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te başlayan Türkçe’nin 10. Uluslararası Şiir 
Şöleni, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanv Konferans 
Salonu’nda düzenlenen Katılım Beratı ve Büyük Ödüllerin Takdimi ile sona 
erdi. Programın kapanış konuşmasını yapan Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şö-
leni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan,  “Gördüğümüz ilgiden memnun 
olduk.  Bir ümitle gelmiştik bin ümitle dönüyoruz. Söz hep vardı, bizi buraya 
güzel söylenmiş sözler getirdi. Sözün özünü, güzelini, tesirlisini söylemek; 
bunu bütün insanlığa duyurmak emelimiz olmalı” dedi. Daha sonra ise Katılım 
Beratlarının Takdimi gerçekleşti, Manas, Yusuf Has Hacib ve Namık Kemal 
Büyük Ödülleri sahiplerine verildi.

Katılım Beratlarının ve Büyük Ödüllerin birer sanat eseri olarak sanatçı Be-
kir Sıddık Soysal tarafından hazırlandıklarına dikkat çeken Doğan, “Ödüllerin 
amacı geçmiş büyük şairleri hatırlamak, yâd etmek ve gelecek nesillere akta-
rılmasını sağlamaktır” diye kaydetti. Doğan’ın konuşmasın ardından ödüllerin 
takdimine geçildi. Yusuf Has Hacib Büyük Ödülü Brontoy Bedurov’un, Ma-
nas Büyük Ödülü Hicabi Kırlangıç’ın, Namık Kemal Büyük Ödülü de Rifat 
Salahov’un oldu. Ödülleri sırasıyla Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz 
ve Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Çolponbek Abıkeyev takdim etti. Ödül 
töreninin ardından tüm katılımcıların hatıra fotoğrafı çekinmesiyle şölen sona 
erdi.

Rektörden Heyet Onuruna Yemek

Programların sona ermesinin ardından Kırgızistan Türkiye Manas Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, heyet onuruna akşam yemeği verdi. 
Yemekte TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı İbrahim 
Ulvi Yavuz ve AK Parti Konya Milletvekillerine çeşitli hediyeler takdim eden 
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9Rektör Balcı, “Bizim yıllardır hayal etiğimiz çalışmayı bugün TYB’nin ger-
çekleştirmiş olması bizi son derece mutlu etti. Bizi bırakmayacağınızı, tekrar 
tekrar bizlerle olacağınızı ümit ediyorum” dedi. Daha sonra söz alan Rektör 
Yardımcısı Asılbey Bulmırzaev de, programın tüm milletlerin arasında ortak 
köprü olmasını diledi, TYB’ye ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’ne Türkiye’den Adem Turan, Ali Ayçil, Ce-
lal Fedai, Fatma Şengil Süzer, Halil İbrahim Özdemir, Hicabi Kırlangıç, Hüse-
yin Akın, İhsan Deniz, İsmail Göktürk, M. Ali Köseoğlu, Mehmet Aycı, Nazım 
Payam, Osman Özbahçe, S.Ahmet Kaya, Şahan Çoker, Şeref Akbaba, Vural 
Kaya, Yahya Demeli ve Yunus Emre Altuntaş katıldı. Şölene Türkiye dışından 
katılan şairler ve bölgeleri ise şöyle: Muraddin Ölmezov (Karaçay), Abdullah 
Begiyev(Karaçay), Albına Vasilevna Lyubımova(Çuvaşistan), Gülnaz Kutuye-
va (Başkurdistan), Çulpan Çetin (Tataristan), Rıfat Salahov(Tataristan), Ele-
na Sleptsova (Saha Yakut), Andrian Lukin Vasilevic (Saha Yakut), Androsov 
Gavril Gavrilevich (Saha Yakut), Samunov Sergey Mihayloviç (Altay Özerk 
Bölgesi), Brontoy Bedurov (Altay Özerk Bölgesi), Ecaterina Ganeva (Mol-
dava), Dilaver Osman(Kırım), Seyran Süleyman (Kırım), Akbar Yolchuyev 
(Azerbaycan), Azimov Elşan Bakhşeyişoğlu (Azerbaycan), Mahir Garayev 
(Azerbaycan), Tanagöz İlyasova (Kazakistan), Sabri Alagöz (Bulgaristan), 
Leyla Şerif Emin (Makedonya), Zeynel Beksaç (Kosova), Hüseyin Kerim Ece 
(Hollanda) Alexander Kotozhekov (Tuva Hakas).

Ferhat KOÇ
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Sayın Meclis Başkanı, 

Sayın Kültür Bakanı, 

Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

Sayın Manas Üniversitesi Rektörü,

Sayın Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı,

Çok kıymetli şairler, yazarlar, şiir dostları ve misafirperver Kırgızistan halkı.

Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Türk dünyasını şiir mihverinde bir araya getiren Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni’nin onuncusunu icra etmekten dolayı Türkiye yazarlar Birliği ve ül-
kem adına bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu bahtiyarlığı daha 
da artıran bir husus ise, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün himaye-
lerinde ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu 
şöleni can ve kan kardeşlerimiz olan Kırgızistan halkının sıcak ev sahipliğiyle 
gerçekleştiriyor oluşumuzdur. 

Bizlere ölümsüz eserler bırakan büyük yazar Cengiz Aytmatov’un yurdun-
da bulunuşumuz da bu bahtiyarlığı taçlandırmaktadır. 

Bu itibarla, bizi vatanlarında ağırlayan kardeşlerimize şükranlarımı su-
nuyorum. Bu vesileyle sayın cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e, Sayın 

İbrahim Ulvi Yavuz

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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9Meclis Başkanı Asilbek  Jeenbekov’a ve sayın Kültür Bakanı Sultan Raev’e 
huzurlarınızda teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Burda Kırgızistan Yazar-
lar Birliğinin destek ve katkılarını da zikretmeliyim. Sayın Başkan Çolponbek 
Abıkeyev’e samimi şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli dostlar,

Bu gün onuncu şölenin açılışını yapıyoruz. Demek ki iki yılda bir gerçek-
leştirilen bu şölen yirmi yaşını doldurmuş bulunuyor. Bu hayırlı organizas-
yonun yirmi birinci yaşını Kırgızistan’da idrak ediyoruz. Ümidim odur ki bu 
şölen yıllarca gelişerek devam etsin ve halklarımız arasında birlik ve kardeşlik 
bağlarımızı güçlendirmeye katkı sağlamayı sürdürsün.

Ben burada bu vesileyle şölenimizin kısa tarihçesinden ve özelliklerinden 
bahsetmek istiyorum. 

Türkiye Yazarlar Birliği bundan yirmi bir yıl önce bu şölenin ilk progra-
mını Osmanlı Devletinin ilk başkenti Bursa’da ve Anadolu Selçuklularının 
başkenti Konya’da gerçekleştirdi. Daha sonra Türkiye dışına yöneldik ve kar-
deşlerimizle, Almatı’da (Kazakistan), Aşkabat’ta (Türkmenistan), Girne’de 
(Kıbrıs), Strazburg’da (Fransa), Kırım’da, Üsküp’te (Makedonya), Bakü’de 
(Azerbaycan) ve Prizren’de (Kosova) bir araya gelip Türkçenin sesini pay-
laştık, dünyaya duyurduk. Bu sefer Bişkek’te kardeşlerimiz Türkçenin güzel 
hazinelerini dünyaya açacaklar.

Şölenimiz, programda da görüldüğü gibi şiir fasıllarından, şiir atölyele-
rinden ve şiir ödüllerinden oluşmaktadır. Bu şiir fasılları, Türkçemizin büyük 
temsilcilerinin adına ithaf edildi. Birinci faslımız, Türkçenin ilk büyük müel-
liflerinden Yusuf Has Hacib adına, ikinci fasıl Kırgızistan’ın büyük ve ölümsüz 
destanının kahramanı Manas adına, üçüncü fasıl Türkiye’mizin büyük şairi 
Namık Kemal adına, dördüncü fasıl, Anadolu’da Türkçenin ilk büyük şairi ârif 
Yunus Emre adına, beşinci fasıl, modern Türkiye’nin büyük şairi mütefekkir 
Sezai Karakoç adına, son faslımız ise büyük Özbek şairi Halime Hüdaberdiye-
va adına düzenlenecektir.

Ayrıca üç büyük ödül, Manas, Yusuf Has Hacib ve Namık Kemal büyük 
ödülleri adı altında seçilen şairlerimize takdim edilecektir.

Sözlerime son verirken, onuncu şiir şölenimizin Türk dünyasının yakınlaş-
masına, aramızda kardeşlik ve dayanışma duygumuzun daha da güçlenmesine, 
Türkçenin farklı lehçelerinin birbiriyle daha çok alışverişte bulunmasına vesile 
olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunarım.
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Biz, işte o atlılarız!

Kanatlı tulparlara binip binlerce kilometre batıya doğru, yüzlerce yıldır 
koşan atlılar! Birbirinden yüce dağlar aşan, coşkun ulu nehirler geçen, uçsuz 
bucaksız denizlere ulaşan, üç kıt’ada coğrafyaları kendine ram eden atlılar! 

Zamanı ve mekânı böylesine allak bullak eden başka bir topluluk var mı-
dır yeryüzünde? Özkent, Balasagun, Kaşgar… Semerkand, Buhara…Merv, 
Ürgenç, Herat, Isfahan, Tebriz… Konya, Halep… Bursa, İstanbul…Daha da 
ötesi: Üsküp, Saraybosna, Prizren…

Bütün o diyarlara, bu topraklardan mübarek bir selâm gibi gittik... 

Bugün Er Manas’ın yurduna, Köroğlu’nun, Dedem Korkut’un, Battal 
Gazi’nin, Danişmend Gazi’nin selâmını getirdik.

Uzaklardan, çok uzaklardan yola çıktık. Fakat yakına, çok yakına geldik! 
Özümüze, içimize geldik. Kırgızistan, Türkiye’ye birçok komşu ülkeden çok 
daha yakın. Bu sınır tanımayan dil, din ve gönül yakınlığı. 

Asırlarca önce sonsuz destanların diyarından çıktık, vardığımız yerlerde 
sayısız destanlar yazdık. 

29 Mayıs, tam da bu gün…Tam da 560 sene önce…İstanbul, dünya baş-
kenti, genç Sultan Mehmet Han tarafından fethedildi. Peygamber müjdesiyle 

D. Mehmet Doğan

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı
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9nice serdar şereflenmek istedi. Bu kutlu fetih ceddimiz Mehmet Fatih’e mü-
yesser oldu. Hepimiz için büyük bayram günüdür. 

Tüşümdü buzuk corusañ

Uuluñ kétet Urumga

Kızıñ kétet Kırımga!

Urum’a, Kırım’a Er Manas’ın düşünü kötü yorduğumuz için gitmedik! 

Manas destanı, millet gibi geçmişten geleceğe uzanan manzum bir roman. 
Dünyanın en uzun, bitmez tükenmez destanı, bir millet var oldukça söylenme-
ye devam edecek bir şiir. Manas’a eş destanlar yazmak için kıt’aları aştık. İşte 
sayısız gazavatnameler, hamzanameler, selimnameler, süleymannameler…

İki yıl önce Prizren’de idik. Binlerce kilometre batıda, Avrupa’nın doğusun-
da. Türkçenin 9. Şiir Şöleni’ni orada yaptık. 5 asır önce Prizren’in, Kosova’nın 
fetih destanını yazan Sûzî Çelebi’nin “Gazavatname”sini okuduk. Suzî Çelebi,  
bir gazavatname şairi, o bir Manasçı! 

Seher vaktinde kim Zâl-i zamane

Giyindi ve tonandı Rüstemane

…

Ödi sındı çoğunun ol sadadan

Çoğu divane oldu hûy-ı hâ’dan

Kahramanlar büyük rüyalar görürler. İşte Er Manas’ın düşü ve Osman 
Gazi’nin rüyası…

Osman Gazi altı yüz yıl önce düşünde bir çınar gördü. Bu çınar onun göğ-
sünde bitiyor ve kolları, dalları dünyanın büyük bir kısmını kaplıyor…

Bu düşü yanlış yormak mümkün değil! Bu Osmanlı devleti idi. Altı asırlık 
muhteşem çınar!

İşte Osmanlı devletinin kurulduğu topraklarda, Bursa’da 21 yıl önce narin 
bir çınar fidanı diktik. Rüya gibi bir çınar; şiir çınarı. Bütün Türk dilli halkların 
seçilmiş şairleri orada idi. 

Kırgızistan’dan Osman İbrahim ve Kasım Kasubekov da bizimleydi. 

Bursa’da dikilen çınar, dal budak verdi. Kazakistan’da Almatı, 
Türkmenistan’da Aşgabad, Kıbrıs’ta Girne, Fransa’da Strazburg, Kırım’da 
Akmescid, Makedonya’da Üsküp, Azerbaycan’da Bakü ve Kosova’da Priz-
ren…

Ve nihayet dilimizin 10. şöleni için Kıgızistan’da, Bişkek’teyiz. Bize bu 
günleri gösteren Allah’a hamd olsun! Kudayga min şügür!

Türkçenin 10. Şiir Şölenindeyiz, bugün şiirimizin başkenti, payitahtı, baş-
kalası, astanası, ordosu Bişkek!
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9 Bu ziyapat, bu toy Kırgızistan’ın ulu yazıcısı Cengiz Aytamatov’a adandı. 
Onu Türkiye’de herkes bilir ve sever. Cengiz ağamızı dünya tanır!

Türkiye’de eserleri an çok basılan ve okunan yazarların başında gelir Cen-
giz Aytmatov. Bütün hikâyeleri, romanları Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. 

O toprağının rengini, kokusunu; halkının kimliğini yüksünmeden, şerefle 
taşıdı. Kırgızların ve umumen Türklerin yüz akı oldu. 

O her türkünün, “ellik ır”ın tek başına tarih olduğunu bize anlattı. Türkü-
lerimize muhabbetimizin boşuna olmadığının farkına vardık. Gününü bir asra 
bedel kıldı, muhteşem eserlerini zamanı aşarak yazdı. “Mankurtlaşma” kavra-
mını dünya literatürüne armağan etti. Zihnimizi açtı, ufkumuzu genişletti. Yay-
gın coğrafyalarda yaşayan hepimiz zaman zaman mankurtlaşma eğilimleri ile 
karşılaştık. Mankurtlaşan oğulların analarını, öz milletlerini efendileri uğruna 
öldürmeye yürüdüklerini gördük.

O Manas destanını 20. asırda yeni bir tarzda yazdı. Onun ilhamını 
Manas’tan aldığından, çağdaş  bir Manasçı olduğunda şüphe yok. 

“Yıldırım Sesli Manasçı” hikâyesinden okuyalım:

Kertolgo-zayıp ana, oğlu Aleman’ın babası gibi “yurtçu” olmasını ister, 
eğer yurtçu olmazsa, “Manasçı” olmalıdır. Yurtçu, çadır yapan, ev kuran kişi-
dir. Yani usta. Bir ülke için, topluluk için çok önemli bir iş. Bu maddî yapı ile 
ilgilidir. Manasçı ise, manevî yapının ustasıdır. 

Ve Eleman “Yıldırım sesli manasçı” olarak ün kazanır.

“Ey Kırgızlar, bizim en ulumuz, en değerlimiz olan Manas bakın ne büyük 
işler yapmış…”

“Uzak çağlardan zamanımıza kadar, günler kum gibi aktı; sayısız geceler 
ve dönüşsüz tören alayları geçip gittiler; yıllar, yüzyıllar, kervanlar gibi uzak 
ufuklara gidip kayboldular. Sonra biz onların izlerini bulduk…”

“O çağlardan beri nice nice insanlar yaşadı bu dünyada! Şüphesiz yer-
yüzündeki taşlar kadar, belki daha çok..Bunların arasında ünlüler vardı, silik 
olanlar vardı. İyiler vardı, kötüler vardı. Bazıları dağlar kadar güçlü idiler, 
bazıları da kaplan kadar cesur, kahraman. Her şeyi bilen bilgeler vardı; üstün 
yeteneklerle donanmış sanat dâhileri vardı. Nice milletler nice zamanlardan 
beri yok olup gittiler ve onların yalnız adları kaldı.” ..

“Dün var olan bugün yoktur. Bu dünyada insanlar doğar ve ölür. Yalnız 
yıldızlar ölümsüzdür. En eski zamanlardan beri doğudan doğan güneş ölüm-
süzdür. Ve hiç yerine değiştirmeyen kara yerküre ölümsüzdür.”

“Ama dünyada insan hafızası zamana meydan okur. İnsanın kendi hayatı, 
göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman kadar kısadır. Ölümsüz olan düşün-
cedir, fikirdir. Ve bu fikirler insandan insana geçer. Ölümsüz olan Manas’tır, 
çağdan çağa geçen Manas’ın sözleridir.”  

“O uzak çağlardan zamanımıza kadar toprak nice nice yüz değiştirdi. Es-



19

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

9kiden dağların bulunduğu yerlerde sarp sıradağlar oluştu. Yüce dağların bu-
lunduğu yerler ıssız ovalara dönüştü. Derin derin uçumları, toprak, hamur 
gibi yapışarak kapattı. Derelerin aktığı yerlerde yamaçlar, kıyılar birleşti. Aynı 
zamanda yeni yeni vadiler meydana geldi. Yağmurlar toprağın bağrında yeni 
uçurumlar açtı. Dünya kurulalı beri mavi dalgaların koşuştuğu yerlerde, şimdi 
ıssız-sessiz kum çölleri uzanıyor. Büyük büyük şehirler yıkıldı ve eski duvarla-
rın yerine yeni duvarlar yükseldi.” 

“O uzak çağlardan zamanımıza kadar, sözler sözleri fikirler fikirleri do-
ğurdu. Ve türküler başka türkülere karıştı. Olaylar ve bu olayların hikâyesi bir 
destana dönüştü.Manas’ın, ve Kırgız boylarını birleştiren, bu birliğin sembolü 
olan Manas’ın oğlu Semetey’in hikâyeleri, Kırgızların sayısız düşmanlarıyla 
yaptıkları savaşlar, kahramanlıkları, bize işte böyle ulaştı.”

“Biz bu destana babalarımızın, bütün ecdadımızın seslerini verdik. Bu ses-
leri hep duyacağız: Çok eski zamanlarda buraları terk eden kuşların uçuşunu, 
nice zamandır artık toprağı dövmeyen toynakların sesini, savaşta ölen batır-
ların nâralarını, ölenler için yakılan ağıtlarımızı, zaferler için sevinç çığlık-
larımızı duyacağız. Bu destan, yaşayanların övüncü, hepimizin övüncü için, 
geçmişi canlandıracak, gösterecektir.” 

“Şimdi herkesin, bütün yaşayanların övüncü için ünlü Manas’ın ve onun 
kahraman oğlu Semetey’in yaptıklarını anlatalım…”

Cengiz ağamız, Türkiye’ye ilk defa bundan 38 sene önce geldi. 1975 yılı 
ağustos ayının ikinci yarısında. 

O yabancı bir ülkeye gelmemektedir. Adeta kendi evindedir. 

Türkiye’ye yolculuğu onun için bambaşka bir şeydir. Bu yolculuğa heye-
canla, merakla, sevinçle hazırlanmıştır. O güne kadar dünyanın birçok ülkesini 
dolaşmıştır. “Sovyetler Birliği sınırları dışında hangi ülke olursa olsun, (bunu 
günümüzde Kırgızistan olarak okumak lâzım) Türkiye’ye kıyasla, konuşulan 
dil, örf-âdet bakımından bana daha yabancıdır” der. 

Türkiye’ye onu gıyaben de bağlayan ortak dil, yüzlerce yıl boyunca oluşan 
ortak kültür, müşterek geleneklerdir. Deyimlerimiz ortak, atasözlerimiz, des-
tanlarımız ortaktır…

Cengiz ağamız, sonraki yıllarda Türkiye’ye birçok defalar geldi. Bizim de 
birkaç kere onunla görüşmek, konuşmak fırsatımız oldu. Fakat onu sağlığında 
Kırgızistan’da görmek mümkün olmadı. Biz Kırgızistan’a geldiğimizde o dı-
şarıda idi. Bu gelişimizde beş yıl önce kaybettiğimiz büyük yazarımızın meza-
rını ziyaret edip, Fatihalar okuyacağız. Onu rahmetle yâd edeceğiz. 

Şiir kervanımız, dünyayı dolaşarak buraya geldi. Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni, inşallah Bişkek’ten sonra da dünyayı dolaşmaya devam edecek. 

Bundan önce şölen yaptığımız ülkelerden getirdiğimiz renkleri, sesleri, ko-
kuları, ahengi Bişkek’in havasına karıştırmak için buradayız. 
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9 Buradan elvan renkler,  güzel kokular, hoş ezgiler toplayarak ayrılacağız. 

Kırgızistan’ın önemini anlatmayacağım. Zihnimizde Kırgızistan denilence 
canlanan isimlerden bahsedeceğim. İlki Talas. Talas tarihimizin dönüm nokta-
sının yaşandığı yer. Müslüman olmadan, Müslüman ordusunu destekledik. Bu 
tarihi bir dönüşümün başlangıcı idi. 

Bu topraklar, müziğin, şiirin atbaşı gittiği topraklar. Elbette bilginin, inan-
cın da toprakları. İmam Serahsi bu ülkede son uykusunu uyuyor. Büyük bir 
edebiyatın yol açıcısı olan Hacib Yusuf’un şehri çok yakınımızda. 9 asır sonra 
dirilip hayatımıza giren Mahmud’un Kaşgar’ına da çok yakınız. Türkçe şiirin 
de atalarından Ahmed Yesevi uzağımızda değil. Ortak dilimizin anıtlarına, Or-
hun kitabelerine birkaç menzil mesafedeyiz. Bu topraklar bizim için mübarek.   

Türkiye Yazarlar Birliği Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenini 1992’de ilk 
defa Osmanlının ilk başkenti Bursa ve kadim Selçuklu başşehri Konya’da dü-
zenledi. O şölenin ve sonraki şölenlerine Kırgızistan’dan katılan şairler her 
zaman oldu. 

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan 
süreklileşmiş en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti. 21 sene 
önce Bursa’da başlayan yolculuk, Almatı, Aşkabat, Girne, Strazburg, Akmes-
cit, Üsküp, Bakü ve Prizren duraklarından sonra Bişkek molasıyla devam edi-
yor. 

Bursa’dan 21 yıl sonra, Türk dünyasının şiir ustaları, Bişkek’de onuncu 
defa bir araya geldiler. Onlar gelince kıt’alar, coğrafyalar, ülkeler bir araya 
geldi. Arayışımız, yüzlerce yıllık ortak sesimizi, ezgimizi bulmak içindir. 

Değişik coğrafyalardan gelen, farklı  lehçelerle, şivelerle konuşan şairler 
ve yazarlar topluluğunun üzerinde bilhassa düşünmesi gereken hususlar var; 
Bişkek’te de bir daha hatırlatmadan geçemeyeceğim. 

Siyasî sınırlar, kültürleri, medeniyetleri sınırlayamaz; tahdit edemez. Bizim 
sınırları aşan güçlü bir medeniyetimiz var, ortak değerlerimiz var. Kardeşler 
arasındaki siyasî soğukluklar/çekişmeler ortak medeniyetimizi zedelememeli, 
ortak değerlerimizi unutturmamalı. 

Türk dilli halkların coğrafya olarak, nüfus olarak dünya içinde bir dünya 
olduğunu akıldan çıkarmayalım. Bu dünya bunun farkına varırsa, hem kendi-
ni değiştirecek güce sahibi olur, hem de kendi dışındaki dünyayı değiştirecek 
kudret elde eder. 

Gittikçe küçülen dünyaya rağmen yaşayan yazarlarımız, şairlerimiz birbiri-
ni tanımıyor, birbirinin klasiklerini bilmiyor. İnanıyorum ki, geçmiş büyükleri-
mizi tanısak, eserlerinden haberdar olsak, 21. yüzyılda sesimiz daha gür çıkar. 

Uzak yakın kardeşlerle kardeşcesine  ilgilenmek. Onların sözünü, sesini 
işiterek mutlu olmak. Büyük şahsiyetlerini tanımak. Ve zamanımızın yeni, 
yepyeni sözünü söylemek, sentezini yapmak...Ve dünyaya bu ortak sözü söy-
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9lemek. O günlerin uzak olmamasını diliyorum. 

10. Şiir Şöleni’nin yapıldığı Bişkek’de sadece şiir okunmayacak. Bu konu-
lar üzerinde de konuşulacak, tartışılacak.

Uzak yerlerden geldik, hasretimiz büyük. Kardeşlerin sohbet meclisinde 
konuşulacak çok şey var, elbette. Dört gün boyunca bunları bu salonlarda, oda-
larda, yolda, sokakta konuşup duracağız.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni 21 yıldır yapılıyor ve kendine mahsus 
bir geleneği var. Mesela bu şölende Klasik Türk sanatlarının bir terkibi olan 
katılım beratları ve büyük ödüller veriliyor. Bu beratler ve ödüller sanat da-
nışmanımız, sanatçı dostumuz Bekir Soysal tarafından hazırlanıyor. Güzellik, 
estetik elbette önemli. Şiir güzelliğini, böylece tamamlamak istiyoruz. 

Bu şölenin de, diğer şölenler gibi, farklı alameti, logosu var elbette. Fakat 
bu şölene mahsus bir nakış resim, minyatürümüz de var. Bu minyatürde, Er 
Manas’ın hayatı resmediliyor. 

Bişkek şölenine ilk defa katılan bölgeler ve şairler var. Altay, Tuva, Ha-
kas… Bu sevindirici elbette. 

Ya gelmeyenler, gelemeyenler?

Kıbrıslı şairimiz, İstanbul havalimanından dönmek zorunda kaldı. İranlı, 
Tebrizli şairimiz Manas havalimanından geri çevrildi. Türkmenistanlı, Özbe-
kistanlı şairlerin gelemeyişi üzerine konuşmak istemiyorum! 

21 yılı geride bırakan bu şölenin müdavimleri, katılımcıları, yürütenleri 
içinde artık aramızda olmayanlar var. Kazakistan’ın Almatı şehrinde yaptığı-
mız ikinci şölenin ev sahibi, Kazakistan Yazarlar Birliği başkanı Kaldarbek 
Naymanbay vefat etti. 

İlk şölenimize katılan Özbekistanlı şair Rauf Parfi, Kırımlı şair Yunus Kan-
dim, Azerbaycanlı şair Hamid Nutki, Kıbrıslı şair Osman Türkay, Afganistanlı 
şair Ergeş Uçgun ve Türkiye’den M. Âkif İnan, Erdem Bayazıt, Arif Damar 
kaybettiklerimiz arasında. İlk şölenimizde ödül alan Kazakistanlı şair Toman-
bay Moldagali’nin vefat ettiğini, tekrar davet etmek istediğimizde öğrendik. 
Hepsine rahmet diliyorum. 

Birkaç yıl önce vefat eden Kırım Tatar Yazarlar Birliği başkanı Şakir Selim 
ve evvelki yıl ebediyete intikal eden Üsküp şölenimize büyük emek veren ge-
nel sekreterimiz Rıfkı Kaymaz’ı da rahmetle yad ediyoruz. 

Söz hep vardı, bizi buraya güzel söylenmiş sözler getirdi. Sözün özünü, gü-
zelini, tesirlisini söylemek; bunu bütün insanlığa duyurmak emelimiz olmalı. 

Sözlerimi, Türkiye’den bir gazete haberi ile bitirmek istiyorum. Türkiye’de 
savunma sanayine imalat yapan bir kurum yeni bir zırhlı savaş aracı geliştirdi. 
Bu araca isim olarak da “Tulpar”ı seçti!
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Dünden Bugüne Türk Şiiri

Saygıdeğer protokol, değerli konuklar, Türk dünyasının belagat bülbülleri, 
kelamın efendisi aziz şairlerimiz; Türkçe’nin büyük şairi Yahya Kemal diyor 
ki; “Türkçe’nin çekilmediği yerler vatandır”. Öyleyse vatanınıza hoş geldiniz, 
bu topraklarda hala Türkçe konuşuluyor çünkü.. Türkçe’nin Uluslararası Türk 
Dünyası 10. Şiir Şölenine hoş geldiniz,  şeref verdiniz.

Türkçe’nin ses bayrağı ilk defa 1992 yılında Şeyh Edebali’nin, Os-
man Bey’in yurdu Bursa’da dalgalandı. Ardından Mevlana’nın toprağında, 
Konya’da gördük onu.. Sonra “dombraların rüzgar hızıyla koşan atlar kadar 
çabuk çalındığı” Kazak bozkırlarında Almatı’da oldu.. Onu Horasan diyarının 
yıldızı, toprağında asırlardır Sultan Alpaslan’ı, Sultan Sencer’i bir mücevher 
gibi saklayan Türkmenistan toprakları izledi.. Şairin; “Kıbrıs bir ada mıdır, 
yoksa cennetten bir parça mıdır?” dizeleri bir gün o bayrağı Kıbrıs’a taşıdı. 
Avrupa’nın kültür başkenti Strasburg, yürek parçamız Kırım, Yahya Kemal’in 
şehri, Bursa’nın Rumelindeki kardeşi Üsküp, odlar diyarı Bakü, Murad Hüda-
vendigarın toprağı, Akif’in atayurdu Kosova, ses bayrağımızı yükselttiğimiz, 
insanımızı Türkçe’nin şiir iklimine taşıdığımız beldeler oldu. İşte şimdi bu 
şölenlerin 10.sunu güneşin doğduğu topraklarda, islam güneşinin Türk mil-

Rıdvan Canım

Doç.Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Edirne
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9leti  üzerinde ilk yükseldiği yerde, ilk müslüman Türk devleti Karahanlıların, 
ilk müslüman Türk hükümdarı Satuk Buğra Han’ın yurdu, Manas’ın toprağı 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te idrak ediyoruz. Bir yanımızda Fegana, Taş-
kent, Semerkand Buhara, bir yanımızda Kaşgar var, Balasagun var.. Biz Türk 
şairlerine bu vefa yürüyüşünü 20 yılı aşkın bir zamandan beri sürdürme fırsa-
tını veren Allah’a hamdediyor, bu ses bayrağının ülke ülke taşınmasında hep 
yanıbaşımızda gördüğümüz devletimize ve devlet büyüklerimize şükranları-
mızı sunuyoruz. 

Evet, bu şölenler milletimizin asırlar sonra bu topraklarda deyim yerindey-
se bir semender gibi yeniden küllerinden doğuşuna, dirilişine şahitlik ediyor. 
En azından buna zemin hazırlıyor. Bizi kardeşlerimizle yakınlaştırıyor, tanış-
tırıyor, ebedi dostlukların temellerini atıyor. Her şölenle birlikte millet olarak 
ufuklarımız genişliyor, dostlarımız çoğalıyor, millet olma bilincimiz güçleni-
yor. Bu şölenler şunu da çok açık bir biçimde gösteriyor ki siyasi sınırlar ge-
çicidir, ama kültürel sınırlar kalıcıdır. Siyasi sınırlar zaman içinde değişse bile 
kültürel sınırlar kolay kolay değişmiyor. 1000 küsur yıl önce buralardan kalkıp 
Anadolu’ya Rumeli’ne göçmüşüz.. Ama buraları da unutmamışız.. Unutmak 
ve unutulmak kötü; hatırlamak ve hatırlanmak güzeldir.. Biz, buna inanmışız 
millet olarak.. Asırlar sonra bu topraklara döndüğümüzde aynı inancı paylaş-
tığımız dindaşlarımız, aynı dili konuştuğunuz dildaşlarımızla karşılaşmak, ku-
caklaşmak ne büyük bahtiyarlıktır.. Bu şölenler Kıbrıs’tan Doğu Türkistan’a, 
Kosova’dan Bişkek’e gönül köprüleri kuruyor, dünyanın ateşler içinde yandığı 
çağımızda şiiri ve şairleriyle barış ve hoşgörünün, aşkın ve güzelliğin bahçele-
rine sevgi gülleri dikiyor.

Bakınız Ergeş Uçkun, Türkistanlı bir şair.. Kıbrıs, Türkistanlı bir şairin nesi 
olur? Ama öyle değil işte.. Bakın hangi duyguları taşıyor o şair yüreği:

“Ey güzel Türk cenneti, ey reşk-i devran Kıbrıs’ım

Kılgamış Han yâdigârı, merz-i Osman Kıbrıs’ım

Kahramanlar ülkesi, ey mehd-i cevlân Kıbrıs’ım

Mehd-i cevlân, mülk-i Gâzî, mesned-i Hân Kıbrıs’ım

Cennetim, bahtım, baharım, bâg-ı revan Kıbrıs’ım

Kıbrıs’ım, can Kıbrıs’ım, könlümde sultan Kıbrıs’ım”

Peki bir Gagavuz Türkü olan şair Tudora Arnavut unutmuş mu kopup gel-
diği Altayları.. Gitse de çok uzaklara, geçse de çok zaman..

“Karlar çözülsün daalardan

Türk halkı çaar “çenge”

Kurtar kendini saarlardan

Altay ateşi yaner seninnen” der..
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9 Ya gönül coğrafyamızın bayrak şairi, Arif Nihat Asya unutur mu sılada 
kalanları.. Ağıtlar yakar onlara, okuyanların, dinleyenlerin yüreklerini yakar; 
İşte onun Ağıt şiiri;

“Ağlayın parmakları nur,

Sularından kınalı kızlarım

Ağlasın Merâga göklerinden

Merâga’ya bakıp yıldızlarım

Yollara Kürşadlar uzanmış ölü

Ağlasın Akülke, ağlasın Süt Gölü

Yiğitlerim uyur gurbet ellerde

Kimi Semerkand’da bekler beni

Kimi Ca’ber’de

Ca’ber yok, Tiyenşan yok, Aral yok

Ben nasıl varım,

Şu yakın suların 

Kolu neden bükülmez 

Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin

Benden doğar, bana dökülmez?

Ben ki ateşle konuşurdum, selle konuşurdum

İdil’le, Tuna’yla, Nil’le konuşurdum

Sangaryos’u Sakarya yapan, 

İkonyom’u Konya yapan

Dille konuşurdum”

Evet, biz de diyoruz ki şimdi; şairim sen mahzun olma; İdil bende değil, 
Tuna bende değil, Nil bende değil, Aral ve Tiyanşan bende değilse; şimdi biz 
onlardayız işte..  

Evet, “Dünden Bugüne Türk Şiiri” idi konuşmamın başlığı.. Uzun, çok 
uzun, bin yılı aşan bir gönül yolculuğunun diğer adıdır bu aslında.. Sadece 
Anadolu ile başlayıp Anadolu ile biten bir şiirin tarih yolundaki macerası ol-
saydı kolay olurdu elbette.. Yol uzun coğrafya geniş.. Çin’den başlayıp Ad-
riyatik sahillerine ulaşan bir coğrafyanın; Doğu Türkistan’ın, Moğolistan’ın, 
Kırgızistan ve Kazakistan’ın, Afganistan’ın, Çuvaşistan ve Başkurdistan’ın, 
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9Altayların, Hakasların, Tuvaların, Yakutların, Nogayların ve Kumukların, 
Karaçay-Balkar Türklerinin, Kırım’ın, Gagavuzların, Romanya’nın, Bulga-
ristan ve Makedonya’nın, Kosova’nın, Batı Trakya’nın, Kıbrıs’ın, Suriye’nin, 
Kerkük’ün, Azerbaycan, İran ve Anadolu Türklerinin şiir coğrafyasından söz 
ediyorum. Bu bir nehir.. Orta Asya yaylalarından, Orhun’dan, Sibirya’dan, 
Ötüken’den, Altayların, Tanrı Dağlarının eteklerinden doğan, Batıya doğru bü-
tün Asya topraklarını uzun bir yolculukla geçen, Anadolu’yu ardında bırakıp 
Akdeniz’de biten bir yolculuktur bu.. Yukarıda saydığım bütün bu coğrafyalar-
dan alır suyunu bu nehir.. İşte bu Türk şiiridir..

Burada söyleyeceklerim Türk şiirinin uzun asırlar ötesine uzanan macera-
sına dair bilgilendirmeden çok bir hatırlatma, hafızalarımızı bir kez daha taze-
leme olacaktır. 

Bizim edebiyat tarihçilerimiz Türk edebiyatını, tabii ki Türk şiirini Orhun 
Abideleri ya da Göktürk Kitabeleri adıyla bildiğimiz yazıtlarla ve bu dönem-
lerde ortaya çıkan destanlarla başlatırlar. Ancak ele geçen yazılı ve sözlü bu 
ilk örneklerin sergilediği işlenmiş üslup, bu edebi mahsüllerin geçmişte de var 
olduğunu işaret eder.  Elbette bu örnekler, millet olarak tarih sahnesine çıkı-
şımızın edebiyata yansımasıdır. Gerek islam öncesi her türlü sözlü edebiyat 
ürünü, gerekse sözkonusu kitabeler, şiir üslubunu üst düzeyde ortaya koyan 
edebi metinlerdir. Bizim islam sonrası edebiyatımız da yine bu topraklarda bu-
lur temsilcilerini.. Divan-ı Lügat’it Türk adlı eseriyle Türk dilinin unutulmaz 
örneklerini kültürümüze kazandıran Kaşgarlı Mahmud; bir nüshası hemen ya-
nıbaşımızda, Fergana’da bulunan Kutadgu Bilig adlı eseriyle bize devlet olma 
bilincini ve mutlu yaşamanın sırlarını öğreten Yusuf Has Hacib; hakikatler ki-
tabı Atabetü’l-Hakâyık’ın yazarı Yügnekli Edib Ahmet ve hocaların hocası, 
Anadolu’nun manevi terbiyecisi ilk dervişlerin büyük hocası Ahmed Yesevi, 
hikmetlerinden oluşan Divan’ıyla Türk edebiyatının ve kültürünün temelleri-
ni bulunduğumuz topraklarda atarlar. Bunlar, islam öncesinde verilen koşuk, 
sagu, destan, sav gibi örneklerin devamından başka bir şey değildir elbette.. 
Müteakip asırlar, yine bu topraklarda “Çağatay edebiyatı” adı altına bütün 
zamanların en büyük Türk şairlerinden birini, Ali Şir Nevayi’yi yetiştirir. O 
Türk milletinin asırlardır Orta Asya’da dalgalanan en görkemli ses bayrağıdır. 
Bugün, Herat toprağındaki kutlu mezarı, hakettiği bir görünüm için, her yerde 
olduğu gibi yine devletimizin himmet elini bekler. 

Türk şiirinin Asya’dan Anadolu’ya ve hatta Rumeline uzanarak bu coğ-
rafyalarda günümüze kadar ulaşma macerası 13.asırda başlar yaklaşık 19. 
asra kadar sürer. Kuşkusuz bu edebî dönemleri kesin rakamlarla birbirinden 
ayırmanın imkanı yoktur. Belki gereği de yoktur. Zira bu süreçte ortaya çıkan 
Türk edebiyatının “halk edebiyatı”, “divan edebiyatı”, “tekke edebiyatı” gibi 
isimlendirmelerle tasnifi ne kadar doğrudur, bu tartışılır. Zira esas olan Türk 
şiiridir. 

Osmanlı edebiyatı, Saray edebiyatı, İslami Türk edebiyatı, Yüksek Züm-
re Edebiyatı, Enderun Edebiyatı, Klasik Edebiyat gibi adlarla tanıdığımız bu 
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9 edebiyat Anadolu’da Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Fakih, Hoca Dehhani, 
Yunus Emre, Ahmedi gibi Orta Asya medeniyetimizden çok da uzak olmayan, 
hatta önemli bir kısmı oralardan kalkıp gelen şairlerle başlar ve yaklaşık altı 
asır sürer. Edebiyat araştırmacılarının tespitlerine göre bu uzun dönemde beş 
bin civarında Osmanlı şair ve yazarının yaşadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
dünyada başka hiç bir milletin kültüründe bu zenginliği bulmak mümkün de-
ğildir. Padişahından tutun da kapıcısına, pazarda sattığı ürünü bile şiirler söy-
leyerek satan pazar esnafına kadar şair bir milletin edebiyatıdır bu..  Sinan Paşa 
ve Süleyman Çelebi ile devam eden bu şiir geleneği, büyük şairlerimiz Fuzuli, 
Baki’yi yetiştirir. Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni gibi Osmanlı Sultanları, 
Divan oluşturacak sayıda şiir kaleme alırlar. Nedim, Nabi, Nef’î ve Şeyh Galib 
gibi dünya çapında şairlerimiz gelir ardından.. Türk milletinin uzun şiir tarihi 
içerisinde bu dönemin başka hiç bir devirle mukayese edilemeyecek, adeta 
hazine değerinde edebî kıymetleri vardır.

Anadolu topraklarında sürüp giden bu edebiyat, Tanzimat adını verdiğimiz 
siyasi anlamda Batı’ya dönüşle birlikte neredeyse kökten bir değişime uğrar. 
İlk defa Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa ile birlikte öncelikle şiirin iç ya-
pısı, yani düşünce dünyası gelenekten ayrılma emareleri gösterir. Bu değişim 
süreci Servet-i Fünun adı altında Abdülhak Hamid ve Recaizade Ekrem gibi 
şairlerle devam eder. Aslında İkinci Meşrutiyet ile birlikte edebiyat araştırma-
cısı, hocaların hocası Prof.Dr. Orhan Okay’ın tespiti ile Türk şairi de fildişi 
kulesinden iner. Artık şair toplumun içindedir. Gidişatın bu şekilde makas de-
ğiştirmesi iyi mi olmuştur, kötü mü olmuştur, tartışmaları sanırım artık önemi-
ni kaybetmiştir. Zira atı alan çoktan Üsküdar’ı geçmiş, Anadolu’nun yolunu 
tutmuştur. Mehmed Akif Ersoy, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp ve Mehmed Emin 
Yurdakul şiire içinde yaşadıkları toplumun meselelerini taşıma yolunu tutarlar. 
Bu yürüyüşün karşısına çıkan Fecr-i Âti hareketinin ise gidişat karşısında çok 
da etkili olduğu söylenemez. Ve nihayet Milli edebiyat hareketi bizi getirip 
Cumhuriyetin kapılarına bırakır. O gün bugündür sürüp giden bu dönem ede-
biyatı, özellikle şiiri  için belki söylenebilecek en önemli şey; artık asırlarca 
sürüp giden o eski şiir estetiğimizden bir daha bir araya gelemeyecek şekilde 
koptuğumuzdur. Aruz veznine bu yıllarda veda edilecek, hatta milli edebiyatın 
ve cumhuriyet şiirinin de baş tacı ettiği hece vezni bile bir sure sonra itibardan 
düşecektir. Batıya açılmış modern bir insanın artık Divan şiiriyle yazmayı bı-
rakın, okuyarak bile oyalanması, meselâ “hayaliyle teselli bulacağı bir güzeli 
düşünmesi mümkün görülmez. Rafine bir şehir edebiyatı olan Divan şiirinin 
yerini Faruk Nafiz’in deyişiyle “yazılmamış bir destan gibi” duran son vatan 
toprağı, Anadolu almaya başlar. 

Yahya Kemal şiiri adeta kuğunun son şarkısıdır. Ahmet Haşim, Faruk Na-
fiz, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet, Orhan Veli ve arkadaşlarını Attila 
İlhan ve Fazıl Hüsnü takip ettiler.

Son dönemde Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Sezai Karakoç, Ebubekir 
Eroğlu, Nuri Pakdil ve Mehmed Akif İnan gibi şairlerin islami motiflere ve 
temalara yer veren şiirleri dikkati çeker.
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9Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bu söylediklerim Türk şiirinin 
uzun yolculuğuna dair bilgilendirmeden çok ancak bir hatırlatma olabilirdi. 
Onu yapmaya çalıştım.. Ve bir dizi hatırlatma daha yapmazsam söyleyecekle-
rimin eksik kalacağını biliyorum.. Hiç olmazsa onlara bir selam verelim derim 
ben..

Kırgız toprağında öncelikle Manas’ı, son dönemlerde yetişen Kasım Tınıs-
tanulı ve Sıdık Karaçayev’i, 1940’lı yılların önemli şairi Osmanov’u, şair ol-
masa da bu toprağın adını dünyaya haykıran Cengiz Aytmatovu selamlıyorum.

Alp Er Tunga, Bahadır Şuv ve Oğuz Kağan Destanları’nın yazıldığı Ka-
zakistan coğrafyasında yetişen Korkut Ata, Hoca Ahmed Yesevi ve Yügnekli 
Edib Ahmed’e, 19. yüzyılda Kazak yazılı edebiyatının kurucusu olarak Kabul 
edilen Alban Kunanbayulı, Ahmet Baytursunuh, Mircekıp Duvlatulı, Magcan 
Cumabayulı, Ömer Karaşulı, Mustafa Uruzalı’ya selam olsun..

Çağatay edebiyatının yurduna, Ali Şir Nevayi’nin, Hüseyin Baykara’nın, 
Sekkaki’nin, Mevlana Lutfi’nin, Şeybani Han’ın, Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın, 
Hafız Harezmi’nin, Babür Şah’ın, Hamit Alimcan, Erkin Vahidoğlu, Abdul-
lah Arifoğlu, Cemal Kemal, Rauf Parfi, Gûlçehre Nurıllayeva, Amar Matcan, 
Dedehan Hasan, Muhammed Salih, Hasiyet Baba Muradoğlu, Azim Süyün, 
Umsan Azimoğlu, Şevket Rahman, Erkin Azam, Hurşit Davran, Tahir Kahhar, 
A.Hamid Süleyman Çolpan, Sait Ahmet ve Naim Karimov’un yurduna da se-
lam olsun..

Ve Türkmenistan topraklarında yatan Sultan Alpaslan’ın, büyük şair 
Mahtumkulu’nun torunlarına, Türkmenistanlı şairlere, Korkut Ata’ya, 
Köroğlu’na da selam olsun..  

Hakani-i Şirvani ve Nizami-i Gencevi ve İzzeddin Hasanoğlu ile tarih sah-
nesine çıkan  Azerbaycan şiiri kültürümüze unutulmaz eserler kazandırır. 15. 
yüzyıl, hepinizin tanıdığı;

Bu dünya bir nefes üçün olmış yalak 

Dibi yahındır onun degil irah 

Zülfüni tağıtma cem eyle begüm 

Yohsa olur bu cihan alah-bulah

mısralarının sahibi Kadı Burhaneddin ve ; 

“Mende sığar iki cahan, men bu cahana sığmazam” deyip;

“Gel beru kim savm u salatın kazası var

Sensiz geçen zamanın kazası yoh” 
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9 diyen Seyyid Nesimi ve Şah Kasım Envar’dan başka, Kişveri ve Şah İsmail 
Hatayi gibi gerek saz şiirinin, gerek klasik şiirin güçlü temsilcilerini yetiş-
tirir.  1514 Çaldıran savaşından sonra bir çok şairi İstanbul’da, sultan sara-
yında görürüz. Habibî, Sururî, Şahî, Hazanî (Esirî) bunlar arasındadır.  Hem 
Osmanlı, hem Azeri edebiyatı içinde sayılan Fuzûli, lirizmin zirvesine ulaşan 
şiirleriyle 16. yüzyılda dünya çapında bir şairdir.  Selam olsun onlara.. Ve yine 
son dönem Azerbaycan edebiyatında kuzeyde Üzeyir Hacıbeyli, Samed Vur-
gun, Bahtiyar Vahapzade, Nebi Hazri, Ahmet İsmail, Celil Mehmed Kulizade; 
güneyde Şehriyar, Sehend, Ali Tebrizi gibi önemli isimler yetişir. Cümlesine 
selam olsun  diyoruz biz de..

Irak coğrafyasında asırlarca Türkçe’nin Azeri lehçesi ile şiirler söyleyen 
başta  Fuzûli olmak üzere Ahdî, Bağdatlı Ruhi, Garibî, Fazlî, Hicri Dede, Hı-
dır Lütfi, Mehmet Sadık, Mehmed Esad Erbilî, Ata Terzibaşı, Ali Saip, Tevfik 
Celal Orhan, Mustafa Gökkaya, Nihat Akkoyunlu gibi Türk’ün dil bayrağını 
taşıyanlara da selam olsun..    

1571’de Osmanlı topraklarına katılmasından sonra burada oluşan edebi-
yat bugün, Kıbrıs Türk edebiyatı olarak anılmaktadır. Kıbrıslı Aşık Kenzi’ye, 
Müftü Himi Efendi’ye, Mehmet Derviş Efendi’ye, Hacı Hsan Tahsin’e, Meh-
med Nazım ve Osman Cemal Efendi’ye, Osman Türkay, Harid Fedai, Özker 
Yaşın ve Mehmet Yaşın’a selam olsun..

Kültürel varlıklarını asırlardır koruyan ve yaşatan Kazan-Tatar Türkleri’nin 
edebî öncüleri  Fâtih Halidi’ye, Abdurrahman İlyasi, 

Ayas İshaki ve Kayyum Nairi’ye, Mecit Gafuri, Abdullah Tukay, Kerim 
Tinçura, Alimcan İbrahim, Aziz Ubeydullah, Abdurrahman Sadi’ye  selam ol-
sun..

Kırım Hanlığı döneminde Osmanlı saray kültürüyle sıkı ilişkiler içinde 
olan Kırım’da klasik Türk edebiyatı paralelinde bir klasik edebiyat geleneği 
kurulur. Halim Giray’a, Gazayi’ye, Selim Giray’a, Gaspıralı İsmail’e, Cengiz 
Dağcı, Löman Süleyman, İskender Fazıl, Mambet Ablalimov, Seyitömer Emir, 
Şeryan Aliyev, Reşid Memiş, Ayşe Kokiyeva, Şükrü Appazov, İsmail Alimgi-
ray, İzzet Emirov ve Şakir Selim’e de selam olsun..

Türk dünyasının batı ucunda yaşayan ve Ortodoks Hristiyanlığı benimse-
miş bir Türk topluluğu olan Gagavuzlar, neredeyse bütün milli varlıklarını ana 
dillerini sürdürmeye adamışlardır. Bir türkü, bir masal, bir dörtlük, bir atasözü 
asırlardır dinleri farklı da olsa onları Türklük şuuru ve bilincinden uzaklaş-
tıramamıştır. Etraflarını kuşatan Rum-Romen-Bulgar ve Rus Ortodoks çem-
berinde milli kimliklerinin kalkanı olan ana dillerini ortaya koydukları sözlü 
ve yazılı metinlerle bugüne kadar koruyabilmişlerdir.   Onlara da selam olsun 
diyoruz..

Balkanların nispeten Kuzeyinde kalan Romanya topraklarında, bugün yak-
laşık olarak 100 bin civarında Türk’ün yaşadığı Kuzey ve Batı Türklüğünün 
buluşma noktası olan Dobruca topraklarında, ağırlı olarak Rumeli, Gagavuz 
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9ve Tatar Türklerinden oluşan toplulukların tarihleri kadar eski sözlü ve yazılı 
edebiyatları vardır. Yaklaşık 400 yıl süren Osmanlı asırlarında yaşamış Kazak 
Abdal, Kul Mehmed, Öksüz Aşık ve Helâkî (XVI.yy.) gibi şairlere; Krallık dö-
neminin tanınmış şairleri Mehmed Niyazi, İsmail Ziyaeddin, İsa Yusuf Halim 
de selam olsun.. 

Balkanlar ya da Rumeli olarak adlandırılan Kosova, Sancak, Makedonya, 
Batı Trakya, Bulgaristan ve Arnavutluk coğrafyasında 5 asrı aşkın bir sürede 
yüzlerce âlim, şair ve sanatkâr yetişmiş, Türk kültürüne gerek sözlü, gerek-
se yazılı birbirinden değerli eserler kazandırmışlar, bu topraklarda yaşayan 
insanların asırlarca “ses bayrağı” olma özelliğini sürdürmüşlerdir. Siyaseten 
Osmanlı’nın bu topraklardan çekilişi ile birlikte Türkçe yerini derin bir sessiz-
liğe terk etmiş, ne yazık ki bu coğrafyalarda Osmanlı’nın uzun süre yönetimi 
altında bulundurdukları Türk ve Müslüman olmayan halklara karşı dilleri ko-
nusunda gösterdiği hoşgörü, yeni yönetimlerce geride kalan soydaşlarımıza 
gösterilmemiştir. Rumeli’de yaşayan Türkçe buraları terk etmeyen aydınların, 
sanatkârların gayret ve çabalarıyla bugün hâlâ yaşamını sürdürmekle birlikte, 
Türkçe’nin Balkan dillerine yâdigâr bıraktığı yüzlerce, binlerce Türkçe keli-
me bugün artık tek teselli kaynağı olarak görünmekte, zaman zaman yaşanan 
göçlerle de bu kan kaybının sürdüğü görülmektedir. Konuşmama başlarken de 
söylediğim gibi; Yahya Kemal diyor ki; “Türkçe’nin çekilmediği yerler va-
tandır”. Dolayısıyla biz de; Türkçe, unutulmaz, derin hatıraları bulunan Bal-
kanlardan, Rumeli topraklarından asla çekilmemeli, bu dil bayrağı asla yere 
inmemeli diyerek ölen şairlerimize rahmet, yaşayanlara minnet ve selam olsun 
diyoruz.. 

Ve son olarak  Çin’den başlayıp Adriyatik sahillerine ulaşan bu büyük coğ-
rafyada bize selam yok mu diyen; Doğu Türkistanlı Moğolistanlı, Afganistan’lı, 
Çuvaşistan ve Başkurdistanlı, Altayların, Hakasların, Tuvaların, Yakutların, 
Nogayların ve Kumukların, Karaçay-Balkar Türklerinin bütün şairlerine sizin 
adınıza buradan kucak dolusu selam gönderiyorum.

Değerli dinleyenlerim bu kültür kervanı, Türkçenin bugün burada olan ve 
olamayan ses bayraktarı şairlerimiz, bu gönül erleri, bundan sonra da Türkçe’nin 
ses bayrağını henüz ulaşamadığımız yerlere taşımak, bu bayrağı Türk şiirinin 
burçlarına dikmek istiyor.. Şu bir gerçek ki gönüllerimiz, gelecek yıllarda Türk 
şiirinin unutulmaz şairi Nevayi’nin yurdu Taşkent’te, Semerkand’da yahut 
Buhara’da; Kaşgar’da, Balasagun’da, Herat’ta, Gazne’de, hatta Mevlana top-
rağı Belh’te, Kazan’da, Yesevi diyarı Türkistan’da, Tebriz’de, kim bilir belki 
kadim bir Selçuklu Başkenti Isfahan’da, gülün ve santurun diyarı, Hafız’ın ve 
Sa’di’nin şehri Şiraz’da, hatta Rumeli’nin mahzun güzeli Saraybosna’da bu 
gönül meclislerini açmak, bu şiir şölenlerini sürdürmek istiyor. Gidilecek o ka-
dar yer var ki.. Allah’ın yardımıyla, şiire gönül veren insanlarımızın gayretiyle, 
devletimizin, kadirbilir, vefakar devlet büyüklerimizin ve aziz milletimizin bu 
kutlu yolculukda her zaman yanımızda olacağına da gönülden inanıyoruz.
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9 Konuşmamı “Bizim Türkümüz”le bitirmek istiyorum : 

BİZİM TÜRKÜMÜZ   
 

Bizim türkümüzde gurbet var artık. 

Hasret var, yürek var, toprak var balam 

Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar 

TiyanŞan, KadırGan Dağları’na dek uzar 

Kim demiş vatanımız Edirne’den Kars’a kadar. 
 

Kerkük’te kurşunlar ansızın bizi vurur 

Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz 

Zulüm bir hançer gibi içimize oturur 

Bir mağara devrinden arta kalan insanlar 

Kerkük’te kan kusturur... 
 

…
 

Basmış kanlı çizmeler toprağına bir defa 

Çiğnenmiş kara kalpaklar, temiz duvaklar 

Susmuş minarelerinde mübarek ezan 

Prangaya vurulmuş bir mahkûm gibi çaresiz 

Boynu bükük türkülerde güzelim Azerbaycan. 
 

Bir kanlı ağıt söylenir şimdi Kırım’da 

Biz duyarız Kırım’ın öldüren feryadını 

Bir büyük destanla birlikte yeniden yazacağız 

Kırım topraklarına Kırım Türkünün adını. 
 

Balkanlarda büyük, öksüz kubbeler 

Minareler, şadırvanlar, kervansaraylar 

Bizi söyler, anlatır Mimar Sinan’dan beri 

Üsküp’te, Estergon’da, bir atar damar gibi 

Davullar, zurnalar ve serhat türküleri... 
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9Yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna’ya 

Bizim türkülerimizdir söylenen 

Konuşan dil, bizim dilimizdir 

Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değil

Kilimlerimizdir... 
 

Yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız 

Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan 

Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla 

Burma bıyığımızdan, kalpağımızdan. 
 

Bizim türkümüzde gurbet var artık. 

Hasret var, yürek var, toprak var 

Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar 

Tiyanşan, Kadırgan Dağları’na dek uzar 

Kim demiş vatanımız Edirne’den Kars’a kadar.

Efendim, şairlerimiz mutlu, şiirimiz bereketli, şölenimiz kutlu olsun..
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Türkiye
Adem Turan
Ali Ayçil
Celal Fedai
Fatma Şengil Süzer
Halil İbrahim Özdemir
Hicabi Kırlangıç
Hüseyin Akın
İhsan Deniz
İsmail Göktürk 
M. Ali Köseoğlu
Mehmet Aycı
Nazım Payam
Osman Özbahçe 
S. Ahmet Kaya 
Şahan Çoker 
Şeref Akbaba 
Vural Kaya 
Yahya Demeli
Yunus Emre Altuntaş

Kırgızistan
Süyörkul Turgunbaev 
Sagın Akmatbekova 
Gülsayra Momunova
Tölögön Mameyev
Akbar Riskulov
Cediger Saalay
Baktıgül Çoturova
Aycarkın Ergeşova
Zayırbek Acimatov
Cıldızbek Tursunbayev
Altınbek İsmailov
Azzam Abdurazakov
Davlatbek Baytursinli
Cumakun Şaripo

Diğer Ülkeler
Sabri İbrahim Alagöz (Bulgaristan)
Elşan Azim (Azerbaycan)
Davletbek Baytursınlı (Kazakistan)
Brontoy Bedurov Yanoğlu (Rusya Federasyonu, Altay)
Zeynel Beksaç (Kosova)
Hüseyin Kerim Ece (Hollanda)
Ecaterina Ganev (Moldova)
 Mahir N. Qarayev (Azerbaycan)
Telman Nurahun (Kazakistan)
 Muradin Ölmezov (Karaçay)
 Rifat Salahov (Tataristan)
Leyla Şerif Emin (Makedonya)
Talat Ürer (Kıbrıs)
Albina Yuraturan (Çuvaşistan) T
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1971 yılında Uş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Uş’ta tamamladı. 
1991- 1997 yılları arasında Fargana Devlet Üniversitesi Özbek Filolojisi 
Fakültesinde öğrenim gördü. 1991 yılından bu yana öğretmenlik yapmakta 
ve Özbek dili ve edebiyatı dersleri vermektedir. Kırgızistan Yazarlar Birliği 
üyesidir.

Şiir kitapları:

Sabır Çiçekleri (1995), Yelda Kervanı (1999), Şahsuvar Tuygular (2005)

 Azzam Abdurazakov (Kırgızistan)
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9ERKİNLİK

Har kün kiyadigan oppok yaktaging

Egninga ilasan andişa bilan.

Kuylakka ham sening keladi rahming.

Rancitip kuyiştan cüda kurkasan.

Elgiz darlaringga hamdard honangga

Hayr, deb çikasan,

eşik giçirlar.

…Ortingdan ergaşib kolar yukçilik.

Soyang kulogingga asta piçirlar.

Tuyub-tuyub erkin nafas olasan.

Vucuding ezilar,

kuygling tulmaydi.

Yuraging orzikar,

kutib tolasan.

İçingda ulmasing – ymid ylmaydi.

Atrofga karaysan,

taskin izlaysan.

Kullaring şalvirab tuşar bşlikka.

… İzgib elaetgan darbadar şamol

Ovozi yhşaydi mungli kuşikka.

Darahtning uçida kolgan yaprok-çun

İltico kilasan,

bardoş tilaysan.

Sovukda tentirab yurgan kuçukning silaysan…

…Kaytasan kadrdon honangga ohir,

Elkanga osilib umid uhlaydi.

Umidni kutarib yurmaklik ogir.

Kuça-kuyga tailab bulmaydi.
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27 Mayıs 1976’da Celalabad’ın Aksı ilçesinin Akyol köyünde doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini doğum yerinde tamamladıktan sonra Yusuf Balasagun Dev-
let Üniversitesinde okudu. 1998 yılında gazetecilik bölümünden mezun oldu. 
1996 yılından beri Kırgız Yazarlar Birliği üyesidir. 

Kitapları:

Calgızdık (1996), Melmil (2005), Nölü Köp Cıldar (2011)

Zayırbek Acımatov (Kırgızistan)
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9MEN - KIRGIZMIN! 

Men - kırgızmın, satılbagan, satpagan! 

Men - kırgızmın, baba narkın saktagan! 

Ata – Curtka casasam dep bir emgek,

Ar kün sayın çon kazatka attanam.

Men - kırgızmın, asman-cerge caştaşmın! 

Ezelkimin, keleçekmin, maksatmın.

Kılı dagı kıyşayganın kaalabaym,

Kırçıldagan “KIRGIZ” degen cakşı attın!

Men - kırgızmın, tügönördö tütögön!

Men - kırgızmın cok bolordo küçögön!

Men - kırgızmın, tarıhım bar, tilim bar,

Mezgilderdin oy-çunkurun tüzdögön.

Men - kırgızmın, cönököymün, uluumun!

Mertintpegen eçen azap, uluu mun.

Kılımdarga ulap keter el köçün,

Kırgızmın men, Er Manaska muunmun!
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1959 Erzurum doğumlu. İlk ve Ortaöğrenimini Erzurum’da tamamladı. 
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Özel Birikim Eğitim Kurumları 
yönetiminde yer aldı. Adana ve İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik 
yaptı ve öğretmenliğe devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Gazetecilik Anabilim dalında doktorasını tamamladı. Çeşitli dergi 
ve gazetelerde çalışmaları yayınlandı. 1983’te  Erzurum’da Genç Kuşak’la 
başlayan dergicilik faaliyetleri  Ay Vakti ile devam ediyor. Halen Ay Vakti’ni 
yönetiyor.

Ay Vakti’nde deneme ve şiir yazıyor. İstanbul’da ikamet ediyor… Evli ve 
dört çocuk babası.  

Eserleri: Ay Olun İnsanlar (şiir), Kar Mumu (deneme),  Ay Vakti’nde 
Konuşmalar (söyleşi), Uluslararası İletişim (kolektif)

Şeref Akbaba (Türkiye) 
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9
KIRKGÖZE                         

Sakladığım bir şey yok

Sükûtum dağlanmış sevgili

Kırağı budamış sensizliğimi

Dağdağaya ne hacet

Cemre arka sokaklarında şehrin

Sensiz rüyalara isyan ettim

Suyunu kestim gözlerimin sensiz

Şafağını kilitledim ayrılığın

Su yürüttüm Yusuf kuyularına

Eyüp çadırına

Güneş ektim

Gittin gideli sevgili

Hasretin büyütür kuşluklarımı

Sanma ki vuslat erimiştir

Hüzün taşınmıştır yüreğimden

İşte yollardayım

Başparmağım göğe doğru
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8 Şubat 1965’te Türkeli/ Sinop’ta doğdu. Bütün öğrenim hayatı İstanbul’da 
geçti. Şişli İmam Hatip Lisesi (1983) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesini (1989) bitirdi. Çeşitli yerlerde öğretmenlik yaptı. Halen İstanbul’da 
öğretmenliğe devam ediyor. Özülke dergisini kurdu ve yönetti. Milli Gazete, 
Akit, Sağduyu gazetelerinde kültür-sanat yazıları yazdı. İbrahim Tenekeci ile 
Kırklar dergisini yayınladı. Şiir dışında denemeler yazdı. Yazı ve şiirleri İkindi 
Yazıları, Kardelen, Düşçınarı, Endülüs, Ünlem, Özülke, Kırklar dergilerinde 
yayımlandı.

Bazı Eserleri:

Şiir: Sevmek, Karanfil ve Kiraz (1997), Ay Tanığım Olsun (1998), Çöl 
Vaazları (2001), Kumaştan Çalan Terzi (2003), Ömrümün Kısa Günü (2011), 
Sevmek Karanfil ve Kiraz (2014)

Deneme: Geçmiş Günler Matinesi (2007), Kaybolmak İçin Nereye Git-
meli? (2014)

Hikâye: Hepsi Hikâye (2007)

Hüseyin Akın (Türkiye)
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9YOKLAMA KAÇAĞI

Örtmesin diye ölüm ömrümüzün üstünü

Boyuna açıyordu mezarlıkta bir çiçek

Donup kalan sessizlik cehennemde kış günü

İyi günde olsunlar göçmen kuşlar, çocuklar

Kara taşa kar yağmış, giden bir gün gelecek

Kör bıçaklar bilendi, bilgiler tazelendi

Şehirli şey tanrısı kul yarattı terinden

En derine gömdüler yaşayan heykelleri

Bozuntuya vermedi hiç kara kaplı kitap

O sayfayı kopardım Rimbaud’nun defterinden 

Olmaz dedim hayatta ateşe kül dayanmaz

Süpürür durur şimdi yalan yanlış evleri

Alevleri ağzında söndüren bir kelebek

Olmaz dedim dünyada böyle pazarlık olmaz

Ben sana oğul balı, sen bana barbi bebek

Gezmesin diye ölüm gezdiğimiz yerleri

Tüneyip duruyordu tam üstümüze gece

Gökdelenler ordusu terk etmiş siperleri

Kendimden biliyorum hançeremde bir hançer

Öldürmüyor yaşamak tok tutuyor sadece

Dünya böyledir biraz, kan kırmızı süt beyaz

Dilimde kekre tadı ağzımda su lekesi

Sen hiç üzülme diye söylüyorum bunları

Söylemeden çıkmıyor çünkü sözün neşesi

Benden duymuş olmayın, bütün şehirler Şiraz!
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1949 yılında Panfilov’a bağlı Orta-Arık’ta doğdu. Moskova Gorki 
Edebiyat Enstitüsünü bitirdi. İlk şiir kitabı 1970’de yayımlandı. A. Osmanov 
adına verilen edebiyat ödülü sahibidir.

Şiir kitabı: Camgır (1970)

Sagın Akmatbekova (Kırgızistan)
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9KAALOO

Eç cügüm cok, eç kim da cok canımda,

Cöö-calandap çıgıp ketsem cer kezip.

Keede karda, keede kalıp camgırda,

Kelsem türkün mezgilderge kezdeşip.

Con şıbakka, gülgö tolup oydundar,

Coldoş bolup ay koştoso asmandan.

Coldon algan bir üzüm nan koynumda,

Suu bolso şar suusap kele catkanda.

Arıbasam, sezim menen esimdi

Ala kelsem eç bir çanga bastırbay.

Kayratı mol, kaygısı cok kezimdey 

Kaksa cürök kabırgamdın astında.

Kantarılıp deniz çıksa coldo şol,

Kaltaarbastan men kayıgın.

Tük ölbösöm! Ölsöm beyit bolbosom,

Öksöp ıylap balam calgız kalbasa.

Ölsöm, aksa san türlüü door, san kılım...

Özgörbögön bir dem kalsa ırımda.

Çanduunu cuup, çankagandı kandırıp,

Calgızga car, carık bolso munduuga.
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Şair ve gazeteci.

6 Haziran 1937 tarihinde Bulgaristan Kırcaali ili Koşurak’a bağlı Hisar kö-
yünde doğdu. Kırcaali Türk Pedagoji Okulundan mezun olduktan sonra Türk 
ve Bulgar Filolojisi alanında lisans öğrenimi gördü. İkinci kez üniversiteye 
kaydolarak Hukuk fakültesini bitirdi. Uzun yıllar öğretmen ve gazeteci olarak 
çalıştı. Gazeteciliğe devam etmektedir. Aynı zamanda üniversitede Bulgaris-
tan Türkleri edebiyatı dersleri vermektedir.

Hâlihazırda Türk Kültür Merkezi Başkanı, Bulgaristan Azınlıklar Toplum-
sal Konseyi Başkanı ve Bulgaristan Özgür Yazarlar Birliği üyesidir. 

Eserleri: 

İki Mezar Arasında (şiir), Gözlerin Duman Duman (şiir), İçimizdeki Sön-
meyen Kandiller (Şiir), Yaşım Yüz Otuz Bir (makaleler), Şiir Çelengi – Bul-
garistan Azınlıklar Şiiri (çeviri), N. Yunkov Vaptsarov –Şiirler (çeviri), Mayn 
Rid, Deniz Kurdu (roman çevirisi)

Sabri İbrahim Alagoz (Bulgaristan)
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BEN, TÜRKCEM VE BAŞKALARI 

Varlığımızı inkâr edenlere
Anam, babam 
Türkçe atmışlar toprağa tohumumu, 
Beni dünyaya getirmek 
Niyetine girdikleri an. 
Türkçe sevinmişler, 
Emelleri gerçekleşince, 
Türkçe konuşmuşlar hayallerin sonsuzluğuna. 
Doğum ağrılarıyla kıvranırken anam 
“Oğlandır gelen - demiş babama peşince.”
Koyulmuşum büyük yolculuğuma 
Yıllar yaslanmış üst üste 
Düşmem, kalkmam olsa da 
Avuntu aramamışım 
Yaşama küste. 
Hor bakmamışım 
Benimle yolculuk edenlere 
Çiçek takdim etmişim deste deste!..
Tac etmişim başıma 
Dilimi, dinimi 
Bana hakaret eden olsa da
Hırçın bir atı gemlercesine 
Gemlemişim nefretimi, kinimi, 
Dilime dil uzatanları 

Dahi etmemişim inkâr 
Tanrım şahidim olsun, 
Nefes aldıkça şu dünyada 
İzin veremem, 
Bir yabancı, olamaz 
Dilime, dinime hünkâr... 
Kimse kimsenin kimliğini 
Edemez inkâr. 
Karalara büründürmek istiyor 
Bugün beni yasalar. 
Çullanın çullanabildiğiniz kadar üzerime 
Yine de yok edemezsiniz beni, tasalar!.. 
Müjdem var hepinize, 
Müjdem var TÜRK DİLİMİZE, 
Müjdem var İslâm dinimize, 
Gün olur, eden bulur 
Demiş ya atalarımız 
Yasaları yaratanlar 
Ancak bir çukuru bile dolduramaz 
Unutulur, unutulur, unutulur!.. 
Haktan, adaletten yana olan 
Ölümsüzlüğün tüm heybetiyle 
Tarihin bağrında dimdik, 
Metanetle durur!.. 

24-25 Şubat 1996 
Kırcaali - Sofya



46
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

9

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise 
Bursa’da tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise yıllarında yayımladı. 
Üniversite eğitimi sırasında pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk çalışmalarının yayımlandığı 
dergilerdir. Yeni Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir dönem Ahenk 
Dergisi genel yayın yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, Mahalle 
Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta olmak üzere pek çok dergide edebi, 
fikri ve aktüel çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. TYB Üyesi olan 
şair bir dönem TYB Bursa Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

Yunus Emre Altuntaş (Türkiye)
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9HAMZA’NIN TEMBİHLERİ

II.

akşamın bu saati sigara serinliği

duman telkari işliyor bıyıkları altın sarısı

alnını dayadı hamza bilinmez bir bakışla

zordiye ağrısı, kemik sızısı, acıya leke kondurmaz yazısı

günü uçarı vakitlerden koparan arsızlığa

hani bir bakış, aniden ve kati çarpış

çırpınan delikanlının çığlıkları

kapı gıcırtıları, cuma salası, sehersiz yüzünü yumadı

olmadı hamza gibisi derin bakraçlarda

konumuz aşk, hamza’nın diğer adı

somunu bölse aşk hamza, çocuğa kızsa aşk

küfesinin ipi aşk, bereket versin abi aşk

eyvallah hanım aşk, alın teri aşk, şadırvanda abdest aşk

hava buz kesildi menkıbesiz gülüşlerden

her birinin dibacesi bir gün öncesinden

hava bültenlerinden yılgın ağaçların gölgesinden

uzansa yatsa bir öğlen rüya görse adı aşk

aslan uykuya dalar ve unutur yarasını

hamza’m dinlenmez bilir yarın sabahı

dilinde namsız bir köçeğin uzun havası

derin timur bakışında hiçbir suç beni sana eğlemez yarim

var git yoluna bu baş dönmesi maziden hatıradır değme

yolüstü gülme, nadiren göreyim ben sevdanın bakışını

sır kalsın aynamda, sır kalsın gülüşün 

seyreyle alemi usanmadan bende gönlümün saklısı ol yarim

bilmez ki hasır altı işler alem

kaldırımdaki iniltileri izler gözleri, bazen tükrük bazen sigara izmariti

golgotha’ya gider gibi sırtlar yükünü hamza

çiziklerinden kan içer günün anlam ve önemi

                     

           -hamza’nın biri birgün hengâmeden

                          koparır dişlerini yadsımaz eti budağı

                          ve uzanır gerinir can verir yarasız uykularda
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1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları yayımlanan Mehmet 
Aycı, 1971 yılında Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kita-
bıyla 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…

Kitapları: Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk Bir Deniz 
Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 
3. Baskı 2010), Derin (1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı (2010), 
Dil Gölgesi (2010), Bunlar Yazmaz Kitapta (2010), Yalnızlık Vergisi (2010), 
Aramadığım Günler (2010), Muhtasar Türkiye Tarihi (2011), Mesafe Ayarı 
(2013), Zeliha’nın Ön Dişi (2013), Portakal, Kuşlar... (2014)

Deneme: Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), Mürekkep Ten (2007), 
Zehirli Ağaçlar Albümü (2007), Kahvede Kürt Var mı? (2009), Bunların Hep-
sini Okudun mu? (2009), Şirazlı Bir Türk Dilber (2010), Biblo (2012), Sonrası 
Şimendifer (2012), Çarşaftan Kol Atmak (2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 2006), Demiryoluna 
Hızlandırılmış İnfaz (2004), Nasrettin Hoca Fıkraları (Ş. Çağlar’la birlikte; 
2005), Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum? (2011)

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

Mehmet Aycı (Türkiye)
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9SONRASINI KUŞLAR BİLİR

Gece ne büyülü ilmek

Kımıldayan parmaklarım

Ha çözdü ha çözülecek

Saklarım parmaklarımı

Sonrasını kuşlar bilir

Ben o ipliği eğirdim

Sözden sihirden acıdan

Parmaklarıma bağladım

Acıdı su acıdı kan…

Sonrasını kuşlar bilir

Tanrım ne güzel dalın var

Ve ne güzel meyvelerin

Konar nar/çiçeklerine

Perisi gördüklerimin

Sonrasını kuşlar bilir
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1969 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da 
tamamlayan Ayçil; yüksek öğrenimini, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım 
Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü bitirdi. Mostar Dergisinin kurucu 
editörlüğünü yaptı. Halen Haftalık Gerçek Hayat dergisinin editörlüğünü 
yapmakta. Şiirleri ve şiir üzerine yazıları Dergah, Hece, Kitaplık gibi dergilerde 
yayınlandı. 

Eserleri: Arastanın Son Çırağı (Şiir), Naz Bitti (Şiir), Ceviz Sandıklar ve 
Para Kasaları (Deneme), Sur Kenti Hikayeleri (Hikaye), Kovulmuşların Evi 
(Deneme), Yenilgiden Dönerken (Deneme)

 Ali Ayçil (Türkiye)
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KIRK

Diyelim ki yazdan kalma bir günde

Diyelim ki yaşım kırk

Nabzım 

Uzak bir akraba gibi bana yatıya gelmiş

Otel defterlerine işlenirken yalnızlık.

Diyelim ki yazdan kalma bir günde

Diyelim ki yaşım kırk

El kadar bir sabahla dünyadan taşınırken

Susmak da bir şivedir

Güzel ayrılık…

ORTA SINIF

Elbet bir bildiği vardır tanrının, hiç sekmiyor mevsimler

Yaz olunca kıyılara iniliyor, kış olunca yazdan kalma bir güne

Kızda penye annesinde ince şal, çiçekli masalara bayılıyor tabiat

Yapraklar yapraklar yapraklar düşüyor, dullar ve peçeteler üstüne. 

Kasabada çil horoz, kentte üç film birden, metropolde ticaret

Biz bakındık diye mi sinirlendi güvenlik, bunu neye yoralım

Neye yoralım şimdi yastığın altındaki o cimri maliyeyi

Memurenin kumru boynu yüzünden tere battı internet.

Cesaret yok kavga yok bir vurulup düşen yok

Çok tanıdık bir tende çok tanıdık bir dişe rastlarsan sakın şaşma

Bak İsa’dan bu yana iki bin oldu hala sorulmuyor başakların hatırı

X raydan mı geçiyorsun, üstündeki ölümü çıkarmayı unutma.

Yorgun akşam 11 E’yi her durakta seviyor

Daha dün indirmişler bir yolcunun göğsünü öksürükten aşağı

Ki hepimiz anne tarafımızdan akraba sayılırız tütün kolonyasıyla 

Sonra alna ıslak bez, sonra serum ve neşter, sonra da baş sağlığı.

Herkes gidiyor işte; kuşlar, babam ve nehir

Benim bir akrabam da iskelede çımacının suladığı saksıydı

Bir gün yekten yıktılar, baktım deniz üç çiçeğin üçünü de unutmuş

Küsme huysuz sevgilim, bu alkışlar Jazz için, öncekiler şakaydı.
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1975 Kelbecer/Azerbaycan  doğumludur. 1997-2002 yılları arasında Gence 
Devlet Üniversitesinde ve 2008-2010 yılları arasında Bakü Salazyarı Ünivert-
sitesinde yüksek öğrenim gördü. 

Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi ve Dünya Genç Türk Yazarlar Birliğinin 
Aran bölge temsilcisidir.

“Söz Odası” gazetesinde baş redaktör ve göçmen okulunda öğretmen ola-
rak çalışmaktadır.

Kitapları:  Könlüme Yağan Yağış (2000), Yuxu Danışıram (2006)

Elşan Azım (Azerbaycan)
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QIFIL 

 
Bizimlә bir dәstә açar gәlibdi, 
Mәhlәnin açarı, evin açarı. 
Kәfim qıfıllanıb üzemdә mәnim, 
Qalıb evimizdә kefin açarı. 
 
İnadım әyilib, vüqarım sınıb, 
O da qalaq-qalaq il altındı. 
Bilirәm qapımız ovaxtdan yanıb, 
Qıfıl bir kalafa kül altındadı. 
 
O kıfıl dil açar günün birindә, 
Sükutun әlindә çürüyür, itir. 
Onun torpaq dolmuş açar yerindә- 
Hәr bahar bir hәsrәt şişәyi bitir. 
 
Qapılar görmüşәm o vaxtdan bәri, 
Bu derdin işığı işәri düşmür. 
İndi mәn neynәyim? Ayrı qapıya- 
Bizim qapımızın açarı düşmür. 
 
Hayana üz tutdum qıfıl göyәrdi, 
Ümid qıfıllıdır, arzu qıfıllı, 
Bәrәkәt qıfıllı, ruzu qıfıllı. 
Yaxşı ki, özgәlәr açar göndәrdi- 
On ildi “Boz qurd”un ağzı qıfıllı. 
 
Tәtiyi qıfıllı silahımızın, 
Tәtiyi çәkәsi әlim qıfıllı. 
Susuram başımı saxlamaq üçün, 
Ağzım qıfıllıdı, dilim qıfıllı. 
 
Çaşdımı tәrk etdi oba yurdunu, 
Dәrdi köç üstünә aşırıb gәldik. 
Bizdә ürәyә bax, baba yurdunu, 
Bir paslı qıfıla tapşırıb gәldik. 
 
Çaylar qayalardan asılı qaldı, 
Bulaqlar ağladı, kiridi orda. 
Bu boyda hәsrәtin, bu boyda dәrdin, 
Açarı burdadı, kilidi orda.
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1964 yılında Çin Devleti Ile Kazak Eyaletinde doğdu. 1988 yılında Şinjan 
Pedagoji Enstütüsü Fizik Fakültesinden mezun oldu. 

1994 yılında  Bağımsız Kazakistan Devletine göç ederek Kazakistan Ya-
zarlar Birliği kurumuna balğı olan Adebiyet Aydını gazetesinde yayın yönet-
men yardımcısı olarak göreve başladı. Halk Konseyi gazetesi ile İslam ve 
Medeniyet gazetesinde çalıştı. Şu anda “Diyalog Avrasya” Platformuna bağlı 
olan Da Kazakistan kültür ve düşünce dergisinin yayın yönetmeni olarak görev 
yapıyor. 

Edebî dergilerde yazıları yayımlanmaktadır.

Şiir kitapları: Günahsız Mekan (Künesiz Meken), Ebedî Mekan (Mengilik 
Meken), Latifeler Coşkusu (Letipe Lüpili), Ündestik Üdei

Davlatbek Baytursınlı (Kazakistan)
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HAZAR CIR KEŞTERİ
Adamnıng arata tüşer naz-armanı,
At kamı, otan kamı, kazan kamı.
Ömürge cılap kelip, rizık terip,
«Adamday cılap kaytkan bazardagı».

Pamdatka niet etip secde etesing,
Mezunning dauşın ectip azandagı.
Kudayga kulşılıgıng şın casalsa,
Cürekting seziledi tazarganı.

Cır bolıp depterine tiziledi,
Ölen bop öriledi taza arnalı.
Dalanıng,  könilingni audaradı,
Kıtıktap kumarındı kaz-andarı.

Ketpeydi oyındagı közdegening,
Nısanan tartar ılgi nazardagı.
Kızıksan kiındıktan taysalmaysıng,
Ökşenning eskerilmey kacalganı.

Kolıma kalam almay kalay turam,
Halkımnıng bolganı son cazarmanı.
Tanlaydan ketpeytindey kez boladı,
Sananı küyge malgan saz-en demi.

Ol künder köz aldımda kulimdeydi,
Akşamlar cır okugan hazardagı.
Cürekten tulep uşıp kalıktadı,
Türkining liirleri men gazaldarı.

Kozgaydı cırga degen zaukındı aşıp,
Kol sokkan Elazıktın adamdarı.
Şırakta şırayları carkıraydı,
Ayday bop aşılıptı acarları.

Artta köl, aldımda tau, kökte cıldız,
Cır keşi kanday gazap hazardagı.
Eserih tolık kortıp bola almadım,
Deykenning osı boldı caza alganı...
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1947 yılında Altay’da doğdu. Altay halk şairi ve yazarıdır. 1972’de Mos-
kova Gorkiy Edebiyat Enstitüsünden mezun oldu. 1980’de Sovyetler Birliği 
Akademisi doktoru unvanını aldı. Kendi deyimiyle kökleri 2000 yıllık Türk 
tarihinin izlerini taşımaktadır. Türk toplulukları tarihi, kültürü, sanatı ve dinle-
rine dair araştırmaları bulunmaktadır.

Brontoy Bedurov, Altay bölgesinin önemli akademisyenlerindendir. Rusya 
Dil Akademisi, Avrasya Uluslararası Akademisi, Dünya Slavları Akademisi 
ve Fen Bilimleri Akademisi üyesidir. Rusya’da profesörlükten sonra verilen 
akademik unvanına sahip önemli akademisyenlerdendir. Altay Türkçesi başta 
olmak üzere diğer lehçelerde ve Rusça olmak üzere 30’dan fazla kitabı bulun-
maktadır. Kitaplarının yanında Türkiye Türkçesi, Japonca, İngilizce ve Fran-
sızcadan çevirileri de yer almaktadır.

Brontoy Bedurov, Altay Türkçesiyle yazmış olduğu şiirlerinde kendi kültü-
rü ve tarihini canlı tutmaya çalışmaktadır. Altay coğrafyasından Adige’ye Da-
kar olan bölgede konuşulan tüm Türk lehçelerini ve diğer dilleri bilmektedir. 
Kendi deyimiyle Göktürklerin torunudur ve Tarduş mahlasını kullanmaktadır.

Brontoy Bedurov şu anda Altay yazarlar Birliği Başkanlığı ve Rusya Ya-
zarlar Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Brontoy Bedurov Yangoğlu (Rusya Federasyonu, Altay)
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1952 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü. 
Gazetecilik yaptı. Bir yıl Tan gazetesinde, sekiz ay Priştine Radyosunda çalıştı. 
1974-1999 yılları arasında Priştina Televzyonunda çalıştı ve Kosova’da Türk 
dili ile ilgili televizyon yayınlarının gelişmesine emek verdi.

Eserleri: Gurur Duy Sen XX. Yüzyıl (1980), Sevginin Rengini Arıyorsanız 
(1982), Düşünce Usa Durmadı Daha (1984), Kavak Uyur mu? (1987), Önce 
Sevgiye Doğar Güneş (1995), Gökkuşağında Salınan Çocuk (1997), Vurmaz-
sam Namerdim (1997), Sevda Eskizleri (2006), Mehmetçik Kosova’da (Raif 
Kırkul ile birlikte - 2002), Resim Kültürü 2 (ders kitabı - 2006), Resim Kültürü 
4 (ders kitabı - 2007), Görsel Sanatlar 7 (ders kitabı - 2008).

Zeynel Beksaç ( Kosova)
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9 RUMELİ, O BENİM İŞTE! 

Ötelerden bir ses olduk biz hep 

Oyuncağı elinden alınmış çocuklar misali 

Hüzün terketmedi yüreğimizi bu yüzden 

Bu yüzden alınganlığımız 

Dalgınlığımız bu yüzden 

Rumeli, o benim işte! 

Bir oh çeksem 

Hasret dağları gözyaşı döker içimde 

İsyana durur talan olmuş gençliğim 

Türkülerime sor beni 

Adımladığım yollara sor 

Boş beşikler bile 

Yanık anaların figanını söyler 

Anlatır size 

Rumeli, o benim işte! 

Bir haykırsam 

Haykırabilsem keşke 

Tuna akar Vardar akar Akdere akar 

Ben dertlerimle çağlar giderim 

Zaman vicdansız 

Zaman nankör 

Bu öyle bir sevda ki Ceren’im 

Mahşere dek yakar 

Ey halkım, unutma! 

Ölümden sonra da emrindeyim! 

Rumeli, o benim işte! 

Şardağı’na sis ne güzel yakışır 

Yıllanmış kara bakar gözlerim kamaşır 

Ezelden beridir 

Hasretle ekmek yoğrulur 

Aş pişer hasretle Gora’da 
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9Yolum gâh Brod’a düşer gâh Rapça’ya 

Hacı Ömer Lütfi’yle, Suzi’yle, gezer tozarım 

Es bre deli gönül es gayrı 

Şairler yurdu Prizren sana dar gelir 

Rumeli, o benim işte! 

Sabır silahım 

Şiir tesellim 

Gözlerim hep biraz nemli oldu 

Vallah yalanım yok 

Yılışıklar çıkar bezini dokurken 

Sana küstahça oyun oynayıp 

Bin yıllık dilimi hiç uğruna satarken 

İnan ki halkım senden başka 

Ne sevdam oldu 

Ne bir çıkarım 

Ne de kavgam 

Rumeli, o benim işte! 

Yılmam, dert etmem 

Ucunda darağacı olsa da bu işin 

Ecdadımın ruhu 

Bir meltem gibi okşar günün her anı 

Kamçılar direncimi 

Dilim bir yüzyıl yalnızım dese inanmayın 

Bendim çeşmelerinde akan su 

Camilerinde okunan ezan 

Selama hasret cumbalı ev 

Güneş yüzü görmeyen kaldırımlı sokaklar 

Namazgâh, Terziler Köprüsü 

Mehmetpaşa Hamamı, Tekkeler 

Ben hala buradayım dostlar 

Yad elde değil, vatanımdayım 

Yoksa siz Rumeli’yi unuttunuz mu? 

Rumeli, o benim işte! 
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1964 yılında Tokat’ın Zile İlçesinde doğdu. Babasının memuriyeti nede-
niyle çocukluğu çeşitli taşra kasabalarında geçti. Yazdıklarını yayınlama fırsa-
tını Üniversite tahsili için Ankara’ya gelmesinden sonra buldu. Mavera, (eski) 
Zaman Gazetesi, İkindi Yazıları, Kelime, Hatay, Dolunay, Düşün, İtiraz, Ülke, 
Gerçek Hayat, Değirmen gibi dergilerde yayınladı. 

Klasik şiirin ses ve estetik gücüne karşın söyleme özgürlüğünü kısıtlama-
sı, serbest şiirin de anlatma arzusu içinde estetik zaafları karşısında  klasik 
şiirdeki ses ve estetiği serbest şiire taşımaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Kendisini şiir yazan değil şiir söyleyen olarak tanımlamaktadır.

Genelde toplumsal temaları işleyen yazar aynı zamanda resim ve tiyatro 
ile ilgilenmektedir. “Ben Büyüyünce Tilki Olacam”, “Ölü Öğretmenler Ko-
operatifi”, “Babam Bana Televizyon Aldı” isimli, modern yaşamı absürt bir 
kurguyla hicveden oyunları çeşitli amatör gruplarca sahneye kondu.

 Şiir deneme ve hikayelerini topladığı Sarı Ceketli Yalnızlık adlı kitabı 2005 
yılında Vadi yayınlarından çıktı. 2012 sonunda ise Şiirlerinden oluşan  Hüzün 
Entarisi isimli ikinci kitabı okur kitaplığınca yayınlandı. Kitapla beraber  da-
ğıtılan bestelenmiş şiirlerinden oluşan bir de albüm çıkardı.

Türk Kızılay şube yönetim kurulunda çalışan Çoker, Türkiye Yazarlar Bir-
liği üyesidir. İzmir’de bir metropol ilçede milli eğitim müdürü olarak görev 
yapmaktadır.

Şahan Çoker (Türkiye) 
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KÖR BİR KADINDIR ŞİMDİ GECE
Cahit Zarifoğlu ve Yedi Güzel Adama

“çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden
durdular ite çakala karşı yarin kapısında” 

Ey! Vurulan uykularım
Ey! Hayra yorduğum düş
Yedi güzel adam
Yedi hırçın dokunuş
Zarif şiirler çakılıyor şakaklarıma
Heceliyor aşkın “Elif” sesini
Pencere önünde esmer bir gülüş

Siren sesleri arasında,
Uykusuz kalmış
Kör bir kadındır şimdi gece

Polis kayıtlarında adı
“Anılar defterinde kurutulmuş gül yaprağı”
Olarak geçerken
Bir kafeteryada yakalanmış
Allah’a inanırken

Bana bir “sus” diyor
Kanatıyor sevdikçe kendini
Saçıyor gökyüzüne haritaları
Şehirlere isyan basıyor 
Onu gören gül çocukları

La İlahe illallah

Endülüs’de bir kız,
Kudüs’ü alnından öpüyor
Gözlerinde yoruluyor yokuşumuz
Biliniyor artık hayata kafa tutuşumuz
Biliniyor o uçurumun kenarında
Bin yıldır bilgece oturuşumuz

Ey! Vurulan uykularım
Ey! Hayra yorduğum düş
Yedi güzel adam
Yedi hırçın dokunuş

Hadi tutun ellerimi inadına yazalım
Uyandıralım artık gül çocuklarını
Alfabenin ortasında otursun Leyla
Bir salkım üzüm gibi baştan çıksın sokaklar
Asasını bir daha vursun Musa,
Bitsin bu firavun kaçışlar
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1995 yılında  Celalâbad’a bağlı Toktogul ilçesinin Kara-Yıgaç köyünde 
doğdu. Kırgız Millî Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun oldu. Rus, Ka-
zak, Özbek ve Tacik dillerinde şiir ve hikâyeler yazıp yayımlamaktadır. Kırgız 
Millî Yazarlar Birliğinin Alikul Osmanov adına verilen edebiyat ödülüne layık 
görülmüştür. Halihazırda Kırgız Tuusu gazetesinde “Medeniyat” bölümünün 
editörlüğünü yapmaktadır. Kırgız Millî Yazarlar Birliğinin üyesidir.

Baktıgül Çoturova (Kırgızistan)
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9KAR KEÇİ

Kar keçi...birinçi kar caagan appak,

Cazdı ensep tüş körgönsüp turgan bak-şak.

Comoktoy estey berem oşol keçti,

Colukkan cagımduu keç bosogo attap...

Ir menen sırdaşuular tün termetip,

Obolop obon menen köktü kezip. 

Karasak terezeden sürötkö okşop,

Samparlap kar bürtügü, appak eşik...

Köçödö bir da kar cok caagan kardan,

Daraktar çarçagansıp uktap kalgan.

Bir gana zırp etkensip cürök tuşum,

Nenidir eskertkendey bolgon, arman...

Mınçalık bolboso ne sezimtaldık,

Oylogon oylor kelbeyt tura bardık...

Antkeni kiyin dalay körüşsök da,

Negedir anday cagım colukpadık...

Süyüşkön tügöylördü körsöm neçen,

İçimden ak tilegim arnap ötöm.

Canılıp... meni süygöndördü süyböy,

Men emne özümö-özüm öçmün desen?!

Cetpeske aalamdın da kendiği tar,

Kimde cok mandaydagı bul tagdırlar.

Antse da cürögümdö caçap kaldı,

Appak tün ak şoolaluu birinçi kar...
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1953 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.1979 yılında Fatih Eğitim Enstitüsü 
Fen Bilimlerinden mezun oldu. Daha sonra, Atatürk Üniversitesi Kazım Kara-
bekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği’nden lisans diploması aldı.

Bazı dernek, vakıf ve şirketlerde kuruculuk, yöneticilik, ayrıca güreş ve 
masa tenisi Trabzon Bölge Hakemliği yaptı. Bir süre Anadolu Basın Birliği 
üyeliğinde bulundu. Bazı okullarda öğretmenlik yaparak 2008 yılında Trabzon 
İmam- Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesinden emekli olmuştur.

Şiir denemelerine 1972 yılında başladı. İlk makalesi 1978 yılında günlük 
Bayrak Gazetesi’nde yayınlanmış olup, daha sonraki yıllarda Bayrak, Çınar 
ve Anadolu Çınar dergilerinde şiir, makale ve hikâyeleri yayımlandı. Trab-
zon Haber gazetesinde “Bakış” adlı köşesinde makalelerini yazdı. Şimdi ise 
Hizmet gazetesinde “Pencereden” adlı köşesinde ve Yeni Ceyhan Haber gaze-
tesinde makalelerini yazmayı sürdürmektedir.

Şiirlerinden bazıları yurt dışında yayınlandı.  Şiir, hikâye yanında makalel-
erinden bir kısmını kitap haline getirme çalışmaları içerisinde olan yazar, aynı 
zamanda Trabzon Bayrak Radyosu, Mer-Der, Trabzon Şairler Derneği ve Tra-
bzon Yazarlar Birliği kurucularındandır. Türkiye Yazarlar Birliği üyelerinden 
olan Yahya Demeli, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Eserleri: Hayat Dediğin (şiir, 2005), Umut Işıkları (hikâye, 2007), Tohumu 
Yeşerten Rüzgâr (şiir, 2010)

Yahya Demeli (Türkiye)
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9HAYAT NE DEMEK

Hayat; ne ölüm, ne toprak,

Hayat; ne çiçek, ne yaprak,

Bitmeyen umut, seven, sevilen,

Hayat, sevgisiz yarı çıplak…

Hayat; bir var oluş, bir yok oluş,

Hayat; bir sınanma, bir inanma,

Sonsuz sevdayla ölümsüzleşen,

Hayat, bir tutam ümitle doluş…

Hayat; bir lütuf, gerçeğe ulaşmak,

Hayat; bir mana uğruna adanmak,

Kısa bir yolculuk, sona başlangıç,

Hayat ki, sonucunda her şey çıplak…

Hayat; anlamak, anlaşılmak,

Hayat; iki nefes arası,

Ecel gelir de fasılası,

Hayatın yoktur ki sonrası…

Hayat; sırlar saklı, sırlara gebe,

Hayat; yücelme, günahlara tövbe,

Hayat; sonsuz âlemde bir “O” bir sen,

Hayat ne demek, bir bilsen, bir bilsen…
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1960 yılında İnegöl’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü’den 1985’te mezun oldu. Yönelişler dergisi şairlerinden. İh-
san Deniz, 80’li yıllardan günümüze çeşitli sanat/edebiyat dergilerinde şiir ve 
yazılarıyla yer aldı. 1991’de Bürde dergisinin kuruluşuna katıldı. 1995-99 yıl-
ları arasında İpek Dili şiir seçkisini çıkardı. Yeni Şafak gazetesinde 1996’dan 
2007’ye kadar haftalık yazılar kaleme aldı.

Hâlen, Bursa Araştırma Kütüphanesinin müdürlüğünü yapıyor.

İhsan Deniz, 2002’de Hurûfî Melâl adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından “Yılın Şairi” seçildi.

2011 yılında Kosova’da düzenlenen Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nde 
“Ahmet Hamdi Tanpınar Büyük Ödülü”ne lâyık görüldü.

Kitapları: Mağara Külleri (1984), Yalnız Sana Söylenen (1985), Adımla-
rımın Gizli Sokağı (1986), Perdeler (1992), Gecediloldu (1998), Hurûfî Melâl 
(2002), Bozgun Siperi (2004), Daima Unutma (2007), Baht-ı Siyâh (2009), 
Sırtlan Kayboldu (2010), Suya Kanat (2012)

İhsan Deniz (Türkiye)
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9YAKIN SAAT

O sazlığa dönüp bakmadım bir daha.

Kuşlar havalandı ardımdan. Ardından 

bir tüfek sesi… Pat! 

Bütün cisimler döküldü sulara..

Kulak kabarttı akşam burun

kemiğimi sızlatan boşluğa:

Ummana dön! Ummana dön!

Sarı mayaya, sarı sulara, sarılığa..

Zeytin kanatlarını açtı göl kuş 

uykusuna, havalanan kuşluğa.. Uzun

uzun kıskandı denizi. Sessizliği 

nüksetti, yarım

kaldı tüfeğinin sesi.. 

…

  

Gün gelir beni bulur o kuş bir ada

pazarında. Elmalara kardeş olur. Enginar

kabuklarına, maydanoza, tarçına..      

Kalbimi okur. Sarı kemiğimi. Bileklerimi. 

Gözlerimi bir balık ormanında..

Kaderi hâfızam olur…  
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1958 yılında Gümüşhane’de doğdu. İlkokulu Gümüşhane’nin Ballıca kö-
yünde, ortaokulu ve liseyi Gümüşhane İmam-Hatip Lisesinde okudu. Erzurum 
Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesini 1978 yılında bitirdi. 1985 yılına 
kadar Eskişehir Avdan ve Cumhuriyet liselerinde öğretmenlik yaptı. 1985 Yı-
lında Hollanda’ya gitti. Uzun yıllar eğitim alanında çalıştı. 

2005 yılından beri Hollanda’da hapishanelerde Müslüman mahkumlar için 
manevi rehber olarak çalışıyor. Şiirleri Mavera, Aylık Dergi, Kayıtlar, Kafdağı, 
Wird, Yitik Düşler, Kuşluk Vakti gibi dergilerde yayınlandı. 

Hollanda’da İntertürk, Maviposta, Platform, Türkevi, Doguş, Akademi, 
Akademia, Mavi Kardelen gibi yayın organlarında çalışmaları yer aldı. 

Evli ve beş çocuk babası. Arapça ve Hollandaca biliyor. 

Eserleri:

Biyografi: İmam Buhari (l998), Hz. Adem ( 1998), Hz. Süleyman (2001). 

Temel Kitap: İslam’ın Temel Kavramları (1999). 

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

Hikaye: Tanıklar (1993).

Şiir: Amsterdam Akşamları (1998), Tatlı Bir Çığlıktır Yüreğim (2001), 
Nevbahar (2004)

Hüseyin Kerim Ece (Hollanda)
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BU GERÇEKTEN KİM NE ANLAR

Kucağına düşerken bir gök taşı aniden

Ya da deryada bir kırık odun parçası

Aç bir köpek balığı sana doğru yüzerken

Şimşek çakan gökyüzü, akşamın alacası

Ufukta leke gibi garip bir ev bacası

Ne sesin duyulur ne mektubun yola düşer

Herkes çekilip gider buradan, üçer beşer

Ne yana baksan senden uzakta her şey; hatta

Seni emziren annen bile el sallayamaz

Birer birer kaybolur neyin varsa hayatta

Kimse yorgun alnına bir busecik koyamaz

(abıhayat olsa da kimse bunda doyamaz)

Gördün, karanlık gider, gölge gider, gün gider

Burada bir şey kalmaz; az gider, bütün gider

Zaman kalmaz eşyayı toplamaya, selâma

Bir kampana çalar ki duymamak mümkün değil

Gizli el dürter seni durmadan; hadi ama

Zihin perişan, akıl şaşkın, umut sersefil

Elde ne lale, ne gül kalır, ne de karanfil

Dönüşü olmayan bir seferdir bu, bilesin

İmkânın yoktur ki bir daha geri gelesin

Camda söner ışıklar, aynada solar renkler

Ufku bir siyah örtü kaplar ki mesafesiz

Alış veriş tükenir, kapatılır kepenkler

Pazarlar ıssız kalır, teraziler kefesiz

Minderler pehlivansız, meydanlar da efesiz

Ummadığın bir anda başlar bir garip sefer

Bilemezsin rüzgârlar hangi cihetten eser

Evine hasret kalan bir yetim tanır mısın

Duyar mısın bir yavru ceylanın feryadını

Bugün aynaya baksan yine utanır mısın

Anlayabilir misin gidişin maksadını

Okuyabilir misin firakın kitabını
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9 Donuk gözlerle ufka bakarken bîçareler

Tersine akmayacak bildiğimiz dereler

Gece bir gulyabâni gibidir yapılarda

Her şey yabancılaşır, her şey uzağa gider

Selam verecek bir dost ararken kapılarda

Yola koyulur eşya, kendine elveda der

Ne ızdırap kalır, ne acı kalır, ne keder

İşte bu, hiç vefası olmayan bir zemindir

İşte bu, kaderin söz ettiği bir yemindir

Kimin varsa içerde; oğlun, kızın, torunun

Ya göz yaşı olurlar, ya sırılsıklam hüzün

Ayrılık burda başlar, biter aldatan oyun

Üzerine bir perde kapatılır gündüzün

Asla dönüp bakamaz, mecalsiz kalır gözün

Bir feryat, bir vâveyla, bir ağıt başlar yekten

Hayatın bir damla kan olur, damlar yürekten

Gerçek bu; ister anla, ister bir yere fırlat

Bütün kapılar bir gün yüzüne kapanacak

Bunu hem kendine, hem de dostlarına anlat

Söyler misin kim neyle, nerede avunacak?

Sahi, bu hangi idam fermanı? okunacak

Sular deryaya akar, böyle gider kervanlar

Bilemem bu gerçekten kimler, ne kadar anlar



71

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

9

25 Haziran 1973’te Oş ili Nookat ilçesinde doğdu. Oş Devlet Üniversitesi 
Kırgız Dili ve Edebiyatı Fakültesinden mezun oldu. 

Siz şiir kitabı Colon Mamıtov adlı edebiyat ödülüne, Cüröktögü Aral şiir kita-
bı Alıkul Osmonov Edebiat ödülüne layık görüldü.

Kitapları:

Şiir: Siz, Cüröktögü Aral, Şookumsuz Tolkundar

Nesir: Adaşkan Caz 

Aycarkın Ergeşova (Kırgızistan)
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9 KEREMET TALAA 

Bir talaa bar biyikke boy tireşken.

Kündüzü Kün, tünü Ay cüzün öböt.

Camgır cuup kulpungan şiber çaçın,

Tentek şamal gül tagıp kündö öröt.

Kıdır Ata Ala-Too korgon bolup,

Bulut konot suu izdep ayluu tündö.

Kızgaldaktar ırdaşat kızga aylanıp,

Kütüü,coktoo, coluguu, SİZ cönündö.

Çolpon cıldız padışa, Ay bkara,

Nur carkıtat talaanı köz taygıltkan.

Şok cıldızdar ak çölmök oynop cerde,

Şookumdanat biz bilgen SÜYÜÜSTAN...

Şüüdürümdön köz caşın sürtüp koyup,

Cıttuu şıbak munayat nedi-ır kütüp...

Tündük cabuu kirpigin Tün serpet da,

Tee çıgıştan aşıgat tan cügürüp!

Bu KEREMET TALAA süyüü piri,

Cer kıdırıp kelatıp konup ötkön.

Entige biz ekööbüz es-mas bolup,

Uşul cerden baştalat CAŞOO, KÖKTÖM!
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1972’de Kayseri’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Türk dili ve ede-
biyatı eğitimi aldı. Aynı bölümde master yaptı. Şairin ilk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi 
izledi. Türkiye Yazarlar Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın şairi ödülüne layık gör-
dü. İç, Olağanüstü Şiirler ve Prensesleri Geri Çağırın şairin öteki şiir kitap-
larıdır. 

Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri onu şiire dair denemeler yazmaya da yö-
neltti. Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa, Spekülatörlere Karşı Şiiri Savunmak, 
Sözcükler İçin Savaş, Şiiri Konuştular bu hassasiyetlerinin ürünüdür. Evli ve 
bir çocuk babası olan şair, İzmir’de yaşamaktadır.

Celâl Fedai (Türkiye)
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9 BİTİMSİZ SAATLER YILINA ÜÇ SORU

Kenarında burnumun bir köpek gerinir daim. 

Hiç bir suretimde göremem de onu, 

nasıldır büründüğüm don kaygılanırım.

Çatlarsa yüzüm çıkarsa açığa kuşkulanırım. 

Fotoğraflarım arasına girmeyen 

bir mahmurluk düşüncesi midir 

bademlere çaputlara alışmak?

Ölüm kokmuş ceset halinde burunlarda, 

sokakta çocuklar taşlarla düşüp kalkmakta.

-Haşlama yemeklerde eğleşme. 

Emdiğin kendi tenindir. Tükür at acını!

Benimle yürüyüşe çıkan ve seslenen de kimdir? 

Okuduğum gibi bıraktım derdim oysa 

gebe kaldığım gibi doğurmaya. 

Etrafta çalılar merkep karnında bile 

büyüyen ayrık otları. 

Bu bahçede halayık ne gezer;

ve bir baston bir acıya nasıl refakat eder?
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Şair, iletişimci.

Ankara Üniversitesinde radyo, televizyon ve sinema dalında yüksek lisans 
yapıyor.

İki dilde yazıyor: Gagavuzca ve Rusça

Kitapları: 

Çiçekli Dünya, Turnalar, Açıklamalar

Ecaterina Ganev (Moldova / Gagavuz Veri)
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9
TEZDÄ GELİN 

Güneş battı, 

Serin oIdu, 

Lüzgär kalktı, 

Da ay doldu, 

Tunuk bir şafk 

Döker oya. 

Daaldı sokak 

Bir uykuya. 

Ne bir can-cun, 

Köpek susêr. 

Ay turuncu 

Göktä kusêr. 

Salt bir evdä 

Döşenmedi. 

Eşiklerdä 

Tembel kedi 

Brakêr sevsin 

Onu gelin, Kıpıp sersem 

Gözlerini. 

Uyumadan 

Bekleer kuşku 

Sundurmada 

Calıkuşu. 

Döner başı, 

Ürää düüler. 

Düşä karşı 

Sevgi büüyer. 

Tezdä, tezdä 

Olur bir düün. 

Al benizdä 

Dünnää bütün. 

Sıklık etti, 
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9
Yäri geldi. 

Kalktı kedi, 

Sesirgendi. 

Uçtu ilin 

Sokaa serin 

Tezdä yeni, 

Tezdä gelin. 

*** 

Bir Sana, Allahım, güvenerim yalnız, 

Sän benim Yardımcımsın, benim Kuvedim! 

Elini uzaldêrsin, açan bän raatsız, 

Lafınıml geçirdersin, var uz taabetin. 

Göz-kulaksın, açan annadêrım Sana: 

Ne kahır, ne bela üstümä bastılar. 

Taşımaa her zaman yardımnêêrsın bana 

Aar ükü, ani dar arkama astılar. 

Kaldırêrsın beni hem baaşlêêrsın umut, 

Yanımdaysm benim. Dayadım başımı 

Güüsüna, iy Saabim! Kaavilä beni, tut! 

Kucaanda koruyêrsın kendi uşaanı. 

Bitkisiz metinnik, bitkisiz Sana şan! 

Ne göklär, ne da yer sıydıramêêr Seni! 

Ne mutluyum, ki vanm Senin bän uşaan, 

Ne mutluyum, ki can baaşladn Sän yeni! 
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1968 Kahramanmaraş Merkez doğumlu. İlk ve orta tahsilini memleketinde 
yaptı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümünden mezun oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal 
bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalında yüksek lisans eğitimi yaptı. Aynı 
üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 
1996’dan bu yana öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi başkanıdır. Akademik ve 
mesleki faaliyetlerinin dışında edebiyat sanatla uğraşır. Mostar, Kırağı, Bir 
Edebiyat Yaprağı, Gülbang, Taşra Edebiyat, Gündüz gibi çeşitli edebiyat kül-
tür dergilerinde deneme ve şiirleri yayınlanmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.  

İsmail Göktürk (Türkiye)
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9ÇOCUK EY ÇOCUK

Ay yansıyacak bir alem arıyor 

Gümüş alnını aya sunsana çocuk. 

Ay gümüş sofralarda çocukları ağırlıyor 

Bizim yüzümüz eskidi, ay ihtiyarlıyor. 

Ay öpüyor seni yanaklarından 

Aya bir kez dokunsana çocuk. 

Sen bir paratonersin, bilmezsin 

Kötülüğü nasıl izâle ettiğini. 

Sen bir fenersin ıssız koylarda 

Uzak ilhamlardan yüreğime 

Bir görünür bir sönersin. 

Sen bir gümüş paratonersin 

Bilemezsin gücünün nelere yettiğini. 

Ay ihtiyarlamış, ap ak saçlarını tarıyor 

Çocuk, gümüş tuğlu ordular sende gücünü arıyor. 

Karanlığın göğsüne yaslanmışsın 

Gümüş bakışlarının yalazı titrek 

Çocuk, bu gün sen ağlamış, ıslanmışsın 

Uzat ellerini semâya, bize ellerin gerek. 

Ay düşüyor, ayı tutsana çocuk 

Biz ağlamaklı olduk, avutsana çocuk.
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1982 yılında Kırgızistan’ın Oş ili Özgön ilçesi Köldük köyünde dünya-
ya geldi. 2001 yılında Oş’taki Kırgız-Türk Sema Lisesini, 2005 yılında Bişkek 
Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. 2010’da Taş Küz-
gü (Taş Ayna) adlı şiir kitabıyla “Cengiz Aytmatov Gençler Şiir Ödülü”nü aldı. 
Yunus Emre ve Mevlana’nın şiirlerini Kırgızcaya çevirdi. 

İsmailov, Kırgız Yazarlar Birliği üyesi ve Türk Dünyası Yazarlar Birliği 
Kırgızistan Koordinatörüdir.

2007 yılından beri Kırgız-Türk Manas Üniversitesinde öğretim elamanı 
olarak çalışmaktadır. 

Altınbek İsmailov (Kırgızistan)
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KIRGIZSTAN

Biröö cürsö baylık izdep turmuştan,

Biröö caşayt bakıt tilep cıldızdan.

Başkalardı bilbeym, birok a menin

Baylıgım da, bakıtım da Kırgızstan!

Asıl düynö tappay açuu turmuştan,

Adamdar bar aruuluktan cılmışkan.

Andaylardı bilbeym, birok a menin

Ar namısım, abiyirim da Kırgızstan!

Öz kert başın oylop takka tırmışkan,

Ökümdardın köbün kördük turmuştan.

Özgölördü bilbeym, birok men üçün

Öydö turat büt nerseden Kırgızstan!
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17 Temmuz 1958’de doğdu. 1985’te Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fa-
kültesinden mezun oldu. 1987’de Jurnalist Sanatkarlığı Enstitüsünü bitirdi. 
1979-1999 yılları arasında İlimler akademisinde “Türkologia” ilmî dergisinde, 
“Elm”, “Tarix”, “Azebaycan”, “Yol”, “ABS” ve “Cüma” gazetelerinin yanısıra 
Tercüme Merkezi’nde ve Medeniyet Bakanlığında çalıştı.

1994’ten bu yana Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi ve 2001 yılından beri 
“Azerbaycan-Romanya Dostluk Cemiyeti”nin başkanıdır.

Qarayev, dünya edebiyatından şiir, hikâye ve romanlar tercüme etmiştir.

Şiir kitapları:Tenhalıq (2008), Poetik Silsileler Toplusu (2011)

Mahir N. Qarayev (Azerbaycan)
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Nәsiminin Qәtli 

 

Soyun bu kafiri! 

Sabaha qoymayın, sabahdan iraq! 

Tövbә elәmәkdәn sapdırın bunu – 

Göydәn Allah baxır... Allahdan iraq! 

 

Bir az da sabahın halına yanın –  

Sabaha qoymayın, sabahdan iraq; 

Nәfәsi bu günü murdarlayanın 

Qanı da sabahı murdarlayacaq! 

 

Bu fani dünyada zulum görәnlәr, 

Cәnnәt qapısından gülüp girәnlәr, 

Şükürlәr içindә ölüp gidәnlәr 

Buna nә dәyәr?! 

Soyun bu kafiri! 

 

Yaxına qoymayın cavan qızları, 

Kimsә ağlamasın qoy oğrun-oğrun; 

Allahın yerdәki allahbazları! 

Göydәn Allah baxır... 

Allahdan qorxun! 

 

Soyun bu kafiri! 

Kәsin bu sәsi! 

Ayıb, allahsızın sözündәn ayıb! 

Çılpaq ayaqları, çılpaq sinәsi 

Bakirә qızların gözündәn ayıb! 

 

Halalın-haramın, 

dulun-hәrәmin 

nәfәsindәn ayib, nәfsindәn ayib! 

 

Soyun bu kafiri! 

Kimi baltasıyla, kimi daşıyla, 

kimi dirnağiyla, kimi dişiylә 

soyarlar... kәsәrlәr... 

şaqqalayarlar... 

 

Gğnahkar bir günün günortasında, 

tamahkar dünyanin tәn ortasinda 

haqqi dana-dana 

haqq elәyәrlәr!.. 

 

Gizlicә-gizlicә ağbirçәklilәr 

ovudar, ovudar cavan qizlari; 

Hәr gәcә özlәri qızlardan betәr 

qovrular dәrdinә allahsızların. 

 

Bir kafir 

Cәhәnnәm çöhrәli allahbazların 

Cәnnәtә açılan sabahı olar; 

Hәlә soyulmamış Allahı olar! 
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1966’da Şanlıurfa Bozova ilçesine bağlı Zivanlı köyünde doğdu. 1969 
yılında Şanlıurfa’ya yerleşti. Yazar, ilk ve orta öğrenimini Şanlıurfa’da yap-
tı. Başladığı Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin 
ikinci sınıfında iken bıraktı. 1986 yılında Şanlıurfa Belediyesi’ne girdi. Bu 
kurumda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1999 yılında Basın ve Yayın 
Danışmanlığına getirildi; bu görevini bir süre sürdürdü. Şanlıurfa Belediyesi 
“Büyükşehir” Bültenini çıkardı. 

Harran dergisinin 25. sayısından itibaren (1986) yayın editörlüğünü üst-
lendi. Bir sürede Yazgı dergisinin editörlüğünü yaptı. Türkçe şiirlerini Harran, 
Anzılha, Yaz-gı, Düş Çınarı, Yedi İklim, Seyir, Ay Vakti dergilerinde, Kürtçe 
şiirleri ise Nubihar dergisinde yayınlandı. Çeşitli konulardaki yazı ve maka-
leleri, Akit gazetesi ve yöresel olarak yayınlanan GAP Gündemi gazetesinde 
yayınlandı. Türkiye Yazar Birliği üyesi olup, Şanlıurfa şubesinin kurucuların-
dandır. 

Eserleri: 

Şiir: Ölümü Seven İbrahim Bey (1991), Bir Dosta Mektup (2005), Aşk 
Divanı (2013, Kürtçe-Türkçe), Antoloji: Cumhuriyet Dönemi Urfa Şairleri 
(1998), Deneme: Şehrin Makamı İbrahim ve Urfa (2012). 

Seyyid Ahmet Kaya (Türkiye) 
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KIŞKIRTMA NÖBETİ
Deli/kanlı bir ıslık bırakıyorum
sabahın en toy yerine
çarşılar damarlarını saklıyor 
ıslığımın kışkırtan tonundan
korku 
göz kapaklarını kapatıyor
ölüm 
kol geziyor dört bir yandan

Yaşamak
şefkatten kanatlarını çekiyor
doğan her günün üzerinden
korku ve ölüm 
ekmeğe katık 
gırtlağımızda duruyor öylece
kimse ismini taşımıyor yanında
sesler bir fısıltı gibi değiyor birbirine
kelimeler çekiniyor lügatlerden çıkmaya 
hançeremde buğulanıyor dua
ve ben ölümün adını 
her gün, her an
borç diye taşıyorum cüzdanımda

Neden karıncaları ayaklandırmıyor çarşılar
neden sesler sessiz kalıyor dağarcığında
başım bulutların üzerinde
ve ben
bazı günler haytanın biri oluyorum
bu yüzden kirletiyor denizi ayaklarım... 

Oysa benim işim 
insanların hizasına yazılmak
ateşlerine çomak sokmak:
uyanın! ey rüyalarında yaşayanlar
bakın gök kubbe çatırdıyor 
altımızdan kayıyor yeryüzü
sis ve duman sarmış her tarafı
hayat acı oklarını saplıyor böğrümüze
artık çıkmak gerek çarşılara. 
korkmadan 
usanmadan
kutsal bir savaş bilerek hayatı...
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1975’te Konya Seydişehir’de doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden mezun (2003). Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Kitaplarında Temel 
Değerler konulu teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 

Şiirleri Karagöz, Ücra, Dergah, Hece, Kaşgar, Kökler, Kırklar, Endülüs, 
Kırknar, Lamure, Aşiyan, Çerağ, Kırağı, Mahalle Mektebi, Bumerang ve Tur-
nusol Edebiyat gibi dergilerde yayımlandı. 

2012 yılında Diyanet Çocuk dergisinin yayın koordinatörlüğünü yürüttü.  

Şiir eleştiri-deneme yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmaktadır. 

Ülke çapında 40 yaş altı şairlere verilen Zemçi Çetinkaya Şiir Ödülünün 
organizatörlüğünü yürütmektedir. 

Çocuk edebiyatı çalışmalarını ise Ebe Sobe, Diyanet Çocuk, Semerkant 
Çocuk gibi dergilerde yayınladı.

Kitapları:

Renga (Şiir, 2007), Cezbede Bir Narsist (Şiir, 2012), Kuşlar Benekli Gök-
yüzü (Çocuk Denemeleri, 2012), Kumbarama Dolan Şiirler (Çocuk Şiirleri, 
2012), Kuşlar Attaya Gider (Çocuk Şiirleri, 2009), Kuşların Kalbine Dokun-
mak (Çocuk Denemeleri, 2007), Çocuklar Gibi Güzel Şiirler (Çocuk Şiirleri 
Antolojisi, 2005), Çocuklar Gibi Güzel Öyküler (Çocuk Öyküleri Antolojisi, 
2005), Çocuklar Gibi Güzel Masallar (Çocuk Masalları Antolojisi, 2005), Kut-
lu Çocuk (Çocuk Edebiyatı-Anlatı, 2012), Necibcik (Çocuklar İçin Biyografi-
Anlatı, 2013)

Vural Kaya (Türkiye)
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ÇOCUKLUĞUM ÖLDÜ DAYIMLA

Dayım öldü fakat dayım facebook’ta yaşıyor hala

Dayım aslında talihli adam, talihi nereden geliyor 

Derseniz onu ben de bilmiyorum 

Çocukluğumdu dayım, çayırlık çimenlik seksenlerde eski bir eskizdi 

Talihi ta buralara dayanır desem gene de ikna edemem sizi

Boynuna alırdı beni, havalara atardı, gene yap- yapardı  

Dayım, çocukluğumdu, oyuncak kamyonumdu

Seksenlerdi dayım, su basmanı bitmemiş evlere benzerdi çocukluğum

-Sokul Şimdi Çağına Uluyan Şeylerin Ve Kıvrak Sev Nehr’et Uzasın Kirli Kurmaca-

Seksenler deyince aklıma düşen aklımı kemiren…

Dayım öldü fakat dayım yaşıyor gene yaşa-yaşar; elvan şekerdi dayım

Gelecekte bir gün yeniden kopup gidecekler için bir akşamdı

Yanında bir de gurbet söyleyecek kuşlar sana

Zamana yaslanıp büyüdüğüm demir asamdı dayım

Bir olup birlik bir kan çeker aldanır geride kalan 

Karlı bir coğrafyada nisanları hiç ama hiç gelmesiz

Böyle çiçekli böcekli laflar ettiğim için kınanmayı hak eden de benim

Dayım dayımdı sadece, kasabanın ırmağına giden yolda 

N’olsun işte alışıp gidiyoruz kaosa ve başka şeylere de; alışın tabii 

Şose çağlardan geçtik görmediler savruluşumuzu 

İnsan da ölebilirdi zamanla insan da ölüyor işte zamanla  

Dayım gibi, alıp götürdü dayım çocukluğumu da 

Fakat umursamıyor şimdi bunları, umursasa bir cevap verirdi 

Anlattıklarıma…
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1966 yılında Amasya’da doğdu. Memleketindeki ilk ve orta öğreniminin 
ardından üniversitede okumak için Ankara’ya geldi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesinde Fars dili ve edebiyatı okudu. Aynı fakültede öğretim üyeliği yapıyor.

Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği genel başkanlığı görevini üstlendi 
(2006-2008). Ocak 2014’te yeniden Türkiye Yazarlar Birliği başkanlığına se-
çildi.

İlk şiiri 14 yaşında yayımlandı. Şiirleri Aylık Dergi, Ayane, Düş Çınarı, 
Dergâh, Edebiyat Ortamı, Yedi İklim ve Hece dergilerinde yayımladı.

Şiir dışında İran edebiyatıyla, tasavvufla ve kültür tarihiyle ilgili çalışmalar 
yapıyor.

Mevlâna’nın Mecâlis-i Seb‘a adlı mensur eserini Türkçeye kazandırdı. 
Yine Mevlâna’nın Mesnevi’sinin son Türkçe çevirisini arkadaşı Derya Örs ile 
birlikte yaptı. Sa’dî’nin Bostan ve Gülistan’ıyla Hâfız Divanı’nı yeniden Türk-
çeleştirdi. İran edebiyatı alanında yayınlanmış kitap ve makaleleri var.

Evlidir, biri kız, ikisi oğul üç evlâdı var.

Şiir kitapları: Hayret Makamında (1993), Düşte Yürüyen Derviş (2004).

Hicabi Kırlangıç (Türkiye)
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ŞİRAZ BAHARI

şiraz’a bahar gelmiş

açılmış hanımelleri

goncalar gonca 

bir de pejmurde güller 

sokulmuş gonca kılığına

 

afif bahçesinin orta yerinde

göze masum geliyor bir havan 

içinden geçen gülleler olmuş masal

şimdi düşe dalmış alaca uykuda 

gül geçiriyor içinden 

afif bahçesinin ortasındaki evde 

raflarda duruyor artık savaş 

aldırışsız kaykılmış eski tüfekler 

bir ceylan bakıyor gözleri derinde 

ürkmüyor

ürkmek nedir bilmiyor zira 

cezbeye çağırıyor dervişleri

lakin bunu bilmiyor 

çiçeklenmiş bir annesizlik yarası 

üzerinde hala 

susuz çağlıyor kuru ırmak 

kalbinin kenarından şiraz’ın 

huzistan’a akıyor gözyaşları 

istanbul’un sarnıçları oradan çoğalıyor
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1976 yılında Kayseri’de Süleyman-Raziye Köseoğlu’nun son çocukları 
olarak dünyaya geldi; Konya’da büyüdü. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da ta-
mamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü okudu. Hasan Kuv-
vet ve Ahmet Aka ile birlikte çıkardıkları Eylül dergisinin 6 sayı editörlüğünü 
yaptı. Aşiyan dergisinin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. 
Çeşitli radyolarda kültür sanat yönetmeni ve genel yayın yönetmeni olarak 
çalıştı. Konya’da günlük olarak yayımlanan Memleket Gazetesi’nde Yazı İşleri 
Müdürü olarak görev yapan M. Ali Köseoğlu’nun yazı ve şiirleri Çerağ, Ey-
lül, Aşiyan, Mavi Kuş, Martı, Polemik, Yitik Düşler, Tasfiye, Düş Çınarı, Yedi 
İklim, Dergâh, Ardıç, Uzak Ülke, Mahalle Mektebi gibi dergilerde yayımlan-
dı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından 2004 yılında yayımlanan Nas-
reddin Hoca kitabının editörlüğünü, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yayımlanan İyilik Yap İyilik Bul kitabının yayın yönetmenliğini yaptı. İlkkitap 
Yayınları’nın şiir editörlüğünü yürüten Köseoğlu’nun ilk kitabı Her Ayrılık Bir 
Aşk Şubat 2006’da ‘İlk Kitap’ yayınları arasında çıktı. Konya Gazeteciler Ce-
miyeti Yönetim Kurulu Üyesi olan Köseoğlu, 2012’nin Ocak ayında yapılan 
genel kurulda TYB Konya Şube Başkanlığı’na geldi. Köseoğlu evli ve 2 çocuk 
babası.

M. Ali Köseoğlu (Türkiye)
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9KIRAZA DURMUŞ MERHAMET

senin bezden bebeğin eğilince 

gözleri yumuluyor gecenin 

bu saçlar kopmuş ya dalından 

bu nem göğüslerindeymiş biraz önce 

ayrılmamıştım bu kadar uzağa evimden 

yapbozları darmadağın etmekti kolay 

zor değildi öldürmek diriyi satrançta 

şimdi şahı korumam gerekiyor kendimden 

çığlık çığlık çığlık çığlık çığlık 

vokali yok bu ayrılığın öğrendim 

kaybettim kendimi hükümsüz cüzdan gibi 

suratıma çarpıyor ellerimde boğduğum çığlık 

en çok annemi görüyorum rüyalarımda 

sökemediği bir alfabe gibi değil oğul 

saçlarımı okşayan bu merhamet 

kiraza durmuş bir çiçek gibi dalında.

KAPI

kapıda bekleyen adam ölüme doğru

ne kadar uzak güneş ışığından bile

nöbet tutuyor şimdi melekleriyle

sağdan ve soldan yazılar yazan

cade gibi değil kapının arkasında

gözlerinden akan zehirse de şifa

bir ucu eteğinde boyundaki düğümün

uzaklaştıkça boğuluyor dar ağacından fena

işitmediği ahlar taşıyor şimdi rüzgar

kapıda bekleyen adam ölüme doğru

ayet’el kürsi okuyup sıvazlıyor göğsünü

“Açıldıkça çarpar, içe dönük bir kapı”.
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 12 Mayıs 1938’de Kara-Kulca ilçesinin Şarkıratma köyünde doğdu. İlk 
şiirleri 1954 yılında Kommunizm Üçün gazetesinde ve 1958’de Ala-Too der-
gisinde yayımlandı. Dübürt, Caştık Sapar adlı antolojilerde şiirleri yer aldı. 
Daha sonra Temir Kanat ve Kün Çubak adlı seçkilerde şiirleri yayımlandı. 
İlk şiir kitabı Acayıp Düynö 1975 yılında yayımlandı. Mameev S.Yesenin, Y. 
Lermontov, G. Lorca ve Abay’ın eserlerini Kırgızcaya tercüme etti.

Tölögön Mameyev (Kırgızistan)
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ATA CURT CÖNÜNDÖ OYLONUU

Toktoboy şumkar bolup uçup kelem,

Toolordun taza abasın cutup kelem.

Mekendi meder kılıp cürögümö,

Mekendi canıma ıyık tutup kelem.

Aydının Ala-Toonun keze berip,

Apamdın appak sütün sezem erip.

Tıılgan cer tursa eken dep tuncurabay,

Tuulgandan kele catam bezelenip.

Toolorgo arnap ümüt,tilegimdi,

Kir ötük baspasa dep şiberindi.

Opurtal bul uçurdun dübürtünön,

Oorutam oylop keede cürögümdü.

Kanday Kün kütüp catat astıdagı,

A balkim caman dagı, cakşı dagı…

Korkomun dos bolobuz degenderdin,

Koynunda koturu bar taş turabı?

Mına bul biz caşagan kılımdagı,

Mezgilde tataal dagı, kıyın dagı.

Camandık körbösö eken Ata Meken,

Kemesi çökpösö eken kıyırdagı!
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1937’de Leninpol’un Ken-Aral köyünde doğdu. 1955’te Talas şehrinde 
ortaokulu, 1960’ta V. V. Mayakovski adlı Kırgız Kız Enstitüsünü bitirdi. İlk 
şiir kitabı Tilek, 1964’te yayımlandı. İ. Cakanov’un Vozvraşennaya Pesnya 
adlı uzun hikâyesini Kırgız diline çevirdi (1973). Denemeleri ve gazete yazı-
ları süreli yayınlarda yayımlanmaktadır. Bazı şiirleri bestelenmiştir. 1996’da 
Türkiye’de gerçekleştirilen Uluslararası Ata Yurt şiirleri yarışmasında “Boz 
Üy” adlı şiiri “Kutlu Hafta” madalyası aldı. 

Gülsayra Momunova (Kırgızistan)
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9TAGDIRGA

Meyli tagdır, maga başın iybesin,

Manday carıp maga carık tiybesin.

Bul caşoodo cürsün carık kün çıgıp,

Calgız gana ak süyüümö tiybesin.

Meyli meni ökçö, kalça, biylegin,

Kaalaşınça kamır kılıp iylegin.

Men özündön başka nerse surabaym,

Meder tutkan baldarıma tiybegin.

Meyli kögör, aytkan tildi albagın,

Başka sogup, taşka sogup aldagın.

Keler kündön ümütümdü öçürbö,

Cüröktögü süyüümö şek salbagın.

Meyli tagdır,baktındı berbegin,

Baylıgındı mandayıma ilbegin.

Andan körö maga baylık, bakıt cok,

Calgız gana baldarıma tiybegin.
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Uygur asıllı şair, yazar ve dilci. 1964 yılında Almatı’nın Uygur ilçesi Aksu 
beldesinde dünyaya geldi. Şiir kitapları ve dil üzerine yazıları vardır. Kazakis-
tan Yazarlar Birliği üyesidir.

Telman Nurahun (Kazakistan)
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9KAYTTIM

Âsmanda uçup öttü kuşlar,

Hiyallirim

Ularga araşti kanat kekip.

Havanı yerip uçtum şunça uzak,

Pazaga yol saldım,

Kuş bolup özam.

Dapaglarga berip kondum,

 Harduk izdep,

 Magdir tilep.

Mamuk peylik ugilarda kasam uhlap,

Ohitidu şamal gukirel,

“Uçup ketkin bu yerdin” dep.

 Uçup kettim

 Tağni örlep,

Bağni çegilep,

Uçup yettim keyergidu pana izdep.

 Eytsa:

 Yaka jutta japasiz dep,

 Her kim şunda keler eken,

 Behit izdep.

yorulmak nedir bilmeyelim

uzun uzun gölgelerimiz yorulsun varsın

sürelim gönlümüzdeki toprağı

uyandıralım baharı taze uykusundan

fışkırsın hayatın yeşil buğdayları

İstanbul, Ağustos 2010
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Balkar şair ve oyun yazarı. 1949’da Ernazar Taldıkorgan bölgesinde doğ-
du. Edebiyat alanında yükseköğrenim gördü. Şiir, hikâye ve piyesleri çeşitli 
dergilerde yayımlandı. Ömer Hayyam’ın rubailerini Balkar diline tercüme etti 
(Nalçik, 2002). Edebiyat alanında çeşitli ödüller aldı. Sovyet Yazarlar Birliği 
üyesi olan Muradin Ölmezov, halen Nalçik’te yaşamaktadır.

Muradin Ölmezov (Karaçay-Balkar)
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9OTUNCHU

Kyorka-kyorka

Janından toygan terek

Tamırların, kamçı tauş ettirip,

Birem-birem jerden çağırdı da,

Adam bolıp başladı.

Butakları kolla boldulla,

Arlen teşigi ya – auzu.

Çaprakları sözle boldulla,

Çıpçıkçığ a – yüreği.

Sora ol,

Terek tüpçük kazıp,

Arı otunçunu ornatdı.

Ornatdı da,

Sakallı otuncunu

Kolları butakla boldulla,

Auzu – arlen teşik.

Sözleri çaprakla boldulla,

Gözleri uyala boldulla,

Yüreği ya – çapçıkçık.

Sora, salkın aymağa kirip,

Sırtın deu terekke tiredi da: 

“Kalay nasipti adam da bolıp,

Terek de kesmegen!” – dep oylaydı.
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1971 Konya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Konya’nın Ilgın ilçesinde 
tamamladı. Ilgın İmam Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi mezunu (1991).

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

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

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

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

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

Osman Özbahçe (Türkiye)
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9GÜNEŞ GÜVERTE

Ben bir güneşle çınlardım ki gök kubbede

çınlamamdan bir sabah

dökülürdü kuşların kanatlarından

toprağı kaplayıp yepyeni bir tabiat.

Uzak dağlarda dizgin vurulmaz

atların vahşiliğiyle yarışırdım

aslan pençesiyle bir yılanın

bir şimşekten bile hızlı akışıyla

yarışırdım dura dura akan muazzam bir ırmağın

bir tepeyi aşarkenki parlaklığıyla

karşımda boş geceler çaresiz sabahlar dururdu

ne gündüzlerini ne gecelerini beğendiğim adamlar.

“Durunca, kendini kaybeden bir mırıltıya dönüşüyor insan,” derdim

varıp bir dağda uyurdum uzanıp bir başka dağ

evleri karıştıran şehri bozan bir şey örterdi üstüme durmadan

elleri ellerin kadar narin olurdu

uzun upuzun bir sessizlik olurdu

Ben bir canavarın kalbinde aradım kalbimi

Sen dırdır edip dururdun!

“Hayır!” derdin “İnsan ancak bir rüya

gördükçe kaydedebilir kendini aklın orda

uyuştukça buharlaşan bir kamera.”

Anlamazdım böyle şeylerden, “Bir dırdır insan derdim dır!”

Anlamazdım. Durup senlen boynunu uzatmış iki zürafa

içimden uzanıp güneşe kafa atmak

ortalığı karartmak gibi şeyler geçerdi bir leopar

hızlı bir ceylan sürüsüne dalınca

Bazı geceler uykularımdan kör olurdu gözlerim

Şöyle bir uyanıp içlerinden ırmaklar yerine ordular geçen

uykularıma bakıp “Pöh!” derdim “Toz bulutları!”

“Zaman (biraz durup) bir eğri cümle,”

derdi Suratlı Bir Karış, cümleyi kaldırıp yukardan
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9 dört kelimenin aşağı inişini seyrederdi

“Asansör!” derdi “Kelimeyi kapattığımız kutu

aşağı, daima aşağı çeker bizi.” Ben

bir sahra topu bir şaka balonu

yuvarlamasam cümleyi durduran bir nokta

düşerdi kutunun içine, “Bazı geceler

her şeyi kirli bulup çamaşırcılıkla geçinen zaman

şimdi sersin bakalım bizi de tarihe!”

Ben durunca işte mırıltıdan

Gölgesi göğdesinden kopup göğe çıkan

Bir gökkuşağı geçerdi insanları mırıldatan

Bazı geceler bir savaşçının yüzüne sürdüğü

boyaların, dağların ve ovaların

etimde çıktığını hissederdim

“Bu gece her şey ne çok karanlık böyle!”

zamanı delen davulu bir çırpınış tutardı

kırılmamak için etimi çalkalayan elektriği

Kapıyı açsam, “Güneş güverte!”

Kararıp çıksam, “Bu güverte!”

Benim ellerim gecenin yıldız çıkmış yerlerinde

Alkış tutar hâlâ... Bir güneşi gökten indiren

Merdiven ayaklarımın ucunda
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1956 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini aynı ilde 
tamamladı. Eğitim Enstitüsünden mezun olduktan sonra gittiği İngiltere’de ya-
bancı dil eğitimi aldı. Bir süre öğretmenlik yaptı. Muştu dergisini çıkaran ekip 
arasında yer aldı. Sur, Hareket, Türk Edebiyatı gibi dergilerde şiir ve hikâyeleri 
yayınlandı.

Çocuk hikâyelerinin yanı sıra Bu Topraklar, Afganlı, Eyvah, Sislerin Ar-
dında adlı romanları, Erzincan Fıkraları, Dünden Bugüne Üzümlü adlı araş-
tırmaları, Kapı Komşumuz Gürcistan, Altın-Siyanür-Amerika adlı gezi notları, 
Gözleri Var Yalnızlığın, Veda ve Hüzün Adın adlı şiir kitapları yayınlandı. Öz-
demir çeşitli zamanlarda kişisel fotoğraf çalışmalarını sergiledi. İlk fotoğraf 
albümü ise Terzi Baba ve Erzincan Mezarlıkları adını taşıyor. Ardından üç 
ayrı Erzincan’a ait fotoğrafların yayınlandığı Erzincan Üç Şehir adlı fotoğraf 
albümü yayınlandı. 2012 yılında ise Sislerin Ardında adlı romanı Romenceye 
(Dincolo de Cea adıyla) çevrildi. 

Erzincan’da yayınlanmakta olan Doğu gazetesinin ve CAN Tv’nin kurulu-
şunu yaptı yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Halen adı geçen gazetenin sahibi 
olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan İl Temsilcisi olan H. İbrahim Özdemir, 
aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği Temsilcisi ve Erzincan Hayra 
Hizmet ve Dayanışma Vakfının başkanıdır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Halil İbrahim Özdemir (Türkiye)
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ACILARI KİM GÖRDÜ?

Bu etten bir duvardır, çepeçevre kuşatmış, 

Kanatlarım tutuklu duvarımı kim ördü? 

Var binlerce çağlayan gözüme yaş taşıyor 

Acılarla yoğrulmuş hamurumu kim kardı? 

Çelikten daha sağlam güm güm atan kafeste 

Patlayan bombaların ruhsatını kim verdi? 

Binbir zehri toplayıp şifa olsun diyerek 

Ölümcül sofraları önümüze kim kurdu? 

II 

Gönlümde büyüttüğüm sevgi tomurcuğunu 

Daha çiçek açmadan kim kopardı kim vurdu? 

Gülen yüzüme bakma içimde tufanlar var 

Hissetmeyen ne bilsin, acıları kim gördü? 

Kanayan bu bahtımın sızlayan yarasını, 

Senden başka kim duydu senden başka kim sordu?
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4 Nisan 1953’te Kemin’in Çımkorgon köyünde doğdu. 1975 yılında Kırgızistan 
devlet Üniversitesi Filoloji bölümünü bitirdi. Bir süre Leninçil Caş gazetesinde ve 
Kırgızistan Yazarlar Birliğinde çalıştı. 1983 yılında Mezgil Cebesi (Zamanın Oku) 
kitabıyla “Gençlik Ödülü”nü aldı. Başka dillerde de kitapları çıktı, kendisi de birçok 
şairlerin eserlerini çevirdi. Bir süre Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Kazakistan ve Ma-
lezya büyükelçisi olarak, bir süre de Kırgızistan cumhurbaşkanı yardımcısı olarak 
görev yaptı. İlk şiir kitabı Kögüçköndör Biyik Uçuşat 1975 yılında yayımlandı. 

Akbar Rıskulov’a Kazakistan’da Kırgız kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı 
“Medeniyet Hizmetkârı” nişanı verildi. 

Yazarlar ve Gazeteciler Birliği’nin üyesidir.

                             

Akbar Riskulov (Kırgızistan)
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9 CALGIZ

Aalıke calgız, Temike calgız, men calgız,

Alıkul calgız, Çıngız da calgız,sen calgız.

Atadan altoo caralsak dagı, carandar,

Ar başka keler calgızdık degen çen calgız.

Tolubay calgız, tooluktun bolgon armanı,

Toktogul calgız, tolkugan eldin ardagı.

Capadan calgız Alımkul, Kalık, Osmonkul,

Capadan calgız  Kalıgul, Kılıçtar dagı.

Akındın colu artı da kiyin at barbıs,

Aşuudan ötöt, askaga cetet taptalgıs.

Azır biz keede attarın çoguu atagan

Süyünbay menen Sooronbay eköö capcalgız.

Caşasa dagı bir mezgil, birdey ay-cılda,

Capadan calgız  bolgongo alar kaygırba.

Caralmak bele ekiden Calil, Ramister,

Caralmak bele kırgızda eki Baydılda?!

Coolaşa kalsan, kolunan tüşpöy aybaltan,

Coo ketken kezde… kalasın keede ayran-tan

Kır-kırda öskön kızgaldak emey emine,

Kızdardan çıkkan Nurkamal menen Mayramkan?!

Caştardın colu ar dayım bulut-boroonduu,

caş ketkenderdi eskerbey kalsam bolombu?

Calgızdık barkın, calgızdık dartın tüşündük,

Caşırıp körgö Tabıldı, Turar, Colondu!

Aalıke calgız, Temike calgız, men calgız,

Alıkul calgız, Çıngız da calgız,sen calgız 

Calgızdap çapkın calgız col tapkın caş akın

Kalbasın desen El calgız.
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Şair, gazeteci ve hukukçu. 

1961 yılında doğdu. 

Gazete yazıları ve denemeleri çeşitli süreli yayınlarda yayınlandı. Kırgı-
zistan Lenin Komsomolu şeref nişanı sahibi, Kırgız Tuusu gazetesinin baş 
redaktörü,  “Kırgız Cumhuriyeti ardak (saygı) beratı” sahibi, Uluslararası 
Cengiz Aytmatov Akademisi ve Uluslararası Omor Sultanov Şiir Akademisi 
üyesidir.

Eserleri:

Şiir: Cörölgö, Başat, Argasızdık Irları, Attanuu, Alaman, Arıbagın, Kün!

Bilimsel kitap: Bakdöölöttün cazı…

Cediger Saalay (Kırgızistan)
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9 KÜZ

Orulbagan egin-çöptü ordurup,

Cıluu-cumşak caydı uzattı saparga.

Küz keldi da appak töönü soydurup,

Koon-darbızdı taşıp saldı bazarga.

Bakçaga da kirdi anan uurdanıp,

Şakka çıgıp selkinçek teep oynodu.

Ak almalar bışıp turgan nurdanıp,

Agıp cattı arıktarda oydogu.

Erteli-keç eldi cıluu kiyintken,

Küzdü körüp, kış kıçırap ardanıp,

Çokularga tüşüp kelip biyikten

Kaardanıp karap turdu kamdanıp.

A küz bolso tamaşasın ulantıp,

Bardıgına biylik kıla baştadı.

Barikterin kızıl, sarı kubartıp,

Bak-daraktın baarın boyop taştadı.

Altın küzdün acarına arbalıp,

Ir caza albay olturgan caş akındı

Atakesi şaymandarın şaylanıp,

- Cür, kartöşkö kazabız, - dep çakırdı.
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1987 yılında Tataristan’ın Bua ilçesinde doğdu. 2009 yılında Kazan Devlet 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Rifat Salahov, ortaokul yıllarından itibaren şiir yazmaya başladı. Üniversi-
te döneminde Kazan Devlet Üniversitesi “Ellükü” dergisi editörlüğü yaptı. Bu 
dönem onun şiir alanında gelişme gösterdiği yıllar olarak kabul edilmektedir. 
İlk şiir kitabını 2007 yılında, ikincisini 2009’da, üçüncüsünü de 2012’de ya-
yınladı. Şiir alanında gösterdiği gelişme sebebiyle genç yaşına rağmen 2008 
yılında Tataristan Yazarlar Birliğine üye olarak kabul edildi.

Halen “Şehr-i Kazan” gazetesinde yazar olarak çalışmaktadır.

Rifat Salahov (Tataristan)
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9 İBADET

Allah ismi ile başlıyorum,

Mukaddes iş böyle başlıyor.

Göğe bakıp dua ediyorum

“Ey Allahım kendin bırakma!”

Ve duvara başı koyuyorum,

Ve ellerim duvar üstünde.

Bir örümcek ağını örerken

Yazıp koymuş güya: “Bismillah”.

Alnımı yere koyuyorum

Ve yalvarıyprum Allah’tan.

Ben olmasamdı mutlu kader

Sınavına sabır etmeyen.

Göğe bakıp dua ediyorum

ey Allahım! Gönlüm ağlıyor.

...Şaşıyorum hata bundan son da

Bağrımda çok taş kalıyor.

   Kazan 2007

(Şairin kendi çevirisi)
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Gazeteci ve şair.

1951 yılında Kaşkar’da doğdu. Uygur uyrukludur. 1955 yılında 
Kırgızistan’a göç etti. Sovyetler Birliği genelinde Moskova,  Leningrad, Uk-
rayna ve Beyaz Rusya’da düzenlenen seminerlere ve eğitim çalışmalarına 
katılarak meslekî düzeyini yükseltti. 2001 yılında eski Uygur kültür ve sanat-
ları ile şehirleri hakkında  Aydın Kündün Astında adlı albümlü şiir kitabını 
yayımladı. 

Kırgız Millî Yazarlar Birliği’nin üyesidir.

Cumakun Şaripov (Kırgızistan)
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KÖKÜRÖKKÖ KOYOM 
KAŞGAR RABAPTI

Kökürökkö koyom Kaşgar rabaptı,
Canıp, eriyt tolkundanıp, kubulup.
Düynö cüzü tolot süyüü ırına,
Karı cerdin obondoru ugulup.
   
Kulak köngön anda şanı köçönün,
Eldin baarı çıgat aga cabılıp.
Cürüp catkan sooda körkü bir ukmuş,
Arabalar konguroosu canırıp.
   
Şilekeyin çuuruyt tamak cıtınan,
Cep tamşangın, tamak candın mürögü.
Ustakana. Çeberlerdin kolunan
Payda bolot balta – kerki, kürögü.
Alar – körkü bayırkı şaar - Kaşkardın,
Dankı biyik uygurlardın cürögü.
     
Tan azandan baarı şaşat mayramga,
“Heytka” – meçit ayantında baştap toy.
Sapayları menen birge. Ir tanşıp
Sama biyi könül açat toktoboy. 
      
Tan atkandan keçke çeyin biyleşet,
Karı-caşı kezek berbey tınımga.
Kün batkança muzıkası ugulat,
Dayım mayram künü kelgen cılında.
                               
Arasında muzıkantar cok emes,
“Bulbul” degen biyik atın aktaşkan.
Çertip, ırdap, könüldördü ergitip,
Cok boluudan mukamdardı saktaşkan.
  
Süylögöndö sözdün mayın kalpıgan,
Çeberdikke bek şirelgen candarı.
Abdureşithan, Cuvudi, Bograhan,
Ardagıbız Uygurstandın handarı.
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Eskişehir’de doğdu. 

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu.

Şiir ve hikayeleri Dolunay, Albatros, İkindi Yazıları, Dergah, Kardelen, 
Kaşgar, Yedi İklim, İtibar, Aşkar gibi dergilerde yayımlandı.

Kitapları:

Su Siyah (şiir, 1997), Avlunun Uğultusu (hikaye, 2002),  Ferhat ile Şirin 
(anlatı, 2003), Gelincik Şarkısı (masal, 2006), Söyle Sessizlik (şiir, 2013).

Fatma Şengil Süzer (Türkiye)
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9 ÇÜRÜK ELMA 

bu çamurlu camdan daha önce bakmıştım

annemin kucağında. görüntüler akarken

devler ecinniler binbir başlı ejderha

çocuktum galiba hepsi masal sanmıştım

gökler de biliyor yalnızlığımı

birlikteydik birlikte bir musıki duyardık

sanki dışarıda tıpır tıpır yağmur

içerde taa içerde damla damla ışık

onsekizbin ölem duydu çığlığımı

acıyla çınlatıyor göğsümü bir koca fil

yurdundan ansızın ruhum kopartıldı

bendim-değildim bendim-değildim

romatizmalı eklem, dildeki siğil

yine düştüm dünyaya kımıl kımıl huzursuz

bir kelam et, gülümse, yeniden bir kelam et

yine ayrıl kenara çürük elma bu elma

herkes gibi hizada duramıyor merhamet
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13 Mayıs 1981 yılında Üsküp Makedonya’da doğdu. 

Üsküp, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesinde, Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı fakültenin edebiyat bölümün-
de yüksek lisans öğrencisidir. 2002 yılından itibaren Köprü Kültür Sanat ve 
Edebiyat dergisini üniversite öğrencileri olarak yayımlamaya başladılar. Aynı 
derginin 2005 yılından beri genel yayın yönetmenidir. Derginin önemi, Ma-
kedonya sınırları içinde Türkçe yayınlanan, yegâne kültür sanat ve edebiyat 
dergisi olmasıdır. Aylık olarak çıkan dergide yazılarını ve şiirlerini yayım-
lamaktadır. Üç yıla yakın Makedonya devlet televizyonun, Türk redaksiyo-
nunda Gençlik programı hazırlayıp sundu. Bir yıl öğretmenlik yaptı. Üsküp 
Makedonya’da tamamen gençlerin kurduğu ve çalışmalarını yürüttüğü Köprü 
Kültür Sanat ve Eğitim Derneğinin yönetim kurulu üyesidir. Dernek çerçevesi 
içinde farklı faaliyetlerde gönüllü olarak çalışmış, dernekteki faaliyetlerin or-
ganizasyonunda yer almış ve faaliyetler hazırlamıştır. Küçük tiyatro eserleri 
yazmış, koreografilerde yer almıştır. Üsküp Makedonya’da düzenlenen birçok 
şiir şölenlerinin organizasyonu ve tertiplenmesinde yardımcı olmuştur. Bütün 
bu faaliyetleri yürüten arkadaşları gibi gönüllü olarak yer almıştır. +

Hâlihazırda Makedonya Ulaştırma Bakanlığında devlet memuru olarak ça-
lışmaktadır. Evli ve bir kız çocuğu sahibidir. 

Leyla Şerif Emin (Makedonya)



116
T

ür
k 

D
ün

ya
sı

 Ş
iir

 G
ül

de
st

es
i

9
EYVALLAH 

Eyvallah ülkemin açmayan çiçekleri 

Selametle uğurlanın hepiniz 

Sevdim ben hayallerimi gurbet uğultularında 

Ve her şeye inat sildim hayallerimi giderken 

Sevdim hoyratça ayaklanan zulüm güllerini 

Hatıralara gömülü kalan bayraklarını ülkemin 

Asılmış bir kenara umutlara sarılı menekşeler 

Bir can uğruna yanan küllere aldandım 

Gömülü kaldı şimdi içimde kimliğim 

Hayatıma bir eyvallah gene çekerim 

Çekerim de içimden bin of sökerim 

Yırtılır bir rumeli türküsü karanlıkta 

Yapma bre hasan, bırakma bre hasan 

Martinin debrede kalmış 

Öksüz Hasan

Viran Hasan 

Sağır ve renksizim 

bir o kadar da susmuşum

Susmuşum haksızlıklara 

bitmemiş yarım kalan her savaşıma 

Bir sevdalinka tadında yağmur yağsa da üstüme

Ağıt yakıyor bedenim 

İçim gurbet uğultularıyla dolu gümrük odası 

Sandık sandık dert taşıyorum 

Mühürlendikçe bir bir hatıralar 

Uzaklardan duyuluyor davul sesleri 

Elvedalar yakışmadı sana 

Sevinçler gözyaşlarına boğulmuş birer düğüm 

Kapılarda askerler kimlik soruyor 

Ben kimim ki, ben neyim 

Nereden geldim, nereye gidiyorum 

Sabahın ilk ışınlarıyla parlıyor bir vatan 

Hem de ne vatan 

İçinde dedem var yatan 
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9Gemim var batan 

Ardımda bıraktım koskoca bir balkan 

Eyvallah size de bitmemiş çığlıklarım 

Şafak söküyor bende her şey karanlık 

Ellerimde birkaç kâğıt 

Kimliğimi gizliyor 

Kavuştum sana derken 

Koptum bir yerlerden 

İki elim havada bulutları arıyor 

Yağsın istiyorum yağmur 

Akıtsın kederimin gözyaşını

Ayrılmak mı 

Kavuşmak mı 

İkisi de bin beter 

Yüreğimin ince sızı bu şehir

İçinden ayrıldıkça kanıyor ellerim 

Akıyor bavullardan ızdırablar 

Kalmak mı zor 

Gitmek mi 

Yakıyorum umutlarımı diken tellerinde 

Önümü biri kesiyor 

Kimlik soruyor 

Söylüyorum 

Yabancı diyor 

Bana sen benden değilsin diyor 

umutlarıma, hayallerime 

Kurşun sıkıyor 

Türküme, ninnime 

taşıma, toprağıma 

Bağrıma, sızıma 

Yabancı diyor 

Mührü vuruyor 
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9 Eyvallah sana da ey asker 

Eyvallah 

Beni sana kim yabancı etti ey vatan 

Gelmek için kucağıma elleri mi soram 

Kapında soğuktan mı donam 

Sıra sıra insanların yüzüne 

Söyle nasıl, nasıl bakam 

Başımız eğilmiş önümüze 

Bakamaz olduk yüzümüze 

Hem ayazdan mı ne, üşüyoruz 

Sen bizi sarasın diye kapında tir tir titriyoruz 

Güneş sende doğuyor 

Biz sana doğuyoruz 

varsın sana uzaktan bakayım 

Eyvallah, 

kimseler dokunmasın diye surların olayım 

ah çeksen ben kahrına yanayım 

yüz değil bin yıl geçse hasretine kanayım 

varsın be vatan diye taşlara sarılayım 

ben buna çoktan razıyım 

yeter ki sende değil 

ellerin toprağında yabancı kalayım 
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1960’ta Çanakkale – Biga’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Biga’da, 
Üniversiteyi ise Bursa’da okudu. İlk ürünlerini Bursa’dayken vermeye baş-
ladı ve bu ürünler, Yenidevir gazetesi ile Bursa Sanat - Edebiyat dergisinde 
yayınlandı. Bir dönem, Bursa Marmara gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü 
yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Adem Turan Uluslararası İstanbulensis 
Şiir Festivali Düzenleme Kurulu Üyesidir. Şiir ve yazıları, 1982 yılından iti-
baren Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, Kelime, Bursa Sanat-Edebiyat, Kayıt-
lar, İkindi Yazıları, İpek Dili, Düş Çınarı, Edebiyat Ortamı, Ay Vakti, Sühan, 
Mor Taka, Lamure, Bir Nokta, Kuşluk Vakti, Edep, Türk Dili, İtibar gibi 
dergilerde yayınlandı/ yayınlanıyor. Halen İstanbul’da öğretmenlik yapıyor.

Kitapları: Artık Kuşlarını Uçur (Yedi İklim Yayınları, 1988 ), Hayal 
Defteri (Beyan Yayınları, 1997 ), Son Günün Şiiri ( Düş Çınarı Yayınları, 
1997 ), Nisan Çobanı ( Birey Yayınları, 2002 ),  Ateşte Yıkanmış Atlar  (Eba-
bil Yayınları, 2007), Şâirlerin Gazze’si/ Geride Kalanların Türküsü ( İlke 
Yayınları, 2009), Beş Vakit Yazar (Beyan Yayınları, 2013)

Adem Turan (Türkiye)
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9 KIZARMIŞ NÂR AŞKINA

Şehri sabah akşam omuzlayan

Kutsanmış ordular aşkına!

Sararan yapraklar ve rahat mezarlar aşkına!

Kılıcımı verin bana, hırsından çatlayacak

Son bir vuruş için, kılıcımı!

Böylece, yükümü benim yüklenenler

Rengimi bürünenler, geçerken köprülerden

Bırakıp kaçarlar uçurumları görünce

Bırakıp taraçalara boşalmış kovalarını

Tarçın içmeye giderler bin hevesle

Güvercin uçurmaya, taş sektirmeye

Ya da buzla ateş söndürmeye 

Gün boyu.

Şimdi, âniden çıkan rüzgârla, başımı

Şimdi, içimde büyüyen dünyayla, sesimi

Yüz yıl mı desem, elma mı desem, afrika mı?

Şehri boydan boya geçen kuzular aşkına

Mı desem?

Beni ey güz, ağlayan bulutlar aşkına!

Beni ey geçip giden günler, kızarmış nâr aşkına!

Ölüm kapımı çalmadan

Beni dünyanın bütün yokuşlarına…
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12 Haziran 1940’da Celalabad iline bağlı Bazar-Korgon ilçesinin Beş-
Kadam köyünde doğdu. 1964 yılında Kırgız Devlet Üniversitesi Filoloji 
Fakültesini bitirdi. İlk şiir kitabı “Bizde Baarı Süylöyt” (Bizde Her Şey Ko-
nuşur) 1966 yılında yayımlandı. Çok sayıda şiiri, denemesi ve edebî tenkit 
yazısı vardır. V. Mayakovski, M. Lermontov, İ. Çavçavadze ve Y. Şivaza’nın 
şiirlerini ve Moğol şiiri örneklerini Kırgız diline tercüme etmiştir. 

Süyörkul Turgunbaev (Kırgızistan)
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KÜNDÜN KÖZÜ

1.

Kün cönündö cazıluuga tiyiş bir

Bütpös kazal – uzun ır.

Kün közündöy tübölüktüü,

Kün közündöy ıyık ır.

Bir uçugun oşol ırdın 

Çubaymın men salıp ün.

Kün ilebi demöör bolsun,

Kündöy bolup eriyin.

2

Kılkıldap maçtaları tumanduu

Deniz mekenin aralap,

Alıskı sapardan kelatkan çaalıgıp,

Kemedey düpüyüp karaanı

Zor kalaa kalkıp çıgat.

Kara tün kuçagınan

Boyun cazıp, tüyşölüp, sergildenip,

Tübölük caş tabiyat.
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15 Aüustos 1982’de Celalabad iline bağlı Karaköl şehrinde doğdu. 2004 
yılında Kırgız Devlet Teknik Ünversitesi İletişim Fakültesinin Radyo Televiz-
yon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Manas destancılığı ve hitabet sa-
natı alanındaki yarışmalarda birincilikler kazandı. Uluslararası “Nurborbor” 
akademisinin üyesidir. Halen “Manas FM” radyosunda program sunuculuğu 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

                 

Cildizbek Tursunbayev (Kırgızistan)
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9 TOBO KIL

“Batinkem cok” dep kaygı tartpay turup,

Bir iret aylanaga karanız da.

Başına tüşkönünö moyun sunup,

Butu cok cürgöndör bar arabızda.

“Mancama marcan şakek takpadım”,- dep,

Munkanat erke kıyal, obu coktor. 

“Caşoodon kımbat nerse tappadım”,- dep,

Can üröp iştep kelet obu coktor.

Iyınıp tirüülüktön azap tartıp,

Iylaşat kee biröölör dareksiz bir.

Köptörü unutpasa ıylap catıp,

Kıynalgan adamdardı kareksiz bir.

Kımbat baa telefon dep elirbesten,

Kanaat kıl kulagındın ukkanına.

Kançalar dülöylükkö berilbesten,

Kamıkpay çıdaşuuda büt barına.  

Suroogo coop berbey ıngıranıp,

Sebepsiz boy kötörbö ıdık kılıp.

Kuduret, küçü menen sırtın salıp,

Körmökmün koyso Kuday duduk kılıp .

Semirip ketkenine namıstanıp,

Sın takpa sınbatına ayıp koyup.

Ayrımdar tamak-aştan alıs kalıp,

Açkadan ölüp atat arık bolup.

Tolgonup bolbos işke keyiy berbey,

Tobo kıl tirüülükkö kelgenine.

Tagdır da süyö berbeyt cenilgendi ey,

Tobo kıl uçurdagı dengeeline.
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Profesyonel gazeteci, şair, yazar

1976-1979 yılları arasında Çeboksarı şehrinde İ.N.Ulyanov adındaki Çuvaş 
devlet üniversitesinde öğrencilik yaptı. 

1979-1982 yılları arasında M. V. Lomonosov adındaki Moskova devlet üni-
versitesinde okudu. 1982 yılında Çuvaş Cumhuriyetinin Yalçik bölgesinin Kol-
hoz Yalave gazetesinde gazetecilik yaptı. 1983-1990 yıllarında radyo çalışmaları 
olmuştur. 1990-1992 yıllarında doğa koruma komitesinde yer almıştır. Şu anda 
Hıpar, Samraksen Hasaçe, Çavaş Herarame gazetelerine katkı sağlamaktadır. 
Evli ve iki çocuk annesidir.

 

Albina Yuraturan (Çuvaşistan)
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9 ÇAVAŞ - ESE VAYLA, ES MATTUR!

Çavaş, es kilne şer şine

Telenterme şut tençene.

Ir kamala tussem tupma,

Teleyne, tanaşla pulma.

Çavaş, es kilne şer şine

Şitenterme patarsene.

Hayulahpa hvatlanma,

Tavanlahpa puyanlanma.

Çavaş, es kilne şer şine

Şarantarma çun yurrine.

Çelhe vayne tuysa tama.

Atte-anne pilne tasma.

Çavaş es kilne şer şine

Parantarma şaltarsene.

Battisene suma suma,

Şamrakşençe helhem şutma.

Çavaş, es kilne şer şine

İlemletme, şak şer pitne.

Yuman lartma, şurtsem tuma,

Yemersençe iyer havartma.

Huşsa yurlamalli:

Çavaş - ese vayla, es mattur!

Pul ıra kamala, satur!

Çavaş yatne şekle şule!

Vaysarrine es hutele!
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10. Uluslararası Şiir Şöleni başlıyor

Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği Türkçenin Uluslararası Şiir Şölen-
lerinin ilki, 1992 yılında Bursa ve Konya’da yapılmıştı.

Yakutistan’dan Hollanda’ya kadar yaygın bir coğrafyadan şairlerin katıla-
cağı şölende Manas, Yusuf Has Hacib ve Namık Kemal adına büyük ödüller 
verilecek.

Türkçe’nin 10. Şiir Şöleni beş yıl önce vefat eden ünlü Kırgız yazar Cengiz 
Aytmatov’a ithaf edildi.

Türkçe’nin 10. Uluslararası Şiir Şöleni Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te 
29 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 10. Şiir Şöleni, beş yıl önce kaybettiğimiz 
ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un hatırasına ithaf edildi. Şiir Şölenine 
Batıda Hollanda’dan doğuda Yakutistan’a kadar çok sayıda ülke ve bölgeden 
şairler katılıyor.

Şölen, Türkiye Yazarlar Birliği’nin öncülüğünde, Kırgızistan Yazarlar 
Birliği ve Manas Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenleniyor. Şölene Türkiye, 
Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, 
KKTC, İran, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova (Gagavuzyeri), 
Karaçay-Balkar, Altay, Kırım, Yunanistan (Batı Trakya), Çuvaşistan, Tataris-
tan, Başkurdistan, Yakutistan, Moğolistan, Almanya ve Hollanda’dan şairler 
ve yazarlar katılacak.

Geçen yirmi yıl içinde, Almatı (Kazakistan), Aşgabat (Türkmenistan), Gir-
ne (Kıbrıs), Strazburg (Fransa), Akmescid (Kırım-Ukrayna), Üsküp (Make-
donya), Bakü (Azerbaycan) ve son olarak Prizren (Kosova)’da yapılan şölen-
ler, Türk Dünyasında dünyayı dolaşan süreklileşmiş tek edebi faaliyet olarak 
biliniyor.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Do-
ğan, şiir şölenlerinin gelenekleşmesinin öncelikle, yaygın bir coğrafyada farklı 
lehçelerde zengin bir şiir varlığı ortaya koyan Türk dilli toplulukların ortak bir 
dil ve edebiyat zemini oluşturmalarına hizmet ettiğini söyledi.

D. Mehmet Doğan, İki yılda bir yapılan bu şölenlerin Türkçenin coğrafi 
dağılımı ve tarihi macerasını yansıtır şekilde farklı ülkelerde ve şehirlerde ya-
pıldığını dile getirerek 10. Şiir Şöleninin Bişkek’te yapılacağını ve şiirimizin 
başkentinin bu sene Bişkek olduğunu dile getirdi.

10. şölende Manas, Yusuf Has Hacib ve Namık Kemal adına büyük ödüller 
verilecek. Şölen boyunca konferanslar, konserler yanında şiir atölyelerinde şa-
irler, şiirle ilgili çeşitli konularda görüşlerini ortaya koyacak.

BASINDAN
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9 Türkiye şölene kalabalık bir şair, yazar, ilim adamı ve gazeteci topluluğu 
ile katılıyor. Türkiye heyeti 28 Mayıs’ta İstanbul’dan hareket edecek.

Türkçenin 10. Şiir Şölenine Türkiye dışından katılması kesinleşen şairler:

Bölge Şair

Altay Brontoy Bedurov

Altay Samunov Sergey Mihaylovic

Azerbaycan Akbar Yolchuyev

Azerbaycan Azimov Elşan Bakhşeyişoğlu

Azerbaycan Mahir Garayev

Başkurdistan Gulnara Halfitdinova

Başkurdistan Gulnaz Muratovna Kutueva

Bulgaristan Kadriye Cesur

Çuvaşistan Albina Lyubimova

Hollanda Hüseyin Kerim Ece

İran Nasir Peygüzar

Karaçay-B(M)alkar Muradin Olmezov

Karaçay-B(M)alkar Abdullah Begiyev

Kazakistan Tanagöz İlyasova

Kıbrıs Talat Ürer

Kırım Dilaver Osman

Kırım Seyran Süleyman

Kosova Zeynel Beksaç

Kuzey Irak Gomhor Mohammed Khaleel

Makedonya Leyla Şerif Emin

Moldova Ecaterina Ganeva

Saha Yakut Andrian Lukin Vasilevic

Saha Yakut Androsov Gavril Gavrilevich

Saha Yakut Elena Sleptsova-Koorsunnaaah

Tataristan Çulpan Zaripova Çeti

Tataristan Rıfat Salahov

Tuva Hakas Alexander Kotozhekov

yenisafak.com.tr / Kültür Sanat / 27 Mayıs 2013



129

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

9Manas’ın gölgesinde şiir şöleni

D. Mehmet Doğan / Yeni Akit / 02-04 Haziran 2013

“Manas” bize Kırgızistan’ı hatırlatır. Kırgızistan yerine “Manaseli” desek 
yanlış olmaz! Kırgızistan, destan kahramanı Er Manas’ı yaşatıyor. Manas des-
tanı adını bu kahramandan alıyor. Onun efsanevî doğuşu, düşmandan korumak 
için isminin gizlenmesi, 12 yaşına gelince düşmanlara karşı mücadeleye başla-
ması, ölümü ve yeniden dirilişi ve nihayet ikinci ölümü…

Destan, Manas’ın son ölümüyle de bitmiyor. Onun oğlu Semetey’in, torun-
larının maceraları ile devam ediyor. Söylendiğine göre, 8 nesil süren bir destan 
Manas. 500.000 mısradan fazla olduğu ifade edilen dünyanın en büyük ve hâlâ 
anlatılmaya devam eden destanından öz ediyoruz.

Bir “manasçı”yı, yani Manas anlatıcısını, canlı olarak dinlemediyseniz, 
bu destanı tam mânasıyla kavramanız mümkün değil. Söyleyeceğimiz şu: 
Manas’ı kitaptan okumakla dinlemek arasında dağlar kadar fark var!

Manasçı sandalyesine oturup “heey!” diye başladığı andan itibaren kendi-
nizi masalların, efsanelerin, destanların dünyasına ait hissediyorsunuz. Belli 
bir âhenkle, adeta soluk almadan okunan destan, sizi dünyanızdan koparıyor. 
Manasçı ile anlattıkları iç içe geçtiği gibi, dinleyici manasçının büyüsüne kapı-
lıyor, sözleri tam olarak anlamasa dahi ahengin, onu tamamlayan yüz, el ve kol 
hareketlerinin tesiriyle zengin bir masal âleminin adeta parçası oluyor.

Manas Kırgızların bin yıllık efsanevi tarihi demek. Kırgızlar onu yaşatıyor, 
o da Kırgızları.

Türkçenin 10. Uluslararası şiir şöleni 29 Mayıs’ta Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te başladı. Bişkek Flarmoniya Konser Salonu’nda yapılan açılışta, Kır-
gızistan Kültür Bakanı Sultan Raev de bulundu ve güzel bir konuşma yaptı. 
Türkiye Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirilen şölenin açılışında 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’in bulunması da gü-
zel bir tesadüftü. İlki Bursa ve Konya’da yapılan Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni’nin düzenleyici heyetinde o da yer alıyordu. Türk Dünyası Aksakalları 
toplantısı için Bişkek’e gelen İsen, ilk şölenden 21 yıl sonra yapılan 10. Şöle-
nin açılışına katıldı ve konuşma yaptı.

Kırgızistan Yazarlar Birliği ve Manas Üniversitesi’nin desteği ile yapılan 
şölenin açılışında Türk dünyasının şairleri 10. defa bir araya geldiler. Doğu’da 
Saha-Yakut bölgesinden batıda Hollanda’ya kadar 20’den fazla ülke ve bölge-
den şairlerin katıldığı şölenin açılışı şenlik havası içinde geçti.

Biz de açış konuşmamızda, Kırgızistan’la coğrafi uzaklığın, dil, din ve 
kültürel yakınlığımızı etkilemeyeceğini, iki ülkenin halklarının tarihen güçlü 
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9 bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyledik. Konuşmamızın sonunda üzerinde 
durduğumuz bazı hususları okuyucularımıza aynen aktarmak istiyorum:

“Bursa’dan 21 yıl sonra, Türk dünyasının şiir ustaları, Bişkek’de onuncu 
defa bir araya geldiler. Onlar gelince kıt’alar, coğrafyalar, ülkeler bir araya 
geldi. Arayışımız, yüzlerce yıllık ortak sesimizi, ezgimizi bulmak içindir.

Değişik coğrafyalardan gelen, farklı lehçelerle, şivelerle konuşan şairler 
ve yazarlar topluluğunun üzerinde bilhassa düşünmesi gereken hususlar var; 
Bişkek’te de bir daha hatırlatmadan geçemeyeceğim.

Siyasî sınırlar, kültürleri, medeniyetleri sınırlayamaz; tahdit edemez. Bizim 
sınırları aşan güçlü bir medeniyetimiz var, ortak değerlerimiz var. Kardeşler 
arasındaki siyasî soğukluklar/çekişmeler ortak medeniyetimizi zedelememeli, 
ortak değerlerimizi unutturmamalı.

Türk dilli halkların coğrafya olarak, nüfus olarak dünya içinde bir dünya 
olduğunu akıldan çıkarmayalım. Bu dünya bunun farkına varırsa, hem kendi-
ni değiştirecek güce sahibi olur, hem de kendi dışındaki dünyayı değiştirecek 
kudret elde eder.

Gittikçe küçülen dünyaya rağmen yaşayan yazarlarımız, şairlerimiz birbiri-
ni tanımıyor, birbirinin klasiklerini bilmiyor. İnanıyorum ki, geçmiş büyükleri-
mizi tanısak, eserlerinden haberdar olsak, 21. yüzyılda sesimiz daha gür çıkar.

Uzak yakın kardeşlerle kardeşcesine ilgilenmek. Onların sözünü, sesini 
işiterek mutlu olmak. Büyük şahsiyetlerini tanımak. Ve zamanımızın yeni, 
yepyeni sözünü söylemek, sentezini yapmak... Ve dünyaya bu ortak sözü söy-
lemek. O günlerin uzak olmamasını diliyorum.

10. Şiir Şöleni’nin yapıldığı Bişkek’de sadece şiir okunmayacak. Bu ko-
nular üzerinde de konuşulacak, tartışılacak. Uzak yerlerden geldik, hasretimiz 
büyük. Kardeşlerin sohbet meclisinde konuşulacak çok şey var, elbette. Dört 
gün boyunca bunları bu salonlarda, odalarda, yolda, sokakta konuşup duraca-
ğız.

Bişkek şölenine ilk defa katılan bölgeler ve şairler var. Altay, Tuva, Ha-
kas… Bu sevindirici elbette. Ya gelmeyenler, gelemeyenler?

Kıbrıslı şairimiz, İstanbul havalimanından dönmek zorunda kaldı. İranlı, 
Tebrizli şairimiz Manas havalimanından geri çevrildi. Türkmenistanlı, Özbe-
kistanlı şairlerin gelemeyişi üzerine konuşmak istemiyorum!

21 yılı geride bırakan bu şölenin müdavimleri, katılımcıları, yürütenleri 
içinde artık aramızda olmayanlar var. Kazakistan’ın Almatı şehrinde yaptığı-
mız ikinci şölenin ev sahibi, Kazakistan Yazarlar Birliği başkanı Kaldarbek 
Naymanbay vefat etti.

İlk şölenimize katılan Özbekistanlı şair Rauf Parfi, Kırımlı şair Yunus Kan-
dim, Azerbaycanlı şair Hamid Nutki, Kıbrıslı şair Osman Türkay, Afganistanlı 
şair Ergeş Uçgun ve Türkiye’den M. Âkif İnan, Erdem Bayazıt, Arif Damar 
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9kaybettiklerimiz arasında. İlk şölenimizde ödül alan Kazakistanlı şair Toman-
bay Moldagali’nin vefat ettiğini, tekrar davet etmek istediğimizde öğrendik. 
Hepsine rahmet diliyorum. Birkaç yıl önce vefat eden Kırım Tatar Yazarlar 
Birliği başkanı Şakir Selim ve evvelki yıl ebediyete intikal eden Üsküp şöle-
nimize büyük emek veren genel sekreterimiz Rıfkı Kaymaz’ı da rahmetle yâd 
ediyoruz.

Söz hep vardı, bizi buraya güzel söylenmiş sözler getirdi. Sözün özünü, gü-
zelini, tesirlisini söylemek; bunu bütün insanlığa duyurmak emelimiz olmalı.

Sözlerimi, Türkiye’den bir gazete haberi ile bitirmek istiyorum. Türkiye’de 
savunma sanayine imalat yapan bir kurum yeni bir zırhlı savaş aracı geliştirdi. 
Bu araca isim olarak da Manas destanında geçen kanatlı at “Tulpar”ı seçti!”

Kırgızistan notları: “Minare” nasıl “Burana” oldu?

Kırgızistan’da Şiir Şöleni’nin tamamlayıcı unsurları arasında bazı ziyaret-
ler ve kültürel geziler de var.

Önce, beş yıl önce kaybettiğimiz, şahsen de tanıdığımız ünlü yazar Cen-
giz Aytmatov’un kabrini ziyaret ediyoruz. Bişkek’e yakın bir mesafede Ata-
beyit kabristanına defnedilmiş Cengiz Aytmatov… Ata-Beyit, “Baba mezarı” 
demekmiş. Aytmatov’un babası Törekul Aytmatov’un mezarı da buradaymış. 
Aslında sade onun babasının değil, 1937-1938 yıllarında Stalin tarafından kat-
ledilen 137 Kırgızistanlı yazar, aydın ve idarecinin mezarı burada. Bu kişiler 
başkent Bişkek’e 30 km. mesafede eski bir tuğla ocağına götürülerek kurşuna 
dizilmiş, daha sonra da açılan bir çukura gömülmüş.

1938’deki bu katliamın tek şahidi ocağın bekçisi Hıdır Aliyev, ölüm döşe-
ğindeyken kızına, zaman ve şartlar uygun olduğunda herkesin bilmesi gereken 
bir katliamdan söz etmiş. Uzun süre saklanan bu sır, 1991 yılında bağımsızlı-
ğını kazanan Kırgızistan’ın hükümet yetkililerine iletilmiş. Kırgızistan’ın ilk 
Cumhurbaşkanı Askar Akayev 1993 yılında mahallin kazılması emrini vermiş. 
Bugün orada bir anıt ve müze var. Aytmatov’un mezarı da burada. Dünyaca 
meşhur Kırgız yazarının vefatının 5. yıldönümüne sayılı günler var. Ve burada 
onun hatırasına bir anıt mezar inşa ediliyor.

Kırgızistan’ta Şiir Şöleni’nin bir günü Isık Göl’de icra edilecek. Bunun 
için cuma günü erkenden yola çıkıyoruz. İlk hedefimiz, Burana… Burana’nın 
ne olduğunu pek anlayamıyoruz. Sanki bize bir yer ismi gibi geliyor. Fakat, 
gittiğimiz yerin Yusuf Has Hacib’in memleketi Balasagun olduğunu öğreniyo-
ruz. O zaman, Burana’nın “minare”nin değişmesiyle ortaya çıkmış bir kelime 
olduğunu anlıyoruz. Bugünkü Kırgız Türkçesinde minare “minara” şeklinde 
söyleniyor. Bu değişme veya galat nasıl oldu, onunla ilgili tatminkâr bir bilgi-
ye ulaşamıyoruz.
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9 Bugünkü Kırgızistan’ın Tokmok/Tokmak şehri yakınlarında Karahanlıla-
rın başşehri Balasagun’un harabelerini geziyoruz. En dikkat çeken kalıntı bir 
kule. Aslında bu kule Balasagun’un meşhur Ulu Camii’nin minaresinin kalın-
tısı. 9. Yüzyıl sonlarında inşa edildiğinde yüksekliği 45 metre olan kule, 15. 
yüzyıldaki depremde 25 metreye düşmüştür. Öyle anlaşılıyor ki, Balasagun 
tamamen tahrib olmuş ve terk edilmiş.

“Burana”, yani “Minare” bir hayli uzak mesafeden görülebiliyor. Yaklaşıl-
dıkça, tuğla yapının özellikleri fark ediliyor. Minare, bizim minarelere göre, 
bir hayli “kalın”. Kaide kısmında tuğla ile yapılmış bazı motifler dikkati çeki-
yor. Minarenin temelleri 5 metre derine gidiyormuş. Kaidesi de 5 metre dolgu 
imiş. Ancak bundan sonra, minarenin giriş yoluna varılıyor ve tek kişilik bir 
merdivenden tepesine çıkılabiliyor. Buraya kadar demirden bir merdiven yap-
mışlar. Aslında giriş minarenin yanındaki camiin çatısından başlıyor olmalı.

Minare, Karahanlı minarelerinin bir örneği. Bugün en sağlam örneğini, 
Buhara’da gördüğümüz “Kalan Minare”ye bir hayli benziyor.

Bunara, Balasagun’daki Uygur medeniyetinin günümüze ulaşmış yer üs-
tündeki tek şahidi…

Bunara ziyaretinden sonra hedefimiz Isık Göl...

Issı, ıssık kelimesini bizler artık kullanmıyoruz. Tabii “ıssıot”u saymazsak!

Issıot hani şu bildiğiniz isot!

Isı, ıssık sıcak demek. (Hâlen kullandığımız “ılık” bu kelimenin harf de-
ğişikliği ile ortaya çıkmış gibi geliyor bana). “Isık göl”, deniz seviyesinden 
1600 metre yükseklikte. Etrafında Tanrı dağları silsilesinin bir bölümü olan 
Aladağlar var. Bu yüksek dağların başı daima karlı. Kışın civar bir hayli de 
soğuk. Fakat Isık göl buna rağmen donmuyor. Gölün ısıklığı da buradan geli-
yor. Güney Amerika’daki Titikaka gölünden sonra dünyanın ikinci en büyük 
dağ gölü imiş.

Batılıların “turkuvaz” dediği “Türk mavisi”nin ne demek olduğunu göl gö-
rüş mesafemize girdiğinde anlıyoruz. Göl boyu batı-doğu yönünde 182 km 
uzunluğunda, eni kuzey-güney istikametinde  60 km imiş. Kıyılarının uzunlu-
ğunun bin kilometreye yakın olduğunu söylersek, gölün büyüklüğü hakkında 
bir fikir sahibi olunabilir.

Yüze yakın akarsu gölü beslermiş. Gölün suyu az tuzlu imiş ve su seviyesi 
her yıl yaklaşık 5 santimetre düşüyormuş. Bu göl, Kırgızlar için mukaddes 
sayılırmış. Eski adı bu yüzden “Idık-göl” (mukaddes göl) imiş. Göz şeklindeki 
göl kâinatın gözü olarak görülürmüş. Göle dua edilir, suyu ile el yüz yıkanır, 
fakat asla ayak sokulmazmış…

Isık gölün başlangıcında Balıkçı kasabası var. Yanlış duymadınız: Balıkçı! 
Biraz sonra Çırpıktı’ya ulaşıyoruz. Bizim “çırpı” kelimesi ile yakınlığı dikka-
tinizi çekmiştir sanırım.
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9İşte burada, yolun kenarında yakın zamanda yapılmış bir cami dikkati çe-
kiyor. Küçük, mütevazı bir cami. Minaresinde ve kubbesinde hilâl şeklinde 
alemler var. Duvarlarında ise, hilâlle birlikte yıldız. Fakat bu yıldız bizdeki 
gibi 5 şualı değil, 4 şualı.

Cumayı burada kılacağız. Camiin genç hocası, bu farklı cemaati görünce, 
İslâm’ın temel konuları üzerinde yarım saat konuşuyor. Anlaşılmayacak bir 
şey yok. Konu âşinamız, dil farkları böylece ortadan kalkıyor. Namaz bildiği-
miz gibi. Tesbihin sonunda imam duayı köyün aksakalına yaptırıyor…

İslâm’ı yeniden yaşama yolunda adımlar atan Kırgızların samimi heyecanı 
bizi sarıp sarmalıyor.

Kırgızistan notları: “Isıkgöl’ün kıyısında “Ruh Merkezi”!

Cengiz Aytmatov, Yıldırım Sesli Manasçı hikâyesinde, Kırgızların Isık-
Göl’e dua ettiklerini anlatır. Isık-Göl Kırgızları, Talçuy vadisinde Oyrat-
Çungurları ile savaşmaktadır. Senirbay ünlü bir “yurt” ustasıdır. Yani, çadır-ev 
yapıcısı... Hastadır, üç gündür yatmaktadır. Yeni gelininin kız kardeşi ölmüş-
tür. Cenaze törenine aşiretinin başında katılması gerekir. Fakat atına binmeye 
gücü yetmez. Hanımı Kertolgo-zayıp, bu durumda, ailenin aksakalı kendisi 
olduğu için cenazeye katılacağını söyler. Kocası da onun bütün aşireti toplayıp 
cenazeye katılmasını uygun bulur. Oğlu Eleman’la Isık-Göl’ün kenarına gelin-
ce, Kertolgo-zayıp diz çöker ve yakarmaya başlar:

“Ey Isık-Göl, yeryüzünün gökyüzüne bakan gözü! Sana sesleniyorum ey 
suları buz tutmayan göl! Ey kutsal ebedî varlık! Kadere hükmeden Gök Tengri 
gözünü köpüklerine çevirdiği zaman, duamı ona ulaştırsın diye, sana sesleni-
yorum...”

Isıkgöl’ün etrafında bir hayli yerleşim yeri var. Bunlar ekseriya köy veya 
kasaba görünümünde. Tabiî, bu göle tatil maksadıyla gelenler için yapılmış, 
irili ufaklı çok sayıda otel de gölün çevresinde yer alıyor. 

Çolpan Ata, Isıkgöl ilçesinin idare merkezi konumunda. Isıkgöl’ün kuze-
yindeki Çolpan Ata’da 2 binden fazla kaya resmi bulunuyormuş. “Bulunuyor-
muş” diyoruz, çünkü oraya kadar gittiğimiz halde göremedik ne yazık ki! 

Bize binlerce yıllık geçmişi olan bu resim ve heykelleri göstermek yerine, 
yeni imalat bir yere götürdüler. Kapısında “Ruh Orda” yazıyor. 

Türkçesi “Ruh Merkezi” olabilir…

“Ruh Merkezi”,  güzelim gölün kıyısında, her hâlde buraya tatil yapmak 
üzere gelenlere göstermek üzere tasarlanmış bir düzenleme. Girişten itibaren, 
gölün güzel manzarası ile birlikte bütünleşecek şekilde, eski Yunan mimarisini 
andıran bazı binalarla, minyatür etkisi bırakan Budist tapınağı, Ortodoks kili-
sesi, Katolik kilisesi, havra ve cami yapılmış. 
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9 Bu dinlere ait mabedler, o dine mensup olanların ibadeti için yapılmış ola-
bilir mi?

Müslümanlar burada yapılan camide ibadet edebilir. Fakat, Hıristiyanlar 
veya Yahudiler için bu mümkün değil. Onların Hıristiyan veya Yahudi ibadet-
hanesi olması için kendi kiliselerinin kontrolünde ve mabed olarak tanınması 
gerekiyor. Bunun da öyle kolay bir şey olmadığı ortada. 

O zaman bu “mabed”ler neden bir arada bulunduruluyor?

Bu bir hoşgörü hamlesi!

“Biz sizi tanıyor ve kabul ediyoruz”. Böyle uygulamalara hiçbir Avrupa ül-
kesinde rastlamak mümkün değildir. Onlar diğer dinleri tanıdıklarını asla söy-
lemiyorlar ve böyle tecessüm etmiş şekilde ilân etmiyorlar. Bu Türkiye gibi, 
Kırgızistan gibi ülkelerin kendini kabul ettirmek maksatlı uygulaması. Bildi-
ğim kadarıyla Türkiye’de Antalya’da daha küçük çaplı böyle bir yer varmış. 
Buradaki çok abartılı. Hatta bir de “Tengri” mabedi bile inşa etmişler!

Orta Asyada “Tengricilik” diye bir din varmış! Yani eski Türklerin İslâm 
öncesi dini! Türklerin İslâm öncesinde böyle mazbut bir dinlerinin olduğunu 
kabul etmek zor. Ama modern zamanlarda, bazılarının böyle bir din iddiasıyla 
ortaya çıkmasını da çok masumane görmek mümkün değil. 

Neyse ki, “neymiş bu tengricilik” diye binanın kapısını araladığımızda, bu 
mekânın depo olarak kullanıldığı kanaatine vardık!

Evet dinler faslı böyle… Bir de Kırgız kültürü için yer belirlemesi mahiye-
tinde bazı düzenlemeler dikkatimizi çekti. Cengiz Aytmatov’u, Manas’ı dünya 
kültürünün, bilhassa batı kültürünün içinde yorumlama çabası dikkat çekici. 
İki tarafı açık bir yapıda bir tarafta Aristo, diğer tarafta Kopernik ve ortada 
Kırgızların ünlü bir manasçısının devasa heykeli var!

Dışarıda da Yunan tanrıçalarının heykelleri! 

Bu karmaşa içinde, bir kenarda bir Atatürk heykeli de görülebiliyor. “Hadi 
geçmişe doğru yolculuk” derken, bir de bakıyorsunuz yaşayan bir lider, Kaza-
kistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in manzaraya hâkim heykeli ile 
karşılaşıyorsunuz. 

Velhasıl “Ruh Merkezi” ruhu sükûnete kavuşturacak yerde kargaşaya sü-
rükleyen karman çorman bir yer!

Ruh Merkezi’ni gezerken, buradaki zamanımız tükeniyor. Böylece Çol-
pan Ata’nın asıl orijinal eserlerini, kaya resimlerini ve heykelleri görmeden 
Isıkgöl’den ayrılıyoruz…



135

T
ür

k 
D

ün
ya

sı
 Ş

iir
 G

ül
de

st
es

i

9Şiirin Öncülüğünde Bişkek’teyiz

Şeref Akbaba / Ay vakti,  145. Sayı / Temmuz - Ağustos 2013

 

Türkçe’nin 10.Uluslararası Şiir Şölenine katılmak için Kırgızistan’ın Baş-
kenti Bişkek’e doğru, Ankara’dan gelen kafileye dahil olarak İstanbul’dan yola 
çıkıyoruz. Üç saatlik uçak yolculuğum olmuştu ama, ilk kez havada beşbu-
çuk saat uçacaktım. Gitmeyi yine çok arzu ettiğim; Taşkent, Buhara, Tirmiz, 
Nesa, Semerkant, Belh havalisine kısmi olarak havadan ya uğrayacak, ya da 
yakınında olacaktık. Şah-ı Nakşibend, Ahmet Yesevi ve Kaşgarlı Mahmut’a da 
çok uzak değildik. Yolculuğumuz; İmam Serahsi’nin, Kutadgu Bilig’in Yazarı 
Yusuf Has Hacib’in, Cengiz Aytmatov’un Yaşadığı, dünyaca bilinen Manas 
Destanı’nın yazıldığı yere, Karahanlı Devleti’nin başkenti ’ne, Issık Göle, 
Kımız’ın, Kırgız’ın olduğu bölgeyeydi.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, ilki 21 yıl önce Bursa’da gerçekleş-
tirilen “Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni” nin 10.su Cengiz Aytmatov’un 
hâtırasına ithaf edilmişti. Manas, Yusuf Has Hacib ve Namık Kemal adına bü-
yük ödüller verilecek. Yusuf Has Hacib, Sezai Karakoç, Halime Hüdeyberdi-
yeva, Namık Kemal, Yunus Emre ve Manas şiir fasılları icra edilecekti.

Türkiye’den katılanlar; D. Mehmet Doğan, Bekir Soysal, Nazif Okumuş, 
İ.Ulvi Yavuz, Ahmet Fidan, Hicabi Kırlangıç, Muhsin Mete, Atilla Mülayim, 
Mehmet Sılay, Fatih Gökdağ, Mehmet Ali Köseoğlu, Ferhat Koç, Osman Öz-
bahçe, Mustafa Ekici, Vural Kaya, Halil İbrahim Özdemir, Salih Yılmaz, Meh-
met Aycı, Hüseyin Akın, Ali Ayçil, İhsan Deniz, Celal Fedai, Fatma Şengil 
Süzer, Rıdvan Canım, Nazım Payam, İsmail Göktürk, Şeref Akbaba, Yunus 
Emre Altıntaş, S. Ahmet Kaya, Şahan Çoker ve Yahya Demeli. Konya Millet-
vekili Mustafa Kabakçı, Mahmut Bıyıklı, Osman Bozdemir ve adını hatırla-
madıklarım..

Türkiye dışından katılanlar; Muraddin Ölmezov(Karaçay), Abdullah 
Begiyev(Karaçay), Albına Vasilevna Lyubımova(Çuvaşistan), Gülnaz Kutu-
yeva (Başkurdistan), Çulpan Çetin (Tataristan), Elena Sleptsova (Saha Yakut), 
Andrian Lukin Vasilevic (Saha Yakut), Androsov Gavril Gavrilevich (Saha 
Yakut), Samunov Sergey Mihayloviç (Altay Özerk Bölgesi), Brontoy Bedurov 
(Altay Özerk Bölgesi), Ecaterina Ganeva (Moldava), Dilaver Osman(Kırım), 
Seyran Süleyman (Kırım), Akbar Yolchuyev (Azerbaycan), Azimov Elşan 
Bakhşeyişoğlu (Azerbaycan), Mahir Garayev (Azerbaycan), Tanagöz İlyaso-
va (Kazakistan), Sabri Alagöz (Bulgaristan), Leyla Şerif Emin (Makedonya), 
Zeynel Beksaç (Kosova), Hüseyin Kerim Ece (Hollanda) Alexander Kotozhe-
kov (Tuva Hakas) ve kırka yakın Kırgız şair.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki üç saatlik zaman farkını sabahın ilk ışık-
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9 larıyla Manas Havaalanına inince anlamıştık.

Gece boyu süren yolculuğun ardından kalacağımız Sayakat Otel’ine doğru 
yol alırken Ala Dağ’ların karını seyrediyorduk..

Ve otele inince alışmadığımız bir durum.

Azarbeycan’da Mustafa Özçelik Ağabey’le kaldığımız otelin odasında 
pencere yoktu, havalandırma vardı.

Ah kominizm ah dedirtiyordu insana..

Bişkekte’de tuvaletlerde su yok.

Avrupa, Orta Asya böyle işte. Bir arkadaşımız parfümün yaygın olmasının, 
çok kullanılmasının sebebi budur diye izahatta bulunmuştu.

Yüzyıla yakın Allah demek bile yasak..

Belliki, muhafaza edebildikleri bir kelime, dini bir kavram da olsa ona tu-
tunarak yenilenme, yeniden ihya yolundalar.

Şiir şöleninin ilk gününde Bişkek Flermonia Konser Salonu’nda protokol 
konuşmaları, Bişkek Milli Orkestrası Konseri ve şairlerin şiirlerini okumasıyla 
program icra edildi.

Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Çolponbek Abıkeyev hoş geldin mahi-
yetinde bir konuşma yaptı. D.Mehmet Doğan’ın yaptığı konuşma, bir manifes-
to niteliğindeydi. Şair arkadaşların da dile getirdiği gibi hemen orada kitaplaş-
malı ve dağıtılmaydı ama olmadı.

“Uzaklardan, çok uzaklardan geldik. Fakat yakın, çok yakına geldik! Kır-
gızistan, Türkiye’ye birçok komşu ülkeden daha yakın. Bu dil, din ve gönül 
yakınlığı. Destanların diyarından çıktık, vardığımız yerlerde destanlar yazdık”

“Cengiz ağamızı dünya tanır! Türkiye’de eserleri an çok basılan ve okunan 
yazarların başında gelir Cengiz Aytmatov. Bütün hikâyeleri, romanları Türkiye 
Türkçesine aktarılmıştır. O toprağının rengini, kokusunu; halkının kimliğini 
yüksünmeden, şerefle taşıdı. Kırgızların, umum Türklerin yüz akı oldu.

Gününü bir asra bedel kıldı, muhteşem eserlerini zamanı aşarak yazdı. 
“Mankurtlaşma” kavramını dünya literatürüne armağan etti. Zihnimizi açtı, uf-
kumuzu genişletti. Yaygın coğrafyalarda yaşayan hepimiz zaman zaman man-
kurtlaşma eğilimleri ile karşılaştık. Mankurtlaşan oğulların analarını, babaları-
nı saymadıklarını gördük. O Manas destanını 20. asırda yeni bir tarzda yazdı.

“Bizim sınırları aşan güçlü bir kültürümüz var, ortak değerlerimiz var. Kar-
deşler arasındaki siyasi sürtüşmeler ortak kültürümüzü zedelememeli. Türk 
dilli halkların coğrafya olarak, nüfus olarak dünya içinde bir dünya olduğunu 
akıldan çıkarmayalım. Bu dünya bunun farkına varırsa, hem kendini değiş-
tirecek güce sahip olur, hem de kendi dışındaki dünyayı değiştirecek kudre-
ti elde eder. Sözlerimi, Türkiye’den bir gazete haberi ile bitirmek istiyorum. 
Türkiye’de savunma sanayine imalat yapan bir kurum yeni bir zırhlı savaş 
aracı geliştirdi. Bu araca isim olarak da Manas destanında geçen kanatlı at 
“Tulpar”ı seçti.”
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9Kırgızistan’da olunca, akşam yemeğinde fısıltı halinde dolaşan “ etler at 
eti, ayran görünümündekiler kımız” söylemi kimi gülüşmelere neden olsa da, 
etlerin at eti olmadığı anonsu yapıldı.

Hâsılı temkin vardı.

Akşam, Talha Ayhan Otel’e ziyarete gelmişti. Anadolu’dan okumak için 
yıllar önce gitmiş, üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye’ye dönmüş, sonrasın-
da da Bişkek’te iş kurmuş ve hayatını orada devam ettiriyor. Arabayla Bişkek’i 
gezdirdi ve üçüncü gün akşam da bu geziye devam ettik. Sevimli, inançlı, ga-
yesi, davası olan bir kardeşimiz.

Bişkek.

Sovyetler sonrası yirmi yıllık bir geçmişi olan Kırgızistan Cumhuriyeti, 
beş milyonluk nüfusu ile bölgenin küçük ülkelerinden biri. Türkiye’nin dörtte 
biri kadar. Başkent Bişkek geniş caddeleri ve mutlu insanlarıyla dikkat çeki-
yor. Yüzleri gülüyor. Bu sempatinin sebebi çekik gözlü olmaları. Bişkek Orta 
Asya’nın gelecek vaad eden başkentlerinden.

Şair Seyyid Ahmet Kaya şehirde dolaşırken evlerin etrafını kuşatan ağaçlar 
için bir yorum yapmıştı. “Rus zulmünden saklanmanın yollarından biri olsa 
gerek. Evleri adeta ağaçlarla korumaya almışlar.”

Ruslar şehirde ağaca ve geniş caddelere önem vermişler hep.

Nitekim Kars’ta da bunu görmüştük.

İkinci gün programa Manas Üniversitesinde şiir fasıllarıyla devam ettik.

“Kırkgöze” şiirini okudum.

Sırası gelen şairler şiirlerini okuyorlardı.

Diğer ülkelerden gelenler, şiir öncesi şarkı söylemeyi yeğliyorlardı.

İki gündür sunumuyla öne çıkan bir isim vardı.

Altınbek İsmailov.

Manas Üniversitesinde Öğretim üyesi ve şair. Bu şölenden sonra Kırgızis-
tan bir de sunucu kazandı. Esprileri, anekdotları, ezbere okuduğu şiirlerle göz 
doldurdu.

Ondan bir anekdot aktaralım.

“Kırgızlar acıkınca, bindikleri atları yedikleri için Orta Asya’dan çıkama-
mışlar. Türklerse atlarını yemeyip Anadolu’ya ve diğer coğrafyalara ilerlemiş-
ler. Siz at eti yemediğiniz için Anadolu’dasınız.”

Ve öğlen arası. Üniversitenin girişinde, inşaat halindeki camide, namaz için 
hazırlanmış bölümünde öğle namazını Tatar Rıfat Salahov’la kılıyoruz. Suat 
Cebeci Hocamız, İlahiyat Binası öncesinde caminin daha elzem olduğunu ifa-
de ediyor.

Programı icra ettiğimiz Manas Üniversitesi Türkiye ve Kırgızistan ara-
sında ortak bir protokolle 1995 yılında kurulmuş bir üniversite. 17 yaşında. 
Türkiye’deki YÖK’e bağlı üniversitelerden hiçbir farkı yok. Puan sistemi ile 
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9 öğrenci alıyor. Öğretim görevlileri Türk ve Kırgız akademisyenlerden oluşuyor. 
Üniversite’de İngilizce, Türkçe, Kırgızca ve Rusça konuşuluyor ve Çince dahil 
dört dilde eğitim veriliyor. Burası dil öğrenmek için dünyanın en ucuz ülkele-
rinden biri. 4600 öğrencisi ile Kırgızistan’ın gözde üniversiteleri arasında yerini 
almış. Özel statüsü nedeniyle Kırgızistan ve Türkiye’deki üniversitelere denk 
bir üniversite.

Kısaca Manas’tan da bahsedelim. Manas destanının Kırgızistan kültüründe 
önemli bir yeri vardır. Manas destanının kahramanı er-manastır. Onun efsanevî 
doğuşu, düşmandan korumak için isminin gizlenmesi, 12 yaşına gelince düş-
manlara karşı mücadeleye başlaması, ölümü ve yeniden dirilişi ve nihayet ikinci 
ölümü. Oğlu Semetey’in, torunlarının maceraları ile devam ediyor. Sekiz nesil 
süren bir destan Manas. 500.000 mısradan oluşuyor ve hala anlatılıyor. Destanı 
bir manascıdan dinlemek lazım. Programlar süresince zaman zaman bize manas 
destanından bölümler okundu. Sözlerini anlamasak bile, okuyanın tavrı, okuyu-
şu hepimizi büyüledi. Manas Kırgızların bin yıllık efsanevi tarihi. Kırgızlar onu 
yaşatıyor, o da Kırgızları.

Üniversitedeki programdan sonra Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret ettik.

Kendi arzusuyla, Stalin’in katlettirdiği aydınlardan olan babasının mezarı-
nın olduğu yere defnedilmiş.

Fatihalar okuduk.

“Selvi Boylum, Al Yazmalım”ı bilmeyenimiz yoktur. Eserleri farklı dillere 
en çok tercüme edilen yazarlardan.

Ve Bişkek’te üçüncü günümüz.

Cuma.

Issık Göl’e doğru yola çıkıyoruz. Sağımızda Tanrı Dağları. Sol yanımız Ka-
zakistan köyleri. Sınırda tel örgü var sadece. Köylere bakınca, minareleri görü-
yor ve seviniyoruz. Yolda uğrayacağımız önemli yerler olduğu ifade edilmişti..

Kutadgu Bilig’in Yazarı, Yusuf Has Hacib’in Yaşadığı Tokmak Şehrinde, 
Balasagun’da bulunan “Burana” yani Minare. Saltuk Buğra Han ve Karahanlı-
lar. Onlardan kalan ve Burana diye isimlendirilen minarenin girişinde ve tepe-
sinde arkadaşlarımız ezan okudular, bizler de eşlik ettik.

Cuma namazını yol üzerindeki çırpınklı/Balıkçı köyde eda ettik. Türkçe çır-
pı anlamına geliyor. Namaz sonrası duayı köyün ihtiyar bilgesi yaptı. İmam bize 
de ayakta çok şey anlattı ama, ayetlerden başkasını anlamadık.

Kültür müzesini ziyaret ettikten sonra Issık Göl’e varıyoruz. Arkasında Ala 
dağlar. Dağlar karlı, adını kitaplardan okuduğumuz Issık Göl’de elimizi yüzü-
müzü yıkıyoruz.

Issık Göl dünyanın en büyük krater gölü. Gümüş gibi ışıldayan berrak su-
larında 40 m derinlikte yüzen balıkları görebiliyorsunuz. Göl, Kırgızistan’ın en 
önemli turizm alanlarından biri. Issık Göl, Kırgızistan’ın doğusunda yer alıyor.. 
Deniz seviyesinden 1607 m yükseklikte ve 6236 km2’lik bir alana sahip

Son şiir programını burada icra ediyoruz.
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9Ve gece.. Rıdvan Canım Hoca, Issık göl yürüyüşümüzde yaşadıklarını ya-
şayarak anlatıyor. Erzurum ve teslimat edirne. İçimden bu roman olarak yazıl-
malı diyorum.

Sabah namazı sonrası güneşin doğuşunu seyrediyoruz Issık Göl’de.. Mus-
tafa Kabakçı bizden önce gölün kenarında, kareleri kaçırmıyor. Halil İbrahim 
Özdemir fotoğraf çekmede profesyonel.

Bişkeke dönüyoruz.

Kapanış ve ödül töreni

Manas Büyük Ödülü Türkiye’den Hicabi Kırlangıç. Yusuf Has Hacib Bü-
yük Ödülü Altay’dan Brontoy Bedurov ve Namık Kemal Büyük Ödülü de 
Tataristan’dan Rıfat Salahov’a verildi.

Programların sona ermesini müteakip Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, heyet onuruna akşam yemeği verdi. 
Kırgız Halk Şarkıları yanı sıra, geleneksel oyunları ve Manas okuyucuları ye-
meğe eşlik ettiler.

Veda vakti geldi.

Gece Türkiye’ye dönüyoruz.

Şen kalasın Bişkek şehri.

Bekir Soysal ağabey hal diliyle ben yolda bırakmam diyor. Giderken aldığı 
yere bizi bırakıyor ve yoldaki hoşsohbet yarım kalıyor.

Şiir, yürüyüşe devam diyor.
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9 Kırgızistan Notları

Ahmet İlhan /  Kayseri Manşet / 06-15 Haziran 2013 

İlk açılış programı Bişkek Flermonia Konser salonunda yapıldı. Konser 
salonunun bulunduğu bina büyük bir meydandaydı. Önü heykellerle, salonları 
resimlerle süslenmişti. İlk hatıra resimlerimizi burada çektik. Salonda yerel 
kıyafetleri ile dikkat çeken yaşlı Kırgız annesi bizlerin ikinci ilgi odağı oldu. 
Onunla resim çekinmek için sıraya girdik. Onun bir şair olduğunu ancak sonra 
öğrendik.

Program protokol konuşmaları ile başladı. Kırgız Kültür Bakanı Sultan 
Raev, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Büyükelçi Nejat Ak-
çel, İ.Ulvi Yavuz, Çolpanbek Atabey, Manas Üniversite Rektörü Sabahattin 
Balcı konuşma yaptılar. Çevirileri yapan Bayanın hızla notlar alması, heyecanı 
dikkatimiz çekti. Daha sonra sunucunun Şair Ali Akbaş’ın kızı Elif Akbaş ol-
duğunu öğrendik.

Konuşmalarda en dikkat çekici olan D.Mehmet Doğan’ın konuşması oldu. 
Çok iyi hazırlanmıştı. Hepimizin ortak duygu ve düşüncelerini dile getiren bir 
konuşmaydı. Onun konuşmasından bazı bölümleri aktarmak istiyorum:

“ Biz, işte o atlılarız!

“Kanatlı tulparlara binip binlerce kilometre batıya doğru, yüzlerce yıldır 
koşan atlılar! Birbirinden yüce dağlar aşan, coşkun ulu nehirler geçen, uçsuz 
bucaksız denizlere ulaşan, üç kıt’ada coğrafyaları kendine râm eden atlılar!

“Zamanı ve mekânı böylesine allak bullak eden başka bir topluluk var mı-
dır yeryüzünde? Özkent, Balasagun, Kaşgar… Semerkand, Buhara…Merv, 
Ürgenç, Herat, Isfahan, Tebriz… Konya, Halep… Bursa, İstanbul…Daha da 
ötesi: Üsküp, Saraybosna, Prizren…

“Bütün o diyarlara, bu topraklardan bir selâm gibi gittik.

“Bugün Er Manas’ın yurduna, Köroğlu’nun, Dedem Korkut’un, Battal 
Gazi’nin, Danişmend Gazi’nin selâmını getirdik.

“Uzaklardan, çok uzaklardan geldik. Fakat yakın, çok yakına geldik! Özü-
müze, içimize geldik. Kırgızistan, Türkiye’ye birçok komşu ülkeden çok daha 
yakın. Bu dil, din ve gönül yakınlığı.

“Sonsuz destanların diyarından çıktık, vardığımız yerlerde sayısız destan-
lar yazdık.

“29 Mayıs, tam da bu gün…Tam da 560 sene önce…İstanbul, dünya baş-
kenti, genç Sultan Mehmet Han tarafından fethedildi. Peygamber müjdesiyle 
nice serdar şereflenmek istedi. Bu kutlu fetih ceddimiz Mehmet Fatih’e mü-
yesser oldu. Hepimiz için büyük bayram günüdür.

“Urum’a, Kırım’a Er Manas’ın düşünü kötü yorduğumuz için gitmedik!

“Manas destanı, millet gibi geçmişten geleceğe uzanan manzum bir roman. 
Dünyanın en uzun, bitmez tükenmez destanı, bir millet var oldukça söylenme-
ye devam edecek bir şiir. Manas’a eş destanlar yazmak için kıt’aları aştık. İşte 
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9sayısız gazavatnameler, hamzanameler, selimnameler, süleymannameler…

“Er Manas’ın düşü ve Osman Gazi’nin rüyası…

“Osman Gazi altı yüz yıl önce düşünde bir çınar gördü. Bu çınar onun göğ-
sünde bitiyor ve kolları, dalları dünyanın büyük bir kısmını kaplıyor…

“Bu düşü yanlış yormak mümkün değil! Bu Osmanlı devleti idi. Altı asırlık 
muhteşem çınar!

“O toprağının rengini, kokusunu; halkının kimliğini yüksünmeden, şerefle 
taşıdı. Kırgızların, umum Türklerin yüz akı oldu.

“Şiir kervanımız, dünyayı dolaşarak buraya geldi. Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni, inşallah Bişkek’ten sonra da dünyayı dolaşmaya devam edecek.

“Bundan önce şölen yaptığımız ülkelerden getirdiğimiz renkleri, sesleri, 
kokuları, sesleri, ahengi Bişkek’in havasına karıştırmak için buradayız.

“Buradan elvan renkler,  güzel kokular, hoş ezgiler toplayarak ayrılacağız.

“Kırgızistan’ın önemini anlatmayacağım. Zihnimizde Kırgızistan denilen-
ce canlanan isimlerden bahsedeceğim. İlki Talas. Talas tarihimizin dönüm nok-
tasının yaşandığı yer. Müslüman olmadan, Müslüman ordusunu destekledik. 
Bu tarihî bir dönüşümün başlangıcı idi.

“Bu topraklar, müziğin, şiirin atbaşı gittiği topraklar. Elbette bilginin, inan-
cın da toprakları. İmam Serahsi bu ülkede son uykusunu uyuyor. Büyük bir 
edebiyatın yol açıcısı olan Hacib Yusuf’un şehri çok yakınımızda. 9 asır sonra 
dirilip hayatımıza giren Mahmud’un Kaşgar’ına da çok yakınız. Türkçe şiirin 
de atalarından Ahmed Yesevi uzağımızda değil. Ortak dilimizin anıtlarına, Or-
hun kitabelerine birkaç menzil mesafedeyiz. Bu topraklar bizim için mübarek.

“Söz hep vardı, bizi buraya güzel söylenmiş sözler getirdi. Sözün özünü, 
güzelini, tesirlisini söylemek; bunu bütün insanlığa duyurmak emelimiz ol-
malı.

“Sözlerimi, Bişkek’te, Türkiye’den bir gazete haberi ile bitirmek istiyo-
rum. Türkiye’de savunma sanayine imalat yapan bir kurum yeni bir zırhlı sa-
vaş aracı geliştirdi. Bu araca isim olarak da “Tulpar”ı seçti!”

İlk gün açılış konuşmalarından sonra orkestradan Kırgız şarkıları dinledik. 
Gezimiz boyunca da üç kez değişik yaşlarda Manasçıdan Manas dinledik. Ez-
berden, sözlü olarak anlatılan Manas destanı Manasçılarca adeta canlandırılı-
yor. Anlamlarını bilmesek de Manasçının hareketlerinden neler anlatıldığını 
hissedebiliyorsunuz. Kırgızlar için Manas, çok önemli. Türk dünyası için de.

Manas Destanı, Kırgız Türkleri’nin millî destanıdır.  Ünlü Türkolog Wil-
helm Radloff (1837-1918), Manas Destanı’yla ilgili ilk derlemeyi,Kırgızistan’ın 
Tokmok kenti güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup bir Manasçıdan (destanı 
günümüze kadar nesilden nesile aktara gelen sözlü anlatıcılar) 1869’da yap-
mıştır. Halk arasında bu sözlü halk edebiyatı anlatıcılarına ırçı veya comokçu 
da denmiştir

Manas Han’ın babası Cakıp Han’dır. Annesinin adı Çığrıcı’dır. Cakıp Han 
evlendikten on dört sene sonra Manas doğmuştur. Doğumu üzerine civardan 
gelen elçiler, onun bir kahraman olacağını hemen anlamışlardır. On yaşına ge-
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9 lince tam bir kahraman olur. Düşmanlarının üzerine saldırarak perişan eder. 
Atlarına at erişemez, zırhına ok işlemez. Cakıp Han, oğlunun atılganlıklarını, 
kahramanlıklarını görünce, onu korumak, onunla arkadaşlık etmek üzere, Ba-
kay adında bir kişiyi onun yanına koymuştur. Manas,Nogay boyundan gel-
mektedir. Kalmuk baskınlarına karşı Kırgız halkının birliğini, bütünlüğünü 
korur ve bir kahramanlık ve özgürlük sembolü haline gelir.

Cengiz hanın oğulları!

Sen dağların Bürküt-batır’ı,

Sen göllerin Er-Sazan’ı,

Geri fırlayan Kan-keldi’m,

Kara talih Can-keldi’m,

Iramanın Irçı-uul,

Yırtıkları yamayan,

Bozukları düzelten

Tatlı dilli Acıbay

Akşam yemeğinde lüks bir Kırgız lokantasına götürüldük. Yemekle birlikte 
şarkılar söyleniyor, danslar ediliyordu. Birden kendimi eski Türk filmlerindeki 
bir gazinoda gibi hissettim. Arka masadan şuh kadın kahkahaları geliyordu. 
Yan tarafta bir Kırgız aile vardı. Baba durmadan cep telefonu ile konuşuyor, 
arada bir çocuklarına bir şeyler söylüyordu. Bizim masa sekiz kişi idi. Bizim 
derdimiz ve önceliğimiz ise başkaydı. Kırgızların at eti yediklerini biliyorduk. 
Acaba yemeklerde at eti olabilir miydi? Burada Kırgız yemekleri ikram edili-
yordu. Bir seçeneğimiz de yoktu. Sorduk soruşturduk at eti olmadığını öğren-
dik. Kırgızlar kendileri anlatıyorlardı. Orta Asyadan çıkış maceramızda biz de 
Türklerle birlikte yola çıktık. Yolda at eti merakımızdan kendi atlarımızı yedi-
ğimiz için biz burada kaldık siz gittiniz diyorlardı. Bir de Kımız çok tüketili-
yordu. Onun sarhoş edici özelliğini biliyorlardı. Buna rağmen diğer içkilerden 
ayırıyorlar ve dinen yasak olmadığını kabul ediyorlardı.

Masamızda ilginç bir şey oldu. Yazarlardan bir tiryaki garsondan bir kül 
tablası istedi. Sigara yaktı. Ardından diğerleri de. Bir an duman altı olduk. 
Sekiz kişiden beşi sigara içiyordu. Ben de “Tayyip’in olmadığı yeri buldunuz 
kapalı alanda sigara içiyorsunuz” diye takıldım. Eğer kendilerine bırakılsa bi-
zim tiryaki yazarlar bile kimseyi dinlemeyip, herkesi rahatsız edecek şekilde 
sigara içecekler, bunu anladım, kendilerine de söyledim.

****

İkinci gün programında “Atabeyt” ziyareti vardı. Burada beş yıl önce kay-
bettiğimiz ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un da mezarı bulunmaktaydı. 
Ziyaretimizde rehberimiz Altınbeg İsmailov, buranın hüzünlü ve korkunç 
hikâyesini anlattı:

Ata-Beyt, “Baba Mezarı” anlamında. Kırgızların yakın tarihine “Ata-Beyt 
Katliamı” olarak geçen olaylarda katledilen Aytmatov’un babası Törekul Ayt-
matov ve diğer  Kırgız aydınlarının  mezarları da bu alanda bulunuyor.
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91937-38 yılları arasında gerçekleştirilen katliam, bugünkü Bişkek şehrinin 
yaklaşık 30 km dışında bulunan Aladağların eteğindeki tuğla ocağında ger-
çekleştirilmiştir. Stalin’in temizlik harekâtı olarak da adlandırılan bu hadisede 
çeşitli bahanelerle evlerinden alınarak tutuklanan insanlardan bir daha haber 
alınamaz. Nereye götürüldükleri, hangi cezaya çarptırıldıkları, hatta yaşayıp 
yaşamadıkları hakkında hiçbir açıklama yapılmaz. Cengiz Aytmatov’un da ba-
bası sorgulamalar neticesinde gözaltına alınmış, 137 Kırgız yönetici, aydın, 
tanınmış isimle birlikte eski bir tuğla fabrikasına götürülerek burada kurşuna 
dizilmiş, daha sonra da açılan bir çukura gömülmüş.1938’deki bu katliamın 
tek bir tanığı olan ocağın bekçisi Hıdır Aliyev, gördüklerini uzun yıllar kimse-
ye anlatamamış. Ölüm döşeğindeyken Issık Göl”de yaşayan kızına:

“Eğer zaman ve şartlar uygun olursa herkes bilsin. Kireç ocağında çok bü-
yük olaylar oldu. Zamanı gelince herkes öğrenmeli!” diyerek tüm gördüklerini 
anlatmış ve bir gün şartlar değişirse bu anlattıklarını birilerine açıklamasını 
istemiş.

Yapılan kazı sonucunda cenazeler bulunmuş, çoğunluğunun kimlikleri de 
belirlenmiş. Daha sonra burası anıt mezar haline getirilmiş.

Şehitliği ziyaret ettik. Kur’an okuyup, dualar ettik. Aladağların böğründe, 
yeşillikler arasında, vatan topraklarında uyuyan şehitleri rahmetle andık.

Dönüşte Kırgız Yazarlar Birliğinin binasının bulunduğu yere geldik Burada 
bir sürpriz bizi bekliyordu. Küçük bir derenin kenarında yeşillikler arasında 
başlarında namaz takkeleri ile dikkat çeken Kırgız gençler oyun oynuyorlardı. 
Onlarla konuştuğumuzda yandaki binanın Kur’an kursu olduğunu öğrendik. 
Namazlarımızı orada kıldık. Burası Türkiye’den gelen gönüllülerin açtığı bir 
yerdi. Başka yerlerde de çok sayıda medrese açıldığını ve İslami hizmet veril-
diğini öğrendik. Mutlu olduk.

Biz nehir suyunda ayağımızı serinletirken, arkamızdan gelen gençlerin gü-
rültülü oyunları hepimizi onlara çekti. Kafilemizden Osman Özbahçe, gençler-
le geleneksel Türk oyunları oynuyordu. Bu güzel kaynaşmadan hepimiz mutlu 
olduk.

Akşam yemeği için Boz-üy (Boz-ev) şeklinde düzenlenmiş, bir kır lokan-
tasına götürüldük. Boz-üy, Kırgız çadırına verilen isim.

Keçeden yapılır. “Bozüy”, soğuk, sıcak, yağış ve yağışlara dayanıklıdır. 
İçi kışta sıcak, yazda serindir. “Bozüy” ağaç sırıkları, keçe ve ip’ten meydana 
gelmiştir. Dayanıklı olan boz-üy büyüklüğüne göre dört kanat, altı kanat, sekiz 
kanat, on iki kanat olur. Tündük, bozüylerin üstünde baca misali pencere ye-
ridir. İçeriye hem ışık girer hem de üstten temiz hava girer. Kırgızistan bayra-
ğının da ilham kaynağı olan bu tekerlek şeklindeki göğe gösteren yere Kırgız 
Türkleri “tündük” demektedirler. Kırgızistan bayrağı; kızıl döşeme üzerinde 
sarı alevli 40 kollu bir güneş şeklindedir. Güneş resminin ortasında geleneksel 
Kırgız çadır-ev (bozüy) şeklindeki tündük adı verilen yukarıdan pencere bulu-
nur. Bozüyde eşik denilen kapıdan girişte sağ tarafta mutfak, sol tarafta oturma 
yerleri bulunmaktadır.

Bir yerden bir yere giderken yol kenarlarında bozüyleri görmek mümkün-
dür. Buralar lokanta, manav ve dükkân olarak kullanılmaktadır.
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9 Lokantanın girişinde bekleyen genç Kırgız ibrik ve leğen ile ellerimizi yı-
kamamıza yardımcı oldu. Yanında yerel kıyafetleri içinde bir Kırgız kızı havlu 
tutuyordu. Tam karşıya bir taht konulmuştu. İçerisi bir Hakan çadırını andırır 
şekilde düzenlenmişti.

Buradaki yemekler bizim damak zevkimize uygun olarak hazırlanmıştı. 
Biraz hafif yemeklerden sonra, bahçeye çıkıldı. Kırgızlar konuklarına bir oyun 
hazırlamışlardı. İp çekme oyunu. Bir kaç grup bu oyuna katıldı. Akşamın ka-
ranlığında şen kahkahalar yükseliyordu.

Osman Özbahçe burada da devreye girdi. Geleneksel oyunlarımızı Kırgız 
dostlarımızla birlikte oynadı. Ev sahiplerimiz Osmanı çok sevdiler.

Ana yemeğe geçildi. Yemek esnasında da şarkılar türküler söylendi. Her 
bölgeden ezgiler dinlendi.

Yemek sonunda Tatar şair Rıfat Salahov, Kur’an okudu, yemek duası yap-
tı. Sempatik tavırları ve anlaşılabilir Türkçesiyle Rıfat ilk günden dikkatimizi 
çekmişti. Okuduğu şiirleri de çok güzeldi. Bizimle birlikte namazlara katılma-
sı, kafiledeki genç Türk şairlerle kurduğu samimi dostluk, onu diğerlerinden 
öne çıkarmıştı. Onu dinlerken Kırım’ın kara talihini düşünüp hüzünlendik.

Yolculuğumuz sırasında dikkatimizi çeken bazı hususlar da oldu. Sovyet-
lerden ayrılan bölgelerden gelen şairlerimiz, kendi aralarında Rusça konuşu-
yorlardı. Biz, bazı bölgelerden gelenlerin konuşmalarını hiç anlamazken, bazı-
larıyla çok rahat anlaşabiliyorduk. 

Anlaşabildiklerimiz, Azeri, Tatar, Uygur, Türkmen, Gagauz, Balkan Türk-
leri, Özbeklerdi. Kırgız ve Kazakları kısmen anlıyorduk. Çuvaşlar gibi bazı 
bölgeleri ise hiç anlamıyorduk.

Katılanların ortak dileği, aramızda ortak bir dilin olması idi. Orada fark 
ettiğim bir başka husus da alfabenin ne kadar önemli olduğu idi. Biz kril alfa-
besini hiç bilmediğimiz için bütün yazılar bize yabancıydı. Bir şey anlamıyor-
duk. Rus dilinin ve Rusyanın bu kadar ağırlıklı olarak etkili olması bizce kabul 
edilebilir bir durum değildi. Belki de günümüzün kızıl elması, Adriyatik’ten 
Çin seddine kadar bütün Türklerin aynı dili konuştuğu yeni bir dünya idi.

Bulunduğumuz yerler Talas savaşının yaşandığı yerlerdi. Talas savaşının 
önemini bilmeyen yoktur. Türkler, bu savaş vesilesi ile İslam’la tanışmışlardır. 
Bu savaş sonrasında Müslüman olmuşlardır.

Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han, Abdülkerim adını alarak Müslü-
man olmuş, onunla birlikte halkı da topluca Müslüman olmuşlardır.

***

Üçüncü günümüzde işte bu büyük Hanın başkentine Balasagun’a doğru 
yola çıktık. Balasagun, orta Asya da, Aral Gölü’nün doğusunda yer alan ve 
türgiş, karahanlı, karahıtay ve türk-moğol devletlerinin başkentliğini yapmış 
kentti. Çu nehri vadisinde Bişkek ile Issık gölü arasında tarihi bir şehirdi. Ay-
rıca Yusuf Has Hacib’in doğum yeriydi.

Yusuf Has Hacib Karahanlı edip, şair ve devlet adamı. Balasagun şehrinde, 
muhtemelen 1017 yılında doğdu. Asil bir Türk ve Müslüman aileye mensup 
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9olduğu tahmin edilmektedir. Balasagun’da tahsil ve terbiye gördü. Karahanlı 
hizmetine girip, ‘Has Hâcib’ unvanını almadan önce Balasagunlu Yusuf, ola-
rak tanındı.

Yusuf Has Hâcib, İslâmî Türk edebiyatının, eseri elimize geçen ilk yazarı-
dır. Karahanlı dönemindeki yeni oluşum diğer alanlarda olduğu gibi kendisini 
edebiyatta da göstererek, özellikle bu dönemde önemli bir Türk-İslâm merkezi 
haline gelen Doğu Karahanlıların başkenti Kaşgar‘da, İslâmî Türk edebiyatı-
nın bilinen ilk eserleri -XI. yüzyıl ortalarında- Hakanî Türkçesi ile yazılmaya 
başlandı. Bunlardan biri Balasagunlu Yusuf’un Balasagun’da iken yazmaya 
başladığı ve Kaşgar’a gelerek orada tamamlayıp 1069/1070’te Karahanlı hü-
kümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunduğu Kutadgu Bilig’dır.

Bu muazzam Türkçe eser, 6645 beyit olup aruzun fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün 
fe’ûl kalıbıyla yazılmıştır. Kutadgu Bilig, eski Türk ahlâk ve devlet telakkisi 
ile İslâmî itikadı birleştiren nasihatname ve siyasetname mahiyetinde didaktik 
bir eserdir.

Yolculuğumuz bu Çu vadisi boyunca devam etti. Bir tarafta Aladağlar ve 
ardında Uygur toprakları, diğer yanda Kazakistan. Vadiyi pek vadiye benzete-
medik. Çünkü çok geniş bir ovaydı. Çok geniş ve verimli bir ova.

Meşhur Tanrı dağlarının bir uzantısı olan Aladağlar sabit bir tablo gibi 
kilometrelerce zirvelerindeki karlar ve muhteşem görüntüsüyle yol boyunca 
bizimle oldu.

Rehberimiz Altınbeg İsmailov, Kırgızları “Ürkün” dedikleri kıyım ve göçü 
anlattı:

Rus İmparatorluğu Kırgızistan’da koloni politikası uygulamıştır. En iyi 
yerler Ruslara verilmiş yerli halk kendi toprağından edilerek kırsal alanlara 
göç ettirilmiştir. Ayaklanmanın temel nedeni ise I. Dünya Savaşında Çarlı-
ğın Rusya’nın geri hizmetlerinde çalışmak üzere Türkistanlıları çağırması 
olmuştur. Ayaklanma 4 Temmuz 1916’da Hocent’te başlamıştır daha sonra 
Türkistan’ın diğer kısımlarına yayılmıştır. Kırgız Türkleri Rus askerleri ve 
Rus yerleşimciler tarafından öldürülmüştür. Ülkenin kuzeyindeki ayaklanma-
cılar öldürülmüş diğer 120 bini Çine kaçmıştır. Tek kaçış yolu, Aladağlardan 
aşıp, Çine ulaşmaktır. O dağların ardında Uygurlar vardır. Dağlar ise geçit ver-
meyen dağlardır. Zirveleri aşmak kolay değildir. Bu yolculukta çoğu hayatını 
kaybeder. Dağları aşabilenler de çok hüsnü kabul görmezler.1917 devriminden 
sonra bunların bir kısmı geri döner, bir kısmı Çinde kalır.

Burana’ya geldiğimizde yolculuğun verdiği rahatsızlıklar ortaya çıktı. 
Araçlarımız uzun kara yolculuğuna müsait olmadığı, şoförlerimizin de çok 
hızlı manevraları nedeniyle içi dışına çıkan arkadaşlarımız oldu. Burası Bura-
na kulesi olarak biliniyordu.

Burana Kulesi, Kırgızistan’ın Tokmok şehri yakınlarındaki Karahanlı’ların 
başşehri olan Balasagundaki bir kule. İpek yolu üzerinde bulunan Burana ku-
lesi, Karahanlılar döneminde hem minare hem de gözetleme kulesi işlevlerini 
görmüştür.

9. Yüzyıl sonlarında inşa edildiğinde yüksekliği 45 metre olan kule, 15. 
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9 yüzyıldaki depremde 25 metreye düşmüştür.

Burananın minare anlamına geldiğini öğrendik. Koca Balasagun’dan kalan 
bu minare idi. Çevresinde tuğla duvarlarla örülü olan yerlerin kabir olduğu 
ifade edildi. Minarenin tepesine çıkan genç arkadaşlar ezan okudular. Yakın-
lardaki Kırgız çadırında nefeslendik, resim çekindik.

Cuma namazını yol üzerinde kılacaktık. Tesadüf Kırgızlar için çok önemli 
bir simge isim olan Kasım Tınıstanov’un köyü Çırpınktı  (Balıkçı) camisinde 
kıldık. Abdest almakta zorlandık. Köylüler yardımcı oldular. Camide bizim 
dışımızda çok az cemaat vardı. Yaşlı, genç ve çocukların bir arada olması, bizi 
umutlandırdı. Genç İmam, ayakta vaaz veriyordu. Cemaatin dikkat ve heye-
canla onu dinlediğini gördük.

Issık Göle ulaştığımızda, serin bir deniz kokusunu, bol oksijenli havası-
nı içimize çekerek rahatladık. Göl kıyısına bir açık hava müzesi yapmışlardı. 
Orada cami, kilise, havra, Buda gibi bir karışımın doğal olmayan, yapay ve 
zorlama bir görüntü olduğunu değerlendirdik. Göl, çok temiz ve berraktı. Ala-
dağlarla birlikte bir cennet görüntüsündeydi. Mutluluk veriyordu.

 Issık Göl veya Isık Göl, (Kırgız Türkçesi:, okunuşu: Isık-Köl). Kırgızistan’ın 
kuzey doğusunda, Kazakistan sınırına yakın bir bölgede, kuzeyinde dağları ve 
güneyinde Teskey Ala dağları arasındaki tektonik çukurda yerleşmiş, ortalama 
deniz seviyesinden 1606 m. yükseklikte konumlanır. Güney Amerika’daki Ti-
ticaca gölünden sonra dünyanın ikinci en büyük dağ gölüdür.

Karla kaplı dağlarla çevrelenmiş olmasına rağmen, gölün suları hiçbir za-
man donmaz; bundan dolayı gölün adı “ısı veya sıcak, ılık göl” anlamına gelen 
Kırgız Türkçesi’nde “Isık Köl”dür. Kırgız Türkleri bu göl için “Kırgızistan’ın 
bermeti (incisi)” diye adlandırmışlardır. Göl’ün uzunluğu batı-doğu yönünde 
182 km, kuzey-güney genişliği 60 km’dir. Kıyılarının toplam uzunluğu 988 
km olup 6.236 km²’lik bir alanı kaplar. Gölün ortalama derinliği 278 m. en 
derin yeri 668 m.’dir. Isık gölün güney kıyılarına karşın kuzey kıyılarında kıyı 
birdenbire derinleşmez ve fazla derin değildir. Güney kıyılarında eşderinlik 
eğrileri daha sıktır.

Yaklaşık 118 akarsu ve dereler, gölü besler. En büyükleri Cırgalan ve 
Tüp’tür. Soğuk ve sıcak kaynak suları ve kar suları da gölü besleyen diğer 
kaynaklardır. Gölün suyu biraz tuzludur ve su düzeyi her yıl yaklaşık 5 cm 
düşmektedir. Eski eserlerde Isık Gölü’nün isimleri Türk Gölü, Idık(Iyık-
mukaddes) Göl olarak geçer. Güneyinde Boz-Bezik dağı (45.3 km) ve Urakır 
dağı (46.4 km) konumlanır.

 Cengiz Aytmatov’un romanlarında ‘mehtabın, yeryüzünde en güzel şekil-
de seyredildiği yer’ olarak nitelediği, orta asya’nın önemli turizm merkezlerin-
den Issık gölü olsa gerek.

Göle bu kadar nehirden su girmesine rağmen, bir çıkışı yoktur. Muhteme-
len yer altı nehirleri ile su başka yerlere akmaktadır. Geceyi göl kıyısında bir 
otelde geçirdik. Sabah namazından sonra gölün güzelliğini ve güneşin doğuşu-
nu seyrettik. Doyumsuz bir mutluluktu.

Bizim kafileden göle girenler oldu. Sabah sporlarını yaptılar. Kış yaz göle 
girilebiliyormuş. Özellikle Rusyadan ve Türk Cumhuriyetlerinden turistler ge-
liyorlarmış. Göl kıyısı kilometrelerce bakir duruyordu. Çok az tesis olduğunu 
gördük.
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9Türkçe’nin Ses Bayrağı Orta Asya’nın Bağrında, Manas’ın Yurdunda, 
Kırgızistanda İdi

Rıdvan Canım / www.tyb.org.tr / 18.06.2013 

Türkiye’nin son 30 yılına, öncelikli olarak kültür, sanat, edebiyat 
alanlarında damgasını vuran, ülkemizin en etkin sivil toplum örgütlerinden biri-
si olan Türkiye Yazarlar Birliği, uzun süre hafızalarda yaşayacak bir etkinliği 
daha yüzakıyla tamamladı. İlk defa 1992 yılında Şeyh Edebali’nin, Osman 
Gazi’nin yurdu Bursa’da göndere çekilmişti Türkçe’nin ses bayrağı.. Ardından 
Mevlana’nın toprağında, Konya’da gördük onu.. Sonra “dombraların rüzgar 
hızıyla koşan atlar kadar çabuk çalındığı” Kazak bozkırlarında Almatı’da oldu o 
bayrak.. Onu Horasan diyarının yıldızı, toprağında asırlardır Sultan Alpaslan’ı, 
Sultan Sencer’i bir mücevher gibi saklayan Türkmenistan toprakları izledi.. 
Şairin; “Kıbrıs bir ada mıdır, yoksa cennetten bir parça mıdır?” dizeleri bir gün 
o bayrağı Kıbrıs’a taşıdı. Avrupa’nın kültür başkenti Strazburg, yürek parçamız 
Kırım, Yahya Kemal’in şehri, Bursa’nın Rumelindeki kardeşi Üsküp, odlar 
diyarı Bakü, Murad Hüdavendigarın toprağı, Akif’in atayurdu Kosova, ses 
bayrağımızın yükseldiği, insanımızın Türkçe’nin şiir iklimine taşındığı beldel-
er oldu bugüne kadar.. İşte son olarak bu şölenlerin 10.su güneşin doğduğu 
topraklarda, islam güneşinin Türk milleti üzerinde ilk yükseldiği yerde, ilk 
müslüman Türk devleti Karahanlıların, ilk müslüman Türk hükümdarı Satuk 
Buğra Han’ın yurdu, Kırgızların unutulmaz kahramanı Manas’ın toprağı, 
Cengiz Aytmatov’un ülkesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşti. Bir 
yanımızda Fergana, Taşkent, Semerkand ve Buhara, bir yanımızda Kaşgar 
vardı, Balasagun vardı..

Evet, bu şiir şölenleri,-siz buna “kültür şöleni” de diyebilirsiniz- milleti-
mizin asırlar sonra bu topraklarda deyim yerindeyse bir semender gibi yeniden 
küllerinden doğuşuna, dirilişine şahitlik ediyor. En azından buna zemin 
hazırlıyor. Bizi kardeşlerimizle yakınlaştırıyor, tanıştırıyor, ebedi dostlukların 
temellerini atıyor. Her şölenle birlikte millet olarak ufuklarımız genişliyor, 
dostlarımız çoğalıyor, millet olma bilincimiz güçleniyor. Bu şölenler şunu da 
çok açık bir biçimde gösteriyor ki siyasi sınırlar geçicidir, ama kültürel sınırlar 
kalıcıdır. Siyasi sınırlar zaman içinde değişse bile kültürel sınırlar kolay ko-
lay değişmiyor. 1000 küsur yıl önce buralardan kalkıp Anadolu’ya, Rumeli’ne 
göçmüşüz.. Ama buraları da unutmamışız.. Unutmak ve unutulmak kötü; 
hatırlamak ve hatırlanmak güzeldir.. Biz, buna inanmışız millet olarak.. Asırlar 
sonra bu topraklara döndüğümüzde aynı inancı paylaştığımız dindaşlarımız, 
aynı dili konuştuğumuz dildaşlarımızla karşılaşmak, kucaklaşmak bizim için 
büyük bahtiyarlık oldu elbette.. Bu son şölenle de öncekiler gibi, Kıbrıs’tan 
Doğu Türkistan’a, Kosova’dan Bişkek’e gönül köprüleri kuruldu, dünyanın 
ateşler içinde yandığı günümüzde şiiri ve şairleriyle barış ve hoşgörünün, 
aşkın ve güzelliğin bahçelerine sevgi gülleri dikildi..
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9 Ergeş Uçkun, Türkistanlı bir şair.. Kıbrıs, Türkistanlı bir şairin nesi olur? 
Ama öyle değil işte.. Bakın hangi duyguları taşıyor o şair yüreği:

“Ey güzel Türk cenneti, ey reşk-i devran Kıbrıs’ım

Kılgamış Han yâdigârı, merz-i Osman Kıbrıs’ım

Kahramanlar ülkesi, ey mehd-i cevlân Kıbrıs’ım

Mehd-i cevlân, mülk-i Gâzî, mesned-i Hân Kıbrıs’ım

Cennetim, bahtım, baharım, bâg-ı revan Kıbrıs’ım

Kıbrıs’ım, can Kıbrıs’ım, könlümde sultan Kıbrıs’ım”

 Peki bir Gagavuz Türkü olan şair Tudora Arnavut unutmuş mudur  kopup 
geldiği Altayları.. Gitse de çok uzaklara, geçse de çok zaman..

 “Karlar çözülsün daalardan

Türk halkı çaar “çenge”

Kurtar kendini saarlardan

Altay ateşi yaner seninnen” der..

Ya gönül coğrafyamızın bayrak şairi, Arif Nihat Asya unutur mu sılada 
kalanları.. Ağıtlar yakar onlara, okuyanların, dinleyenlerin yüreklerini yakar..

 “Ağlayın parmakları nur,

Sularından kınalı kızlarım

Ağlasın Merâga göklerinden

Merâga’ya bakıp yıldızlarım

…

Ca’ber yok, Tiyenşan yok, Aral yok

Ben nasıl varım,

Şu yakın suların

Kolu neden bükülmez

Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin

Benden doğar, bana dökülmez?

Ben ki ateşle konuşurdum, selle konuşurdum

İdil’le, Tuna’yla, Nil’le konuşurdum

Sangaryos’u Sakarya yapan,

İkonyom’u Konya yapan

Dille konuşurdum”
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9Evet, biz de şunu söyledik orada; şairim sen mahzun olma; İdil bende değil, 
Tuna bende değil, Nil bende değil, Aral ve Tiyanşan bugün bende değilse; ne 
gam, şimdi biz onlardayız/oralardayız  işte..

Evet, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, beş yıl önce kaybettiğimiz 
ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un anısına düzenlenen “Türkçe’nin 
Uluslararası 10. Şiir Şöleni” gezilerle birlikte dört gün sürdü. Bu büyük şölen 
ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ün  himayelerinde yapıldı. 
Cumhurbaşkanımız adına programa katılan sayın Prof.Dr. Mustafa İsen’in 
Bişkek/Flarmonia konser salonundaki  açılış konuşmasını müteakiben, Türki-
ye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D.Mehmet Doğan ve Türkiye Yazarlar Birliği 
Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, Kırgızistan Kültür Bakanı Yardımcısı ve 
yine Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Çolpanbek Abıkeyev ve Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Sebahattin Balcı şölenin anlam ve öne-
mini vurgulayan konuşmalarını yaptılar. Manas Destanından parçaların yerel 
sanatçılar tarafından seslendirilmesinin ardından Kırgız devlet halk dansları 
topluluğunun sergilediği gösteriler ise kelimenin tam anlamıyla enfesti..

Benim “Dünden Bugüne Türk Şiiri” başlıklı açış konuşmamın ardından 
şölene katılan şairler de şiirlerini dinleyicilerle paylaştılar. Manas Şiir Faslı, 
Namık Kemal Şiir Faslı, Yunus Emre Şiir Fasılları’nda Türk dünyasının dört 
bir yanından gelen şairler Kırgızların altın çocuğu Altınbek İsmailov’un 
sunumlarıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanov 
Konferans Salonu’nda şiirlerini okudular, ülkelerinin şarkılarını paylaştılar. 
Türkiye’den, Hicabi Kırlangıç, Adem Turan, Fatma Şengil Süzer, Rıdvan 
Canım, Ali Ayçil, Yunus Emre Altuntaş Celal Fedai, Halil İbrahim Özdemir, 
, Hüseyin Akın, Osman Özbahçe, İhsan Deniz, İsmail Göktürk, Şahan Çoker, 
M. Ali Köseoğlu, Mehmet Aycı, Nazım Payam, S. Ahmet Kaya, Şeref Akbaba, 
Vural Kaya, Yahya Develi’nin yanısıra; Karaçay-Balkar’dan Muraddin Öl-
mezov; Çuvaşistan’dan Albına Vasilevna Lyubımova; Azerbaycan’dan Akbar 
Yolcuyev, Azimov Elşan Bakhşeyişoğlu, Mahir Garayev; Kırım’dan Dilaver 
Osman, Seyran Süleyman; Kosova’dan Zeynel Beksac; Moldova/Gagavuz 
Yeri’nden Ecaterina Ganeva; Tataristan’dan Çulpan Çetin;  Kazakistan’dan 
Tanagöz İlyasova; Bulgaristan’dan Sabri Alagöz; Hollanda’dan Hüseyin 
K.Ece; Başkurdistan’dan Gülnaz Kutuyeva; Tuva-Hakas’tan Alexander Ko-
tozhekov; Saha-Yakut’tan Elena Sleptsova, Androsov Gavril Gavrilevich ve 
Andrian Lukin Vasilevic;  Altay Özerk Bölgesinden Brontoy Bedurov ve Sa-
munov Sergey Mihayloviç; Makedonya’dan Leyla Şerif Emin ve yaklaşık 15 
Kırgız şair, TYB tarafından bu yıl Asya’nın kalbinde, Bişkek’te !0.su düzenle-
nen şiir şöleninin unutulmaz isimleri oldular.

Şölenin ikinci gününde, Kırgız edebiyatının büyük ismi Cengiz Aytmatov 
ve babasının da bulunduğu Atabeyit anıt mezarlığı ziyareti vardı. Evet, tabir 
yerindeyse “Gün Uzadı Yüzyıl Oldu” bu yolculukta.. Çünkü her adımında 
yoğun bir hüznü yaşadı şairler burada.. Bişkek’te düzenlenen bu şiir şöleni çer-
çevesinde Türk kültürünün kadim merkezlerinden biri olan Yusuf Has Hacib’in 
şehri, İlk müslüman Türk devleti Karahanlıların başkenti Balasagun ziyareti de 
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9 vardı. Kutadgu Bilig gibi bir klasiğin yazılmasına tanıklık eden bu topraklarda 
olmak da yine tüm şairler için duygulu anların yaşanmasına vesile oldu.

Balasagun’dan sonra sadece Kırgızistan’ın değil, belki Türk coğrafyasının  
incisi Isık Göl’e düştü yolumuz.. Şiir bayrağımızı Isık Göl sahillerine diken 
şairlerimiz, Sezai Karakoç ve Halime Hüdeyberdiyeva adına düzenlenen şiir 
fasıllarını ihya ettiler.  Aynı zamanda artık  TYB şiir şölenlerinin en önemli et-
kinlikleri arasında kalıcı olarak yerini alan “Atölye” çalışmaları ile devam etti 
şölen.. Şairler Isık Göl’ün eşsiz manzarası karşısında geceyi şiirler okuyarak 
geçirdiler. Bu arada Çolpan Ata’da, Cengiz Aytmatov’un anısına yapılan kültür 
parkı, belki de bütün Orta Asya’da eşine rastlanmayacak güzellikteki dinlenme 
mekanlarından biri olarak hafızalarımızda kaldı.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği bu şiir şölenlerinde 
artık geleneksel hale gelen “Büyük Ödüller” de sahiplerini buldu. Yusuf Has 
Hacib Büyük Ödülü Altay Özerk Bölgesi şairlerinden Brontoy Bedurov’a, 
Manas Büyük Ödülü Türkiye’den Hicabi Kırlangıç’a; Namık Kemal Büyük 
Ödülü de Kırım’dan Rifat Salahov’’a layık görüldü.. Büyük ödülleri sırasıyla 
Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı; 
TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz ve Kırgızistan Yazarlar Birliği 
Başkanı Çolpanbek Abıkeyev takdim ettiler.

Türkiye Yazarlar Birliği Türk dünyası 10.Şiir Şöleni, Manas Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün şairler için düzenlediği yemekle sona erdi. Şunu da özellikle 
belirtmekte fayda var ki; Manas Üniversitesi nerdeyse bütün çalışanları ve 
öğrencileriyle programın kusursuz icrası için olağanüstü bir gayret gösterdiler.  
Teşekkürler Manas diyarının çocukları.. Her birinize bize sunduğunuz bu gü-
zellikler için ayrı ayrı teşekkürler..

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerek Türkiye adına, gerekse 
Kırgızistan adına bu büyük kültür-sanat şölenine katkı sunan, destek olan her-
kese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz biz de..
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Uluslararası Kırgızistan Şiir Şöleni

Hicabi Kırlangıç

Manas Büyük Ödülü

Sayın Kırlangıç, adınız ilk Cahit Zarifoğlu’nun okuyucularla köşesinde 
geçmişti, hem de birkaç defa. O zamanlar kaç yaşındaydınız? Şiir ilginiz 
ne zaman başladı?

Şiirle çok küçük yaşta tanıştım. İlk olarak Yunus Emre divanı geçmişti elime. 
İlkokuldaydım o zaman. Ben de yazayım diye başladım. Defterlerimden artan 
kâğıtları kesip küçük bir defter hazırladım. Yunus’u taklit ettiğimi sanıyordum. 
Bir de hamasi manzumeler karalıyordum. Kıbrıs harekâtının sonuçları konu-
şuluyordu galiba çevremde. Kıbrıs şiirleri yazdığımı hatırlıyorum. Hatta şiir 
defterimi ilkokul öğretmenime göstermiş, o da aferin, demişti. Çocuk yaşta, 
bilinçli bir kitap okumam yoktu, kimsenin bir şey dediği de. Ne bulursam oku-
yor, taklit ediyordum. Yüksek İslâm Enstitüsünde okuyan amcaoğlu, Ahmet 
Abim vardı. O bize (ağabeyimle bana) bazı kitaplar getirmeye başladı. Böy-
lece sağı solu görmeye başladım. Daha sonra Afganistan işgali baş gösterdi. 
Afganistan hakkında epeyce manzume yazdık ağabeyim Hüseyin’le birlikte. 
Bunları kitap hâline getirmeliyiz diye düşünmeye başladık. O zaman orta son-
daydım. MTTB’ye gittik. Oradaki ağabeyler bizim bu fikrimize güldüler. Siz 
önce bol bol şiir okuyun, hikâye okuyun dediler. Bir de dergi tutuşturdular 
elimize. Dediler, şiirlerinizi buraya gönderin. Mavera’ydı bu dergi. Bazı şiir-
lerimi hemen gönderdim Mavera’ya. Baktım hikâye diye bir şeyler yazılıyor. 
Ben de yazayım dedim. Durali Yılmaz’ın bir hikâyesi vardı dergide, onu aklım 
sıra model alıp yazdım ve gönderdim. Cahit Zarifoğlu ile böyle tanıştım. Gön-
derdiğim hikâye için esprili bir cevap yazmıştı. Hikâyemin henüz zayıf oldu-
ğunu belirtmişti bir de.  Zarifoğlu’nun bu cevapları daha sonra kitaplaştırıldı. 
Akıllılardan biri o kitabı okumuş ve internet ortamında mealen şöyle yazmış: 
“Zarifoğlu Yazarlar Birliği Başkanını morartmış. Üstelik adam profesör.” İlk 
ve son hikâyemdi bu dergiye gönderdiğim. Şiire ağırlık verdim. Hatta Yunus 
taklidi bir şiirimi seçip yayımladı Zarifoğlu. O zaman tam 14 yaşımdaydım. 
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Kendisiyle yüz yüze hiç görüşme-
dik. Üniversite için Ankara’ya geldiğimde ben Aylık Dergi’ye müntesiptim. 
Dergi olarak kapı bir komşuyduk, cesaret edemedim. En çok hayıflandığım 
hususlardan biri budur.

Ana hatlarıyla şiir serüveniniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi 
dergilerde yazdınız, kitaplarınız?

Mavera’da Aylık Dergi reklâmını görünce bu dergiye de abone olduk ağabe-

SÖYLEŞİLER
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yimle. Bu dergiye de şiir göndermeye başladık. Ağabeyim hikâye gönderi-
yordu. Yaşar Kaplan, bana mektup yazarak cevap veriyor, şiirlerim üzerinde 
tek tek duruyor, düzeltmeler yapıyordu. Bu bana cazip geldi. Merhum Cahit 
Zarifoğlu ise, vakitsizlikten sanırım,  dergi sonunda adlarımızı anmakla yeti-
niyordu. Daha sonra zaten rahmetlinin durumundan dolayı bu “Okuyucularla” 
köşesi devam etmedi. Dolayısıyla ilk şiirim Aylık Dergi’de yayımlandı. Aylık 
Dergi yayın hayatını noktalayıncaya dek başka dergiye şiir vermedim. Daha 
sonra Ayane, Kardelen, Dergâh diye devam etti. İlk şiir kitabım 1993’te çık-
tı Denge Yayınları’ndan. İkinci kitapsa 2004’te İlke Yayınları’nca yayınlandı. 
Çok şiir yazmadığım gibi, kitaplaşma konusunda da acelem yok. Üçüncü kitap 
hazır; ama ne zaman kısmet olur bilemem.

Nasıl bir şiiri savunuyorsunuz? Edebiyat dergilerini izliyor musunuz? Bu 
dergilerdeki şiirler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şiirin ciddiyetine inandığımı belirteyim her şeyden önce. Şiir insanlığın en 
büyük sanatı. Bu büyüklük karşısında bazıları şiirden büyük işler başarmasını 
bekliyorlar. Şiirin yerinden bakınca bazılarının büyük işler dedikleri, büyük 
işler gibi görünmüyor oysa. 

Şiir yetenek işi. Ama şiir yeteneği olanın birikimleri de çok önemli. Eski şiiri, 
yani şairin kendinden önceki şiiri dönüp dönüp okumuş olması gerekiyor, yete-
neğin verimli olabilmesi için. Ayrıca şiirde kökle irtibatlı kalmak da hayatidir. 
Ama ülkemiz, büyük darbeler yaşadığından köke ulaşılacak yollar son derece 
engebeli hâle geldi. Ama bu yolun yeniden düz hâle geleceğine imanım var.

Nasıl bir şiiri savunuyorum, diye düşündüğümde, bir çırpıda cevap veremem 
sanırım. Çünkü o zaman, savunduğun şiirle söylediğin şiir aynı mı değil mi, 
sorgulamasını yapıyorum ister istemez. Özetle söyleyecek olursam, ben şiirde 
iç ve dış ahenge önem veriyorum. Şairin dili yeniden kurması, yani dile müda-
hale etmesi gerektiğine inanıyorum. Mecazda işçiliğe önem veriyorum. 

Günümüz şiiri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? İzlediğiniz şairler var 
mı?

Günümüz şiiri bir daralma, bir bunalma yaşıyor gibi geliyor bana. Sanırım bir 
çıkış yoluna doğru yönelecek. Dergilere, kitaplara baktığımda gördüğüm şu: 
Öz sese sahip az sayıda şair ve bunların sesini tekrarlayanlar. Ama bu da hayra 
alâmet olabilir.

Şairlerimiz yeni bir dil kurma konusunda başarılı görünmüyorlar bana. Bu zor-
la olacak bir şey değil elbette. Şairlerimiz Mehmet Âkif’i az okuyorlar. Onda 
çok cevher var diye düşünüyorum.

Yaşayan şairlerden okuduklarım var, izlediğim pek yok. İzlemeye değer bul-
madığımdan değil, tembelliğimden. Yani filân şair ne yazmış bugünlerde diye 
bakamıyorum. Ama meselâ geçmiş şairleri izliyorum. Mevlâna, Eşrefoğlu 
Rûmî, Hâfız, Fuzûlî, Bâkî… Bu tarafa doğru Yahya Kemal, Hâşim, Âkif, Ne-
cip Fâzıl… Daha bu tarafa: Sezai Karakoç. Ve diğerleri: Behcet Necatigil, Asaf 
Hâlet Çelebi, Ebubekir Eroğlu…
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Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen uluslararası şiir şölenleri hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? Bu faaliyetin oturduğu çerçeve ve işlevi hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Bunun çok manidar bir buluşma olduğunu söylemeliyim en baştan. Şiirin me-
habetinden medet alınarak kotarılan bir faaliyet. Kardeşler buluşması. Biraz 
kekre. Aynı dili konuşuyoruz; ama farklı dillerde anlaşıyoruz. Böyle bir et-
kinliği ancak şiir üzerinde bu denli etkili ve devamlı kılabiliriz zaten. Belli bir 
düzeyde kalıyor bu programlar. Daha ileri geçmesi için daha büyük yatırımlar 
gerekli. Ama bu da önemli. Tanışmamıza, anlaşmamıza, Türkçenin evrensel-
leşmesine bir katkıdır her şeyden önce.

Bu faaliyeti akledenlere şükran duymak gerek. En azı yüz yıllık bir hasarın 
telâfisi için yapılan bir çalışma diye bakıyorum bu etkinliklere.

Kırgızistan’da epey Manas dinlediniz. Manas Büyük Ödülü sahibi bir şair 
olarak Manas hakkındaki kanaatleriniz neler?

Bir milletin destanının olması, kimlik açısından çok önemli. O bakımdan 
Manas’ın kıymeti bilinmeli. Türkiye’de Manas destanı en azından isim ola-
rak bilinir. Bugünkü Türkiye Türkçesine tercümesi de vardır; ama çok okun-
duğunu zannetmiyorum. Ben de baştan sona okuma şerefine ermedim. Belki 
tercüme caydırıcıydı. Kırgızistan’da Manas’ın ruhunu gördüm. Sanki Manas 
Kırgızları ayakta tutuyor.

Bu şölen başladığında ödül alacağınızı biliyor muydunuz? Neler hissetti-
niz?

Şölen başladığında ödül alacağımı bilmiyordum, bilemezdim. Hiç ödülüm 
olmadı. Beklentim de olmadı. Ev sahibi sayıldığım için de aklımın ucun-
dan geçmedi. Fakat son gün işkillendim. Çünkü ödül için istişare yapılırken 
es geçilmiş, biraz da bozulmuştum. Ama sonra kendi kendime, arkadaşlar 
Azerbaycan’da da fikrimi sormamışlardı, önemli değil, demiştim. Şairlere be-
rat verilirken anladım. Çünkü şairlere berat vermek üzere, ben hariç herkes 
çağrılıyordu. Ödül açıklanınca garip hissettim kendimi. Bilmiyorum neden 
ama, ben olmasaydım keşke, diye düşündüm. 

Şimdiye dek şiir dalında aldığım tek ödül, ortaokulda şiir okuma yarışmasında 
birinci olmaktı. Birinci olmama karşılık bir ödül vermemişlerdi. 

Sonuçta ödül almak güzel. Takdir edenlere şükranlarımı sunuyorum.

Bu ödülleri çok önemsiyorum Türkçenin buluşması açısından. Şiir açısından 
belki belirleyici değil, ama stratejik önemi var.

Hazırlayan: Osman Özbahçe
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Brontoy Bedurov

Yusuf Has Hacip Büyük Ödülü

Sayın Bedurov sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Derginin okurlarına, kalem ve ruh kardeşlerime ve Türk sözünü değerli bulan-
lara merhaba! Aramızda binlerce kilometre ve binlerce ayrı yaşadığımız yıllar 
var; ama biz yine de bir dil ve bir ruha ait insanlarız. Bu yüzden Altay’dan üç 
güzel denizle çevrili Anadolu’ya selamlarımı kabul edin.

Ben şair, çevirmen ve yayıncıyım. Ben Türkolog-Altayistim. Adım Brontoy. 
Altay şair-asker Yangani’nin oğluyum. Dedemin adı ise Bodir’di. O uzak 20. 
yüzyılın 20. yıllarında, Türkiye’de de olduğu gibi, ülkemizin tamamen okur 
yazarlığa geçtiği dönemde insanlar soy isim seçiyorlardı. Babama kendi ba-
basının adını verince Rus aksanıyla Bedyurov olmuş soy ismi. Edebiyattaki 
takma ismim ise Er-Tardush ya da daha doğrusu Tordosh. Ama Türkolojide 
böylece devam etmiş. Şunu da kabul etmeliyim ki gramer hataları kağanları-
mızın ünlü taş yazılarının üstünde bile taş üstünde metin yazanların yazdıkla-
rında bile bulunuyor. Bildiğiniz gibi Tardushlar eski Altay Göktürklerin batı 
kanadıdır, onlardan sonradan asırlar boyunca gelişerek Oğuzlar, Türkeshler, 
Türkmenler, Selçuklar, Osmanlar türemiş. Tardushlar, Ulu Türk kağanatın da-
ğılmasından sonra, Teeles’in sol doğu yarısıyla beraber, Altay’ın iç kısmında 
kapanarak, onun etnik bölgesel temelini ve askeri-idari sisteminin koruyarak, 
kendi mini-kağanatını oluşturmuşlar. Bu durum da o zamanların en ünlü Tür-
kologlar ve tarihçileri tarafından bile bilinmiyordu. Göktürk kağanatı kurulana 
kadar biz yarım asır bu şekilde durabildik güçlü düşmanlara karşılık vererek. 
Bizim bu elimiz de düşünce Uygur-Telengitler, Kırgızlar, Kitaylar, Moğol-
lar ve Oyrotların diğer kağanatlarına, ellerine, uluslarına dahil olmuşuz ta ki 
Rusya’ya dahil olana kadar. Tüm bu zor ve ağır bin senelik zaman zarfında biz 
tek başımıza bizden çok daha güçlü ve kalabalık komşularımız ve saldıranlarla 
bir arada kendimizi koruyarak ve Altay Türkleri olmak için haklarımızı araya-
rak yaşadık. Bu asırlarda eşitsiz şartlarda kendi öz Türk dilimizi ve ruhumuzu 
dinimizi ve yaşam tarzımızı kendi etnik temelimizi koruduk. Eski Göktürk te-
melimizi. Aksi takdirde aniden nerden çıkagelirdik çok az sayıda da olsak; ama 
sapasağlam hepinizin önündeyiz değerli kardeşler bu dünyada.

Kısaca bu tarihçeden bahsettim; çünkü sizin önünüzde birinci defa yazıyorum 
ve kendi halkımı tanıtmak istedim. Sizin bir suçunuz yok bunda. Gerçekten 
de yakın zamanlara kadar bizim halkımız kimseye belli değildi. Bu şekilde 
kalacaktır biz kendi öz yüzümüzü kazanana kadar.  Ben Ursul nehrinde doğ-
dum iç Altay’ın içinde (idari olarak şimdi Altay Cumhuriyeti) kutsal dağ Yuc-
Sumer’in etrafında büyüdüm. Oradan 16 yaşımda şehre indim ve okula gittim 
o zamandan itibaren hep hareketteyim ve okumaktayım. Dünyanın yarısını 
gezdim denizler ve okyanusları geçtim şehirleri ve ülkeleri geçtim. Hep yur-
duma dönmek isterim; ama yapamıyorum, halbuki el-Bashchi oldum, Altay 
halkının lideri oldum. Demek ki kendi yolumu daha bitiremedim.
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İlk şiirinizi ne zaman yayımladınız? Şiir hayatınız hakkında bilgi verir 
misiniz? Ana hatlarıyla şiir görüşünüz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Benim ilk şiirlerim bizim tek o zamanlarda Altay dilinde yayın yapan tek 
gazetemizde 1962’de ben 15 yaşımdayken yayımlandı. Ben de uzak dağlık 
bir köyde okuyordum. İki sene sonra ise bizim bölgede önde gelen şairler ve 
yazarlar arasındaydım, onların arasında en küçüktüm yaşça. Ama ben daha 
başlangıçta olanların, profesyonel ortama yeni girenlerin yardıma ve tavsiyeye 
muhtaç olanların arasındaydım. Sizin edebiyat dünyanızda da benzer şartlar 
vardır. Daha Altay’dayken ve genç birisi olarak bu büyük şairler arasında Rus 
klâsik çok milletli Sovyet ve yabancı şairlerle tanıştım o zamanlarda. Genelde 
Avrupalılardı yabancılar, doğulularla daha sonra enstitüde ve mastır yaparken 
tanıştım. Çok iyi bir eğitim aldım ve bilimsel hazırlık aldım. Orta okulu bi-
tirince bir yıl bizim radyo ve gazetelerde çalıştım (daha televizyon yoktu). 
Sonradan şiirlerimi Moskova edebiyat enstitüsüne sanatsal yarışmaya gön-
dermek istedim. O zamanlarda o dünyada şiir bölümü olarak tek idi. Yarışma 
çok büyüktü, sinema enstitüsünden sonra ikinciydi. Onu geçmek çok zordu 
özellikle millî bir bölgeden geliyorsan ve başkentte hiçbir tanıdığın yoksa 
ya da desteğin. Tabii ki ben bunları hiç bilmiyordum genç birisi olarak. Ama 
bu yarışmaya başvurmanın en önemli şartıymış ve ben onu ilginç bir şekilde 
geçtim. Benim tecrübem de olmamasına rağmen beni enstitüye aldılar; çün-
kü sınavlarım çok iyi geçmişti, 25 üzerinden 24 almıştım. Bu benim için ilk 
mucizeydi; ama ben onu o zaman anlamıyordum. Birinci sınıftan sonra çok 
milletli edebiyat merkez dergide ilk çıkışımı yaptım. Bu da gerçek bir muci-
zeydi. Memleketimdekiler bile şaşırmıştı. Bir öğrenci olarak tüm ülke çapında 
ortaya çıktı diye. Aslında ben o zamanlarda bunların hepsini olağanüstü olarak 
kabul etmiyordum. Hepsi normal bir şey diye düşünüyordum. Hatırlıyordum 
da o zamanlarda böyleydim. Siz bana sorular sorunca ben şimdi bunları hatır-
lıyorum ve şimdi uzaklardan yaşın ve tecrübenin verdiği yükseklikten bunların 
ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi yarım asırdır Altay ve Rus 
yazılı edebiyatta yerimi koruyorum ve onu hiç terk etmiyorum. İstesem de 
terk edemem. Üzüntüyle, gururla değil, biliyorum ki yerimi bırakacak hiç kim-
sem yok. Biz az sayıdayız. Dilimiz ve edebiyatımız geliştikçe biz hep burada 
olacağız. Çünkü biz az sayıdayız. Bizim zamanımızda Rusya’da yazar olmak 
yazmak ve gerçek edebiyat üretmek kolay değildir. Azınlık halkların dillerinde 
yazmak ve üretmek daha da zordur.

Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen uluslar arası şiir şölenlerinden 
daha haberdar mıydınız? Kırgızistan’da düzenlenen şölen hakkındaki 
kanaatlerinizi alabilir miyiz?

Daha önce duymadım da, bilmedim de. Rusya ve Türkiye yazarlar birliği ara-
sında bağlantının olmamasıdır nedeni. Türk yazarlarıyla da kişisel bağlantım 
yok. Tanıdığım varsa da çok kısa ve net değildi görüşmelerimiz. Arkadaşlığı-
mız yoktu. İşbirliğimiz yoktu. SSCB yazarlar birliğinin kendi bağımsız yaban-
cı komisyonu vardı. Yazarlar birliği dış işleri bakanlığı gibi. Dünyadaki tüm 
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yazar birlikleriyle bağlantı içindeydi. Çalışanları çok iyilerdi. Dil biliyorlardı. 
Kültür ülkelerini tanıyorlardı. Paraları vardı. Bu durum da farklı ülkelerden 
misafirleri karşılama imkânı sağlıyordu. Anlaşmalar yapabiliyorlardı. Bu çok 
ilgi çekiciydi ve yararlıydı. Karşılıklı çeviriler yapılıyordu. Paralar da kendi 
paramızdı, yazarlar birliğinin ve onun güçlü edebiyat fonunun paraları. Bu pa-
ralar bastığımız kitap ve sunularımızdan geliyordu. Şimdi ise bu imkânlar ne 
Rusya’da, ne de diğer eski SSCB ülkelerinde var. Sovyetler sonrasında bu dış 
ilişkiler kayboldu. Güç kayboldu. Çalışanlar kayboldu. Yeni işler de kurulama-
dı. Bu kadar zaman kayboldu ve hiçbir şey yapılamadığı için çok üzgünüm. Ta 
ki Bişkek’te sizin organize ettiğiniz şölene dek.

Bu gibi şölenler var olduğu için çok sevinçliyim. Bunların devamlı olması çok 
güzel. Değişik kardeş ülkeler de yer aldıkları için çok güzel. Kardeş dilimizin 
değişik şekillerinde bu şiirler ses buldukları için çok güzel.

Rusya yazarlar birliği eski SSCB yazarlar birliğinin yaptığını yapamadı. Sade-
ce parçalanmışlık ve parasal değil sorun. Bütçeler yağmalandı. Yazarlar fakir 
kaldı 90’lı yıllarda. Ama bu sadece problemlerin yarısı ve daha ölüm değildi. 
İç statüsü olduğu için Rusya yazarlar birliğinin kendi uluslararası organı yok-
tu. (Rusya yazarlar birliği SSCB yazarlar birliğinin 15 kolundan biriydi ve 
bunların en büyüğü olmasına karşın küçük birlik adını taşıyordu) uluslararası 
faaliyetleri yürütmek için kadroları yoktu. Bu yüzden bağımsız uluslararası 
bağlantıları Sovyetler zamanında çok küçüktü, Orta Asya, örneğin Özbekistan 
veya Kazakistan’ın Kafkasya veya Baltık ülkelerindekinden daha küçüktü. Bu 
yüzden iç Rusya yazarlar birliklerinin, özellikle muhtar cumhuriyet ve bölge-
lerin, bağımsız dış ilişkilere izin yoktu. Kişisel; ama çok az sayıda seyahat-
ler yer alıyordu. Bunlar genel seyahatler ve delegelerin arasında yer alıyor-
du. Ancak Gorbaçov perestroykasının sonuna doğru açıklık ortaya çıktı. Ama 
sonradan 1991-93 yıllarında ülkenin siyasi sisteminin düşmesi tüm sanatsal 
faaliyetlerini felç etti. Siyasi ve ideolojik engeller yoktu; ama maddi destekler 
yoktu. (İstediklerinle iletişim kurabiliyordun, istersen Mars insanlarıyla bile) 
Rusya biliyorsunuz çok büyük ve çok farklı bir ülke. Bir sürü halk, dil, kültür 
ve din var. Rusya tabii ki Rus bir ülke. Ama içinde Fin-Ugor, Paleoasya, Kuzey 
ve Kafkas kısımları var. Türk=Moğol Rusya’sı bile var. İçinde 21 cumhuri-
yetten 11’ini bizim halklar oluşturuyor kök Etnos seklinde. Biz onun içinde, 
Amerikalıların tersine, gelip yerleşenler değil, oranın en eski halklarıyız. Her 
birimizin yurdu var ve kendi ocağımız var, devamlı yanan ocağımız. Bu yüz-
den bizim ülkemize de Türk şölenlerine benzer festivaller gelmeli. Burada ona 
benzer bayramlar ve festivaller tüm bölgelerinde vardır.

Hazırlayan: Osman Özbahçe
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9Rifat Salahov

Nâmık Kemal Büyük Ödülü

Sayın Salahov sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Ben Tatar Türküyüm. 8 Temmuz 1987 yılında Sovetlar Birliği’nde Tataristan’ın 
Bua ilçesi Yeni Çeçkap köyünde doğdum. Kendi köyümde ortaokulu altın 
ödülle bitirdim. Ondan sonra Kazan Devlet Üniversitesinin Hukuk Fakültesin-
de okudum. Şimdi “Şehri Kazan” gazetesinde çalışıyorum. Ama kendi mesle-
ğim boyunca da çalışmak istiyorum.

İlk şiirinizi ne zaman yayımladınız? Şiir hayatınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

İlk şiirim 2002 yılında ilçemizin “Bayrak”  gazetesinde yayımlandı. 2004 
yılında “Vatanım Tataristan” (cumhuriyetimizin resmî gazetesi) gazetesin-
de yayımlandı. Ondan sonra “İdel”, “Kazan Utları (Kazan Işıkları)”, “Yalkın 
(Ateş)”, “Meydan”, “Çayan” dergilerinde, “Şehri Kazan”, “Sabantuy” gaze-
telerinde şiirlerim yayımlanıyor. 2007 yılında ilk kitabım “Künel Börteklire” 
Tataristan kitap neşriyatında dünya gördü. 2008 yılında Tataristan Yazarlar 
Birliğine girdim. 2009 yılında “Yeşil Ay”, 2012 yılında “Taşta Üsken Güller” 
isimli kitaplarım yayınlandı. Şiirlerim benim gönlümün aynası.

Ana hatlarıyla şiir görüşünüz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şiir yazarken hangi konuda yazacağımı dep düşünmem. Ama şiirlerim genel-
likle aşk hakkında. Bence şair mehebbetsiz / aşksız yaşayamaz.

Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen uluslararası şiir şölenlerinden 
daha önce haberdar mıydınız? Kırgızistan’da düzenlenen son şölen hak-
kındaki kanaatlerinizi alabilir miyiz?

Daha önce haberdardım; ama görmedim. Böyle toplantılara bizim yazar ve 
şairlerimiz katılıyordu. Türkiye Yazarlar Birliğinin daveti benim için büyük 
bir hediye oldu. Kırgızistan’daki şöleni çok beğendim. Kendimi hep Türk dün-
yasının merkezinde gibi hissettim. Gerçekten de Türkiye Yazarlar Birliğince 
düzenlenen bu şölen Türk halkları için şiiri bir merkez yaptı.

Türk şiiri hakkında bir bilginiz var mı? Hangi Türk şairlerini tanıyorsu-
nuz?

2011 yılında “Türksoy” davetiyle üç ay Gazi Üniversitesinde kalırken ünlü 
Türk şairlerini biraz öğrendik. Ama bilgim azdır. Yunus Emre, Mehmet Âkif 
Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek gibi şahıslar hakkında bilgim var. 2007 yılında 
Suriye’de Necip Fazıl şiirlerinin audiosunu Türkiye’den gelen Abdurrahman 
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9 adlı bir Türk arkadaşım Türkçeyi henüz bilmediğim bir zaman hediye etmişti. 
Sözlerini anlamadım; ama şiirlerin sesinin güzelliğini duydum.

 

Nâmık Kemal Büyük Ödülü’nü kazandınız. Nâmık Kemal hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Ondukuzuncu yüzyılın “Hürriyet Şairi”. Bizim için Abdullah Tukay, Ruslar 
için Puşkin, İngiltere için Şekspir gibi; ama onlardan daha büyük. Çünkü o 
aynı zamanda hep janrda ve şiirde, ve nesirde, ve dramada yukarı bir derecede 
icat etmiş. O bir dehadır. Onun adına sahip bir ödülü almaktan gururluyum.

Bu şölen başladığında ödül alacağınızı biliyor muydunuz? Neler hissetti-
niz?

Söylediğimce, bu şölende katılma da benim için büyük bir baht, büyük bir 
mutluluktu. Ödül alma hakkında az düşündüm. Hayallanmadım desem yalan 
olur. İlk birkaç dakika ne olduğunu anlamaz bir şok hâlindeydim. Sevindim. 
Ödülümü anneme, babama, hep akrabalarıma gösterdim. Şimdi icadımı iyi 
derecede devam ettirmem gerekiyor. Bana umut bağlayan Türkiye Yazarlar 
Birliğine teşekkür ederim!

Hazırlayan: Osman Özbahçe
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Tataristanlı şaire Çulpan Zarifova’nın intibaları

On yılı aşkın bir süre içinde Türk coğrafyasının değişik yurtlarında Türk 
dünyası şairlerini buluşturan Türkiye Yazarlar Birliği bu sene Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te yine muhteşem bir buluşma hazırlamıştı. 

Şölen’de Türkiye’yi ve diğer Türk ülkelerini temsilen otuza yakın (60) 
şair bir araya geldi ve Türklerin anayurdu olan Orta Asya’nın göbeğinde Tanrı 
Dağları gölgesinde ve Issık Göl’ün gizemli kıyısında coşku dolu şiir gibi gün-
ler yaşadı. Dolu dolu geçen bir programın dışında bir akşamüstü ayın aydın-
lattığı avluda Issık Gölün serin havasında Türk Cumhuriyetlerinden toplanan 
şairlerin kendi Türk lehçelerinde şiir okumaları hatırımda en güzel anı olup 
kalmış. Başka değişik şiir şölenlerinden de bir birini tanıyan şairlerin artık 
eski dostlarcasına bir kez daha bir araya gelip buluşması ve şimdiye kadar hiç 
tanımadıkları yeni şairlerle kaynaşması çok güzel bir şey idi. 

Birkaç günlüğüne dünya meşakkatinden uzakta eski uygarlıkların beşiği 
olan Kırgızistan’da sevgi ve barış yüklü şiirlerle yaşamak birçoğumuz için ina-
nılmaz bir ilham kaynağı olduğuna inanıyorum. Şiir şölenini düzenleyenlerin 
sadece şiir okuma programı ile kısıtlı kalmayıp Bişkek ve civarında gezilecek 
tarihî yerleri ziyaret etmemize vesile olmaları da büyük kazançtı bizim için.  

Bu şöleni düzenleyen ve davet ederek bizi onore eden ve emeği geçen her-
kese teşekkür borçluyuz. İnşallah başka şiir şölenlerinde de bu tür gezilerden 
ilham alıp yazdığımız yeni şiirlerle, tekrar bir araya gelme umudu ile Tataris-
tan Yazarlar Birliği ve Tatar şairleri adına saygı ve sevgilerimle..

Çulpan Zaripova    

ŞÖLENİN ARDINDAN
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9 10.Uluslar Arası Şiir Şöleninin Ardından

Türk dünyasına yönelik planlı-programlı faaliyetler içerisinde Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te yapılan şiir şöleni çok başarılı geçti. Bu etkinliğe katılanlar 
Bişkek’ten çok memnun ayrıldılar.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini 
hatırlatmak yanında, yedi iklim, dört bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir 
ustalarını bir araya getirerek yeni bir edebî dirilişin, kardeşliğin, birlikteliğin 
zemini hazırlıyordu.

Bir şiir şöleninin ardından Gök kubbede kalan hoş seda da; burada 30. kül-
tür coğrafyasından, aynı kökenden ve iklimlerden gelen gönül temsilcilerinin 
gönül gönüle, yürek yüreğe etkileşimlerini görüyoruz. Geniş gönüller sofrası-
na, çiçekler bahçesine girerek değişik koku ve tatlardan istifade edildi. Bizler 
Türkiye’den baba diyarı, baba ocağından, ata diyarı ata ocağına gönüller dolu 
selam ve sevgiler getirmiş, bu etkinliklerle ülkeler, insanlar arası kültür kucak-
laşmasını sağlamıştık. 

Bu etkinlikle, değişik bölge ve coğrafyalardaki Türk temsilcileri arasında 
kardeşliğin, birlikte olmanın, değerleri paylaşmanın gururu yaşandı. Başka et-
kinliklerin yapamadığını yapan bu faaliyet, insanları bir araya getirerek, aynı 
kültür temsilcilerini yakınlaştırması, kaynaştırması ve birliktelik için fevka-
lade önemli bir olaydı… Farklı devlet ve ülkelerden bu kadar şairi bir araya 
getirmek önemsenecek bir olaydı. Çok etkileyici kaynaşmalar, kardeşlikler, 
sevgiler yaşandı ve değerler pekiştirildi. Değişik coğrafyadan akan ırmakla-
rın birlikte büyük bir nehirde birleştiklerini izledik. Şairleri bol bir milletin 
mensuplarının kaynaştıklarını gördük. Hani bir söz var.”Yürek yüreğe, gönül 
gönüle değmişse başka şeylerin değmesine (söylenmesine) gerek yok” Bu şiir 
şöleni, sevginin ortak kültürden kaynaklanıp, sözden ziyade özde olduğunun 
göstergesi oldu. Sevginin, kardeşliğin bir bakışta, bir selamda bir hal hatırda, 
bir şiirde ve paylaşmada olduğunu gördük… Bu faaliyet sadece bir şiir şöleni 
değil, bu organizasyonda sevgi, barış, kardeşlik ve birliktelik vardı…

Yahya Kemal Beyatlı’nın dediği gibi “Türkçenin konuşulduğu yerler va-
tandır.” Sözleri buralarda başka bir anlam kazandı. Siyasi sınırların değişken 
olmasına rağmen kültürel sınırların değişken olmadığını gördük. “Manasın” 
destanını dinledik. Kırgızca bir parça: 

“Güller bahçesine girdim.

Gönlüm, ruhum ısındı.

Şairlerin gönlü coştu.

Ateşim yandı, küllerim ısındı.”
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9Gönüllerin birlikte sevgiyle coştuğu, sevgi pınarlarından doyasıya içildi-
ği, gül bahçelerinden güller koklandığı, aynı kültürün nasıl paylaşıldığının bir 
göstergesi olan bir etkinlik oldu. Bazen ufak dokunuşların, etkileşimlerin bü-
yük tarihi değişimlere sebep olabileceğini görebildim. Sevginin kardeşliğin, 
paylaştıkça çoğalacağını, gelişeceğini, olgunlaşacağını gördüm.

Türk ve İslam kardeşliğinin, birlikteliğin, gönülleri fethettiğinin bu konuda 
fedakâr hane çalışmaların tesciline şahit oldum.

Sonuçta bende oluşan düşünce; Kırgızistan etkinliğinde, Manas üniversite-
si faaliyetleri destekleri, şiir şöleni ve Türkiye’nin değişik ülkelerde çok güzel 
hizmetlerinin ve çalışmalarının varlığı beni mutlu etti... Kendi kendime “Türk 
ve İslam coğrafyasının kıblegahı Türkiye’dir.” Dedim… 

Bişkek’te yapılan etkinlikte “Kelimeler ruha dokundu, kelimeler ruhu ka-
natlandırdı...” Uğrunda mücadele edilecek yüce değerlerimizin var oluşu biz-
leri mutlu etti.  Tarihte İslam’ın bayraktarlığını yapmış yüce milletimize bu 
gün de değişik görevlerin düştüğünü, bunun için birçok fedakârlıkların yapıl-
dığına şahit olduk.   “Uyanışın ve yücelişin” arifesinde olan bu aziz milletin 
öncelikleri arasında Türk ve İslam birliğinin olması gerektiğini fark ettim… 

Bizim işimiz, tarihimizin ne olduğunu anlayarak, mirasımıza sahip çıkarak, 
gönül elçileri olarak, şiirle, sanatla, edebiyatla yarınlara değerlerimizi taşımak 
olmalıdır. Bizler üyesi olmaktan mutluluk duyduğumuz şair ve yazarlar olarak 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin kendi misyon ve vizyonuyla faaliyetlerini her za-
man sürdürmekte olduğunu gördük. Kendi çapında büyük fedakârlık ve çalış-
malara imza atmış olduğunun mutluluğunu yaşadık.

Yahya Demeli
Eğitimci-Şair-Yazar

TYB Trabzon Şubesi Bşk. Yrd.
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9 Türk Dünyası Şiirini Şahlandıran Etkinlik

Türkiye Yazarlar Birliği yirmi yılı aşkın bir dönemdir Türk Dünyası Ede-
biyatı açısından gıpta edilecek bir etkinliğin bayraktarlığını yapıyor.  İlk defa 
1992 yılında Bursa’da bir araya gelen Türkçenin yeryüzü şairleri  29 Mayıs 2 
Haziran 2013 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türkçenin 
10. Uluslararası Şiir Şöleni’nde yeniden bir araya geldi.  

Söz konusu etkinlik iki yılda bir düzenleniyor. Ben, 1993 yılında o dönem 
Kazakistan Başkenti Almatı’da Türkçenin 2. Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıl-
dım. Yirmi yıldır Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu muhteşem organizasyonunda 
yer almaktan büyük bir haz duymaktayım. Özellikle vize konusu yüzünden 
hepsine katılma fırsatını kaçırmış olsam da…

Bence, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, yıllanmış özlemin, özlemlerin, 
hasret kıyılarına vuran bir dalga olsa gerek. Yüreklerin kardeş diye, dost diye 
güm güm attığı…

Şiir! O ki, tadına doyum olmayan, her şairin kaleminden değişik gizemlerle 
can bulan, gerçek formülüne bir türlü erişilmeyen, bu yüzden de bizi zaman 
zaman ürperten, zaman zaman duygulandıran, zaman zaman da yerden ayağı-
mızı kesen dizeler…

“Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini 
hatırlatarak, yedi iklim dört bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir ustala-
rını bir araya getirerek yeniden bir dirilişin zeminini hazırlıyor. Ufuklarımız 
her şölende, coğrafyalar, insanlar ve asırlar boyu genişliyor ve derinleşiyor...” 
Böyle diyor D.Mehmet Doğan, Türkçenin Uluslar arası Şiir Şöleni Daimi He-
yet Başkanı. Katılmamak elde değil. Bu ‘ürpertiyi’ defalarca yaşadım. Ayak 
bastığım topraklar beni inanılmaz duygulandırdı. Bir ulu çınarın şairleri ola-
rak yüz yüze gelmek, yürek yüreğe olmak; gülüşü, sevinci, mutluluğu, hüznü, 
özlemi paylaşmak, sevincin, kıvancın ötesinde bir ‘şey’di benim için. Bin yıl 
öncesinden yarım kalmış bir dizenin, ortak yazılan bir destanın tanıkları olarak 
yeniden heyecanlı akıntıya kapılmak…Sanki hiç uzak olmamışız, birbirimiz-
den ayrı düşmemişiz. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, öyle bir sevda, öyle 
bir duygu…

Düzenlenen her yerde her verilen ödüle, ödül alanlar kadar sevindim. Gö-
nendim. Sonuçta Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni kendisi başlı başına  bir 
ödüldü!  Ben bunu böyle gördüm, böyle hissettim, böyle algıladım… 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu son derece anlamlı girişimini, her geçen 
gün daha bir derinden, daha bir kalıcı, daha bir isabetli buluyorum. Bu me-
şaleyi yakan TYB’ne, başta D. Mehmet Doğan ve diğer arkadaşlara ne kadar 
teşekkür etsek azdır, diye düşünüyorum. Dileğimiz o ki, yirmi küsur yıl öncesi 
yakılan bu korun giderek tüm Türk dünyasındaki şairlerin, yazarların, aydınla-
rın  yüreğinde daha bir alevlenmesi ve sonsuza dek sürmesidir. TYB’nin karar-
lığını bilerek, bu şölenin ilelebet süreceği konusunda inancım tamdır.

                                                                                

Zeynel Beksaç
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9Muraddin Ölmez’in Önerileri

Sayın Mehmet Doğan

Öncelikle beni Türk Şiir Bayramına daveyt ettiğiniz için çok teşekkür edi-
yorum. Dört gün içerisinde gördüklerim ve duyduklarımdan dolayı sanki başım 
göğe erdi. Biz Karaçay -Malkar halkı olarak az sayıda olduğumuz için haksız-
lık ve güçlüklerle çok sık karşılaşıyoruz. Türkiye’nin gelişmesi ve güçlenmesi 
bizim gibi küçük türk halklarını umutlandırıyor. Bizi bu tür etkinliklere davet 
etmenizden dolayı çok memnun oluyoruz. Allah’ın izni ile türk halkları birlik 
kurabilirler. Eğer öyle olmaz ise bu küçük türk halkları kaybolup gideceklerdir.

Şimdi şiir bayramı ile ilgili düşüncelerimi size belirtmek istiyorum.

Gelecek şiir bayramında ünlü Balkar şairi Kazım Meçi ve Karaçay şairi 
İsmail Semenc’e de dikkatinizi çekmek istiyorum. Onların eserleri belki de 
biliyorsunuz ama ben yine de söylemek istedim. Çünkü onlar bu coğrafyada 
çok tanınmış kişilerdir. Türk dünyası da onları yeteri kadar tanımalı. Ayrıca 
Rusya’daki  türk yazar ve şairleri de etkinliklerinize davet ederseniz aramızda-
ki kardeşlik bağlarımız kuvvetlenecektir.

Sayın Mehmet Doğan;

Başka bir fikrimi de size sunmak istiyorum.

İmkanınız var ise gelecek türk dünyası şiir bayramına katılacak şairlerin 
Türkiye türkçesine çevirtilerek okutulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. 
Bu cevabınızın olumlu olmasını umuyorum.

Şimdi kendime ait bazı şiirlerimi size gönderiyorum. Uygun gördüklerinizi 
Türkiye  türkçesine çevirirsiniz.

Kıymetli vaktinizin bir kısmını benim eserlerime ayırmanızı diliyorum.

Ulu Allah’tan türk halklarını birleştirmesini diliyor, gelecek şiir bayramın-
da sağlık ve mutlulukla karşılaşmayı ümit ediyorum.

Saygılarımla.

Muraddin Ölmez





9

ŞÖLENDEN 
GÖRÜNTÜLER
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Şölenin açılışı Bişkek Flarmonia Konser Salonu’nda yapıldı

Kırgız Şairlerinden Gülsayra Momunova’nın selamlama konuşmasından
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Toplu bir fotoğraf: (soldan sağa) Osman Bozdemir, Vural Kaya,
 Hicabi Kırlangıç, Osman Özbahçe, M. Ali Köseoğlu, Salih Yılmaz,  

Brontoy Bedurov, Rifat Salahov

Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Çolpanbek Abakayev Manas Büyük 
Ödülü’nü Hicabi Kırlangıç’a verirken
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Manas Üniversitesi Rektörü Selahattin Balcı Yusuf Has Hacip 
Büyük Ödülü’nü Şair Brontoy Bedurov’a verirken

TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz Namık Kemal Büyük 
Ödülü’nü Rifat Salahov’a verirken
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Manas Üniversitesi önünde şölen katılımcıları

Manas Üniversitesi’nde
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Şehitler Anıtı önünde

Cengiz Aytmatov’un kabri başında
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Issık Göl yolu üzerinde Çırpıklı Camii’nde cuma namazı

Issık Göl’de Cengiz Aytmatov Müzesi’ni ziyaret
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Balasagun’da Burana Minaresi önünde:                                         
Soldan sağa: (Şaban Çoker,  Osman Özbahçe, D. Mehmet Doğan,  

Hİcabi Kırlangıç, Atilla Mülayim, Salih Yılmaz, Şeref Akbaba )

Issık Göl

Bişkek Flarmonia Salonu


