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SUNUŞ

Türkiye Yazarlar Birliği, Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerini, yaşayan çeşit-
li lehçeleriyle Türkçenin bir kültür ve sanat dili olarak zengin varlığının ortaya 
konulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, dünyanın çeşitli ülkelerinden 
Türkçe yazan şairleri ve konuyla ilgili uzmanları bir araya getirerek tanışma-
larına zemin hazırlamak maksadıyla düzenledi ve düzenlemeye devam ediyor.

Türk dünyasını şiir mihverinde bir araya getiren Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni, 1992 yılının Mayıs ayında Osmanlı’nın ilk başşehri Bursa ile son 
Selçuklu başşehri Konya’dan yürüyüşe başladı ve o tarihten bugüne artan bir 
heyecanla yolculuğuna devam ediyor.

Şölenlerimiz, yukarıda vurgulanan amacına uygun olarak Türkiye dışına 
yöneldi ve Türkçe konuşan yazan kardeşlerimizle her iki yılda bir önemli bir 
kültür merkezinde, özellikle de Türkçenin sesinin yankılandığı şehirlerde dü-
zenlendi. Bu cümleden olarak Almatı (Kazakistan), Aşkabat (Türkmenistan), 
Girne (Kıbrıs), Strazburg (Fransa), Kırım, Üsküp (Makedonya), Bakü (Azer-
baycan), Prizren (Kosova) ve Bişkek (Kırgızistan) Türkçenin şiir sesinin çok 
renkli ve çeşitli tayflarını bir araya getiren şehirler oldu. Çok yakında da ilk 
Müslüman-Türk devletine beşiklik eden ve tarih boyunca İslâm’ın çok hayati 
bir ilim irfan merkezi olan Kazan şehri, şiirimize kucak açmayı bekliyor.

Her bir şölen Türkçenin zengin şiir ırmaklarının buluştuğu bir deniz gibi 
dalgalandı. Bu dalgalanış, ümitlerimizin artmasına, yeislerimizin silinip git-
mesine ve azmimizin bilenmesine vesile oldu. Zaten bu şölenlerden amaçla-
nan da özellikle buydu.

Gönül arzu ediyor ki geçmişte olduğu gibi, dünyanın dört bucağından 
Türkçe söyleyen şairler, kendi şiveleriyle söylesin; ama birbirini anlasın ve 
birbirine tercüman olsun. Hatırlayalım, Osmanlı döneminde böyleydi. Dün-
yanın uzak coğrafyalarında Türkçe söyleyen şairler birbirlerine o kadar da 
uzak değildi. Ne yazık ki ulus devletler çağında, sınırların aşılmaz duvarlara 
döndüğü yirminci yüzyılda aynı dili konuşan şairler bile birbirinden uzak düş-
tüler, birbirilerini anlamaya mecalleri olmadı. Bu şölenlerin birbirimizi bul-
maya, tanımaya, anlamaya, sevmeye; acılarımızı, hüzünlerimizi, sevinçlerimi-
zi ve ümitlerimizi paylaşarak gelecek tasavvurlarımızı zenginleştirmeye vesile 
olacağına inancımız tam. Bu inançtan dolayı bu şölenlerden vazgeçmiyoruz.

Şimdiye dek düzenlenen şölenlerde kadim şahsiyetlerimizi bir yandan ha-
tırlarken, bir yandan da günümüze hatırlatmaya çalıştık. Bu amaçla her şölen-
de büyük ödüller adı altında günümüz şairlerinin emeklerine dikkat çekerken 
bu ödüllere büyük şahsiyetlerimizin adlarını vererek onların unutulup git-



melerine razı olmadığımızı, bugünün ve geleceğin şiirini, hatta medeniyetini 
onları unutarak inşa edemeyeceğimizi hatırlatmak ve hatırda tutmak istedik.

Öte yandan bu şölenlerin sadece kültürel bir haber hâline dönüşüp gaze-
te sayfalarında tozlanıp gitmesine rıza göstermeyerek, pek çok faaliyetimizde 
olduğu gibi, bu şölenlerin ürünlerini, şölenlerde okunan şiirleri, söylenen söz-
leri, atölye çalışmalarında ortaya konulan görüşleri kâğıda dökmeye, kitaplaş-
tırmaya ve bir bakıma arşivlemeye özen ve önem gösterdik. Bu sayede şölen 
kitaplarımız kütüphaneleri süslemiş oldu. Bu kitaplara baktığımızda Türkçe 
şiirin zengin seslerinin bir özetini görmüş, okumuş oluyoruz.

Şimdi sunduğumuz bu çalışma ise o şölen kitaplarının bir hamulesi konu-
mundadır, Türkçenin şiir nizamında bir geçit resmidir.

Bu çalışmayı okuyucuya sunarken, şölen fikrini ortaya getirenleri, uygula-
maya dökenleri ve bu uygulamayı sürdürenleri şükran duygularıyla hatırlamış 
oluyoruz. Bu emek sahiplerinden kimileri yine emek vermeyi sürdürüyor; zi-
hinlerine, kalplerine kuvvet. İçlerinden asli vatana dönen dostlarımız, şairle-
rimiz ve kültür adamlarımız var. Onlara rahmet diliyoruz bir kez daha.

Türkçenin duru, ilâhi sesi sürsün diyedir çabamız.
Vesselâm.

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç
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BİR ŞÜKÜR HAREKETİ 
BİR VEFA YÜRÜYÜŞÜ OLARAK
TÜRKÇENİN ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENLERİ
Rıdvan Canım*

“Ben ki ateşle konuşurdum, selle konuşurdum
İdil’le, Tuna’yla, Nil’le konuşurdum
Sangaryos’u Sakarya yapan,
İkonyom’u Konya yapan
Talip Işık Dille konuşurdum” 
(Arif Nihat Asya)

Türkiye’nin en eski, en köklü ve en güçlü sivil toplum kuruluşlarından birisi-
nin, Türkiye Yazarlar Birliğinin 22 yıldır başarıyla ve azimle sürdürdüğü bir 
hareket var ülkemizde. Kardeşlik hukukuna gönül vermiş, ait olduğu mede-
niyetin bayrağını sonraki nesillere taşıma bilincini iliklerine kadar hisseden 
ve bu yüzden sınırlarını aşıp uzak coğrafyaların, orada yaşayan kardeşlerinin 
rüyasını gören, bir gün nasıl olsa onlarla kucaklaşmanın hayallerini kuran-
ların hareketi bu. Bu yürüyüşün adına Türkçenin uluslararası şiir şölenleri 
demişler ilk yola çıktıkları gün. Ve 22 yıldır coğrafyalarımızın kadim, kutlu 
şehirlerine ulaşan bu gönül yolculukları bugün artık bir “şükür hareketine, bir 
vefa yürüyüşüne ve kardeşlerin şiir ikliminde buluşma, tanışma, kucaklaşma” 
şölenine dönüşmüş bulunuyor. Bu kutlu yürüyüşün ilk adımlarını atanlara, 
22 yıldır Türkçenin ses bayrağını Türk’ün kültür coğrafyasında yüceltip dalga-
landıranlara millet olarak şükran borcumuz vardır. Bu kutlu şiir yürüyüşünün 
önemli bir bölümünde o dostlarla beraber olma bahtiyarlığına erişen bir yolcu 
olarak yol hikâyemizi paylaşmak istedim sizlerle.

Yolculuk, Osman Gazi’nin bir milletin üzerine güneş gibi doğduğu Bursa 
topraklarından başladı. Önce bu toprakta yatan ulu şair Süleyman Çelebi’nin 
“Allah adın zikr idelüm evvela” sözlerini vird-i zeban eyledi gelenler. Uzun 
yolculuklara çıkmadan önce, kardeşlerine Anadolu’da ev sahipliği yapmaları 
gerekiyordu. Geldiler. Kimisi Taşkent’ten, kimisi Almatı’dan, kimisi Bakü’den, 
Tebriz’den, İstanbul’dan, Üsküp’ten, Lefkoşe’den, Londra’dan, Kazan’dan, 

* Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Edirne.
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Bişkek’ten, kimisi Aşkabat’tan, kimisi Tebriz’den geldi. Koşarak geldiler bu 
davete. Kucaklaştılar uzun uzun. Geldiler. Onlarla birlikte, engin bir coğrafya 
geldi. Dört deniz, yedi iklim geldi. Unuttuğumuz, yabancılaştığımız diller gel-
di. Okuduğumuz kitaplardan tanıdığımız şairler geldi, şiirler geldi. Göğün o 
bize özgü mavisi geldi, bozkırın sarısı geldi, en güzel kokularıyla dağ çiçekleri 
geldi birlikte. Altaylardan, Tanrı Dağlarından, Kazak bozkırlarından, Kırım 
diyarından, Balkan dağlarından. Onlarla birlikte, Tanrı’ya yakarışlarımız, 
aşk ve hasret şarkılarımız, yurt türkülerimiz, kahramanlarımıza yaktığımız 
destanlarımız, efsanelerimiz, ağıtlarımız geldi. Bütün renkleriyle hüznümüz, 
sevincimiz, aşkımız, ümidimiz, sözün özü unuttuklarımız ve de yolunu gözle-
diklerimiz geldi.

Bu ilk buluşma bir düğündü âdeta. Bir dil bayramı belki de. Ataları doğu-
nun da doğusundan gelen, Türkçemizi birlikte bu topraklara getiren bir mil-
letin çocukları olarak tam 666 yıl önce fethedilen kutlu Bursa şehrinde, bilge 
sultan Osman Gazinin sancağı altında buluştular. Bu kucaklaşma hem geçmiş, 
hem de gelecek adına yapılıyordu. Dilimiz ve şiirimiz için, kültürümüz için. Bu 
aziz milletin kıyamete kadar bekası için. Orhun’da asırlardır dağlarla, taşlar-
la, sularla, kurtlarla, kuşlarla dilleşen bengü taşların dili şimdi Bursa’da idi. 
Evet, Türkçe vardı; çünkü onun şairleri vardı. Çünkü Türkçenin konuşuldu-
ğu her yer bizim vatanımızdı. Bu yüzden Yunus, Nesimi, Nevai, Fuzuli, Baki, 
Nabi, Nef’i, Naili, Nedim, Galip, o gün hepsi Bursa’da idi. Türkçenin bütün 
lehçelerinde en göz alıcı şiir kumaşlarını dokumak, dillerinin ses bayrağını 
burçların en yükseğinde dalgalandırmak için yarıştılar. Şölende ilk defa Türk 
şiirinin üç büyük ustasının, Nevai, Fuzuli ve Yunus Emre’nin adlarını taşı-
yan büyük şiir ödülleri, Türk dünyasının yaşayan üç şairine verildi. Sonraki 
bütün şölenlerde tekrarlanacak olan anlamlı bir gelenek de böylece başlamış 
oluyordu. Buna göre; Yunus Emre Ödülü’nü Özbekistan’dan Erkin Vahid, Ali 
Şir Nevai Ödülü’nü Azerbaycan’dan Firuze Memmetli ve Türkçenin büyük şa-
iri Fuzuli Ödülü’nü Kazakistan’dan Tomanbay Moldagali aldılar. Ve Türkiye 
Yazarlar Birliğinin 22 yıl önce başlattığı bu şiir yolculuğunun meşalesi, ilk defa 
iki Türk başkentinde yakılmış oldu böylece. Osmanlı’nın başkenti Bursa ve 
Selçuklu’nun başkenti, Orta Asya bozkırlarının bereketli nefesi Mevlana’nın 
şehri Konya.

İlk defa 1992 yılında Şeyh Edebali’nin, Osman Bey’in yurdu Bursa’da ve ar-
dından Mevlana’nın toprağında, Konya’da dalgalanan Türkçenin ses bayrağı 
Anadolu’dan yola çıkmalıydı artık. Asırlardır ayrı düştüğü kardeşlerinin va-
tanlarına doğru bir şiir kervanı düzmenin de vakti gelmişti. İlk menzil, “domb-
raların rüzgâr hızıyla koşan atlar kadar çabuk çalındığı” Kazak bozkırlarının 
incisi Almatı oldu. Evet, doğumuzla batımız, kuzeyimizle güneyimiz yüzyıllar 
sonra yeni bir kültür şöleni için bir araya geliyordu. Bilmem kaç asırlık hasret 
bitiyor, yeni zamanlara gidecek yeni yolculuklar başlıyordu şimdi. Bursa’nın 
Uludağ’ında güneşin doğuşunu görmüştü onlar bir zaman, işte şimdi o güneş 
Almatı’nın Alatav’ından doğuyordu onların üzerine. Birbirine yabancılaşmış 
kardeşlerin zengin dil, edebiyat ve şiir sofraları üstüne. Anadolu bozkırlarında 
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kubbe saltanatına dönüşen Kazak bozkırlarının köhne çadırları, asırlardır bu 
çadırlarda yaşayıp giden Yesevi Dede’nin bağrı yanık torunları bağrına bas-
mıştı şimdi kardeşlerini. Şiir niyetine. Ve sohbetler edildi, şiirler okundu üç 
gün boyunca. Kazakistan buluşması, Dağıstan’dan Murat Avazov’a, Nesimi; 
Türkiye’den Bahattin Karakoç’a, Abay ve Çuvaşistan’dan Raiza Sarbi’ye, 
Necip Fazıl adına konulan Türkçenin büyük şiir ödüllerinin verilmesine de 
tanık oluyordu.

Bu kutlu kervanın ufkunda üçüncü olarak Horasan diyarının yıldızı, topra-
ğında asırlardır Sultan Alpaslan’ı, Sultan Sencer’i bir mücevher gibi saklayan, 
Tuğrul Beylerin, Çağrı Beylerin vatanı, üzerine Selçuklu güneşinin doğduğu 
Türkmenistan vardı. Bu kez başkent Aşkabat, tarihin en büyük en anlamlı şö-
lenlerinden birine tanık oluyordu Horasan topraklarında. Bozkırın suskunlu-
ğu bu kez, Türkçe konuşan kardeşlerin yürek atışlarıyla bozuluyor, ele avuca 
sığmayan Türkmen atlarının usta binicilerine taş çıkartan söz süvarilerinin 
naraları Türkmen sahrasını tutuyordu. Aslında bu şiir bayramları şunu bir 
kez daha ayan-beyan gösteriyordu ki milletleri birleştiren ulu kişiler yalnız 
ordulara hükmeden büyük kumandanlar veya iktidar sahibi hükümdarlar 
değilmiş. İnsanın ve tabii ki milletlerin mayasını asıl yoğuran, onu şekillen-
diren, onu gerçekten insan ya da millet hâline getiren, söze, kelimelere hük-
meden büyük şahsiyetler, yani kelâmın efendisi şairler, sözün ustası edipler-
miş. Anlaşıldı ki şairler ve edipler olmazsa, onların diriltici nefesleri ılgıt ılgıt 
milletlerinin üzerine esmezse millet, millet olmaz, devlet de devlet olmazmış. 
Büyük hükümdarların, kudretli devlet adamlarının, milletlerinin önüne dü-
şüp yürüdüklerinde taşıdıkları meşale, o şairlerin şiirlerinden alınmış bir par-
ça ateşten başka bir şey değilmiş. İşte bir Türkmen dervişi. Mahtumkulu. O, 
bu coğrafyanın toprağında yetişen bir güzel kokulu gül. O güzel kokunun ulaş-
madığı Türk toprağı var mıdır ki? Bu coğrafya zaten Yesevi’siyle, Nevai’siyle, 
Yunus Emre’siyle, Köroğlu’suyla, Fuzuli’si ve Nesimi’siyle, Karacaoğlan’ı ve 
Hacı Bektaş’ıyla ve daha nice gönül erleriyle baştanbaşa bir gülistan değil miy-
di ki. Her biri bu toprağın insanına Mahtumkulu’nun çaldığı mayayı çalma-
mışlar mıydı, onun sunduğu aşk şerbetini sunmamışlar mıydı? Türkmenistan 
buluşması şunu göstermişti bir kez daha: “Bir ağacın kökleri ne kadar fark-
lı topraklara salınırsa salınsın, meyvesi farklı olmaz”mış. Ve işte Türkmen 
şöleninin geleneksel büyük ödüllerine lâyık görülen Türk şairleri: Kaşgarlı 
Mahmud ödülü, Afganistan’dan Şir Muhammed Yeniş; Mehmet Âkif ödülü, 
Makedonya’dan İlhami Emin; Mahtumkulu ödülü, Türkiye’den Mehmet Âkif 
İnan.

Şairin; “Kıbrıs bir ada mıdır, yoksa cennetten bir parça mıdır?” dizeleri, gün 
geldi o şiir bayrağını kervanıyla birlikte Kıbrıs’a taşıdı. Bilirsiniz, bizim menkı-
bevi tarih kitaplarımızda Osman Bey’in bir düşünden bahsedilir. Osman Bey, 
rüyasında bağrından bir çınarın fışkırdığını görür; bu çınar hızla büyür. Ve 
gün gelir dalları, yaprakları üç kıtanın ülkelerini gölgesi altına alır. Bu rüyayı 
Şeyh Ede Balı şöyle yoracaktır: Bu, Osman soyunun büyük bir devlet kuraca-
ğının müjdesidir. Evet, Türkiye Yazarlar Birliğinin 1992 yılında Osmanlı’nın 
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ilk başkentinde, Uludağ’ın eteklerinde, Bursa’da diktiği o çınar fidanının dal-
ları önce Kazakistan bozkırlarına, ardından Horasan diyarına, Türkmenistan 
sahrasına uzanmıştı. Önce kuzeye, sonra doğuya uzanan bu genç fidanın bir 
dalı da işte şimdi güneyde uç vermişti. Yani ses bayrağımız şimdi Türkçenin 
güney ucunda, Kıbrıs’taydı. Kıbrıs, bizim için acı hatıralar yurduydu. Savaştı, 
ölümdü, gözyaşıydı, şehitlikti, gazilikti, vazgeçilmezlikti, daha da ötesi sev-
mekti, vatancasına. Ve bu şölen onu haykırmıştı dünyaya. Barışı ve kardeşliği. 
Sevgiyi. Kuzey Kıbrıs’ta, Türkçenin en güneyinde, Türkçenin uluslararası şiir 
şöleni dolayısıyla bir araya gelen söz ustaları, şairler, o gün, savaş çığlıkları 
atan bir dünyanın karşısında barışı haykırdılar dünyaya. Türkçenin büyük şiir 
ödülleri ise bu kez şöyle dağıtılıyordu: Babür Şah ödülü, Türkmenistan’dan 
Atamurat Arabay’a; Şeyh Galip ödülü, Afganistan’dan (ABD) Ergeş Uçkun’a; 
Arif Nihat Asya ödülü, Kırım’dan Şakir Selim’e.

Türkçenin 5. uluslararası şiir şöleni, Cumhuriyet tarihi boyunca ülke top-
rakları dışında yapılan en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti 
olma özelliğini taşıyordu. Fransa’da, Avrupa’nın kültür başkenti Strazburg’da 
üç gün boyunca, Türkçenin ses bayrağı dalgalanacak, Türkçenin binlerce yıllık 
şiir birikiminin en güzel örnekleri bu şölenin yapıldığı salonların duvarlarında 
yankılanacak, dünyanın dört bir tarafından gelen kardeş şairlerin hafızalarına 
nakşedilecek, uzak diyarlardan kalkıp buraya gelen, farklı lehçe ve şiveleri ko-
nuşan, aynı ülkenin uzak kardeşleri tanış, biliş olacaklar, böylece, Türkçenin 
uluslararası şiir şöleni, nüfuz alanını biraz daha genişletecek, güçlü bir gele-
nek oluşturmak için çok kuvvetli bir adım daha atılmış olacaktı. Allah’a şükür-
ler olsun ki hayaller gerçek oldu. Fransa’da gelenek bozulmadı ve Türkçenin 
büyük şiir ödülleri bu kez de bugün artık ikisinin yaşamadığı üç büyük şa-
ire verildi: Osmanlı şiiri üzerine yaptığı değerli çalışmalarından ötürü E. J. 
W. Gibb adına düzenlenen büyük ödülü, Türkiye’den İlhan Berk; büyük usta 
Şehriyar ödülünü Kazakistan’dan Muhtar Şahanov ve Yahya Kemal ödülünü, 
yine Türkiye’den Erdem Bayazıt aldılar. Aramızdan ayrılanları da bu vesileyle 
rahmetle anıyoruz.

Kırım, âh Kırım. Yürek sızımız Kırım. Unutulur muydu, unutulmadı ta-
bii. Kırım hanlarının, Gazi Giray’ın, Mengli Giray’ın Selim Giray’ın, İsmail 
Gaspıralı’nın, Cengiz Dağcı’nın toprağı Kırım. Karadeniz’in kulağına asırlar-
dır sevgisini fısıldadığı bu yarımada, Kıbrıs’tan farklı değildi bizim için. Bu 
topraklarda asırlardır var olma savaşı veren o kahraman, o çilekeş halk, bun-
dan yaklaşık yetmiş sene önce kendisine çizilen alınyazısını insanlığın şere-
fini yükseltecek şekilde bozmuştu. Bir gece yarısı apar topar dolduruldukları 
tren vagonlarında hiç bilmedikleri diyarlara sürülen, kimisi yollarda can veren 
Kırım Tatarlarının sağ kalanları, on yıllar süren zor ve çileli mücadelelerin 
ardından vatanlarına geri döndüler. Onlar dönmeseydi Kırım da olmayacaktı 
elbette. Böylesine vahim bir kültürel soykırımın ardından bir milletin tarih 
sahnesinde yeniden ayağa kalkışıydı aslında bu. İşte bu yüzden de Türkçenin 
uluslararası 6. şiir şöleni Kırım’da yapılmıştı. Kırımlı kardeşlerimizin bu des-
tani mücadelesi, bunun için şairlerimizi Kırım yarımadasında bir araya getir-
mişti.
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Esasen Kırım’da böyle bir şölen yapılabilmesi, Türkçenin uluslararası şiir 
şölenleri için gerçek bir tarih belirlenmesine de imkân veriyordu. Sizler çok 
iyi biliyorsunuz ki, bundan yüz yıl önce Kırımlı bir büyük ruh, İsmail Bey 
Gaspıralı, Türk dünyasının kurtuluşu için önce; “dilde, fikirde, işte birlik” şia-
rını ortaya atmış ve bütün Türk coğrafyalarına yayılan, bütün Türk dünyasın-
da okunan gazeteler çıkarmış, kitaplar neşretmişti. Böylece bütün Türk dün-
yası için “ortak bir anlaşma dili” meydana getirmeye çalışmıştı. Dolayısıyla 
Gaspıralı, bizim tahayyül dünyamızı belirli çerçeveler içinde ortaya koymuştu 
aslında. İşte o dünyanın pek de yabancısı olmayanlar şimdi, Türkçenin ulus-
lararası şiir şölenini Gaspıralı İsmail Bey’in hayal ve idealleri yolunda altıncı 
kez güzel Kırım’ın Akmescit, Gözleve, Bahçesaray, Sivastopol ve Yalta şehirle-
rini nefesleriyle yeniden dirilterek gerçekleştiriyor, Türk dünyasının dört bir 
yanından koşup gelen şairler o gün Gaspıralı’ya yeniden hayat veriyorlardı. 
Ahmet Yesevi şiir ödülünün Türkiye’den Cahit Koytak’a; Gazi Giray ödülü-
nün Tataristan’dan Firuze Müslimova’ya; Abdülhak Hâmid Tarhan ödülü-
nün de Çuvaşistan’dan Uya İvanov’a verildiği şiir şöleni hüzünlü bir ayrılışla 
son buldu. 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 Alimgiray 
ve İzzet Emirov‘a selâm gönderdik hasret ateşine sardığımız şiirlerimizle. 
Saygıyla eğildik her birinin önünde.

Türkçenin şiir kervanı 7. defa Yahya Kemal’in şehri, Bursa’nın Rumeli’ndeki 
kardeşi Üsküp’e ulaştı. Balkanlar o güne kadar şairlerin oluşturduğu böyle bir 
sevgi yumağı görmemişti. Yabancı bir ülkede idi Türkçenin şairleri; ama çarşı 
pazarda kendi dilleri konuşuluyordu. Türkçenin büyük şairi Yahya Kemal işte 
bu şehirde doğmuştu. “Türkçenin çekilmediği yerler vatandır” diyen oydu. Biz 
de o yüzden buradaydık zaten. Âşık Çelebi, Üsküp toprağında yatıyordu. Onu 
unutmak demek, tarihimizi unutmak demekti. Unutulmadı. Üç gün boyunca 
Türk şairleri, Balkan suyu Vardar’ın gözesinden buz gibi su içip şiirlerini söy-
lediler. Özbekistan’dan Mir Aziz Azam’ın Mevlana büyük şiir ödülüne lâyık 
görüldüğü bu şiir buluşmasında, Azerbaycan’dan Rüstem Behrudi, Hatayi bü-
yük şiir ödülünü; Türkiye’den Metin Önal Mengüşoğlu da Cevdet Paşa ödülü-
nü aldı. Kumanova’dan, Kalkandelen ve Debre’den, Gostivar’dan, Struga’dan 
ve Ohri’den, Resne’den, Manastır’dan, Pirlepe ve Köprülü’den, Gevgilli’den, 
İştip ve Radoviş’ten şölenimizi işitip gelen evlâd-ı fatihan, Vardar Nehri’nin 
kenarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün başında gözyaşlarıyla uğurladı-
lar şiir kervanını.

Odlar yurdu Azerbaycan’ın başkenti Bakü. 1992 yılında Bursa ve Konya’dan 
yola çıkan muhabbet kervanına sekizinci olarak Bakü ev sahipliği yapıyordu. 
Bu kervanın yükü, binlerce yıllık dil ve şiir yüküydü. İpekten yumuşak, demir-
den sert, kılıçtan keskin, altından değerliydi bu yük. Hava kadar ihtiyaç, su 
kadar vazgeçilmez, toprak kadar gerekli bir mirastı bizim için. Şiir olmasaydı 
Türk’ün böylesine zengin bir edebiyatı, böylesine renkli bir kültürü, böylesine 
hayranlık uyandıran bir sanatı olur muydu acaba?



24

Şunu herkes bilir ki Azerbaycan şiiri bugünkü Azerbaycan’a sığmaz, hatta 
Aras’ın ötesindeki Azerbaycan da ona yetmezdi. “Mende sığar iki cahan, men 
bu cahana sığmazam” diyen Halep’teki Nesimi, Sivas’taki Kadı Burhaneddin, 
Erzurum’daki Kadı Darir, Mısır’daki Hasanoğlu, Bağdat’daki Fuzuli olmasa 
Azerbaycan şiiri olur muydu? Ya da Azerbaycan şiiri olmasaydı bu isimleri ta-
nır mıydık? Düşünün, Orhun’daki bengü taşlar dilimizi konuşmasaydı, Bilge 
Kağan; “Türk budun, ertin, ökün!” Yani “düşün, titre, pişman ol” demeseydi, 
Kutadgubilig bize mutluluk telkin etmeseydi, Mahmut doğduğu Kaşgar’dan 
binlerce kilometre ötede, büyük bir medeniyet merkezinde, Bağdat’ta Divânu 
Lügat’it-Türk’ü yazmasaydı, Dedem Korkut soy soylamasa, boy boylamasa idi 
bugün bu coğrafyalarda olur muyduk acaba? Yesevi’nin, Nevai’nin, Fuzuli’nin, 
Baki’nin, Mahtumkulu’nun, Abay’ın, Tukay’ın dili olur muydu? Manas bin-
lerce, on binlerce, mısra ile insanlık maceramızı anlatabilir miydi, İsmail 
Gaspıralı “dilde, fikirde, işte birlik” der miydi? Cengiz Aytmatov, “Bir asırlık 
bir gün”ü yazabilir miydi? İşte o yüzden diyoruz ki biz hem Azeri’yiz, hem 
Türkmen; hem Özbek’iz hem, Kazak; hem Tatar’ız, hem de Kırgız. Velhâsıl 
Türk’üz. Azerbaycan buluşması da işte bunu haykırıyordu dünyaya. Evet, 
Fuzuli anılmış, Sabir, Üzeyir Hacıbeyli, Hüseyin Cavit ve Mehmet Emin 
Rasülzade, Samet Vurgun, Bahtiyar Vahapzade, Nebi Hazri, Ahmet İsmail, 
Celil Mehmet Kulizade; güneyde Şehriyar, Sehend, Ali Tebrizi unutulmamıştı 
Bakü’de. Türkiye Yazarlar Birliğinin bir kadirşinaslık örneği olarak her buluş-
mada Türk şairlerine lâyık gördüğü ödüllerin Bakü şölenindeki sahipleri de şu 
isimler olmuştu. Ahmet Hâşim büyük şiir ödülü, Kosova’dan Zeynel Beksaç’a; 
Hüseyin Cavit ödülü Türkmenistan’dan Orazdurdu Yağmurov’a; Nizami-i 
Gencevi ödülü de Türkiye’den M. Atilla Maraş’a.

Murad Hüdavendigarın toprağı, Âkif’in ata yurdu Kosova, ses bayrağımı-
zı yükselttiğimiz, insanımızı Türkçenin şiir iklimine taşıdığımız beldelerin 
dokuzuncusu olmuştu. Eğer Murad Hüdavendigar, Kosova sahrasında yüz-
yıllarca önce o muhteşem şiiri şehit kanlarıyla yazmasaydı, o gün hiçbirimiz 
orada olmayacaktık belki de. Osmanlı’nın en muhteşem gaza destanını yazan 
Prizrenli Suzi Çelebi’nin ya da “Priştine’de bir çocuk doğsa diviti belinde do-
ğar, Prizren’de bir çocuk dünyaya gelse adından evvel mahlasını koyarlar” 
diyen Âşık Çelebi’nin şehri Prizren de olmayacaktı belki. Edebiyatımızın ilk 
şehrengizini Edirne için yazan Mesihi’nin şehri Priştine de. Ve istiklâl şai-
rimiz Âkif’in baba yurdu İpek de. Bu yüzden önce ona, o ulu sultan, Murad 
Hüdavendigar’a şükranlarımızı sunduk, fatihalar armağan ettik. Hani, “Dağ 
ne kadar yüce olsa da yol onun üzerinden aşar” demişler ya, işte o yüzden 
bu şiir kervanı da sadece dağları aşmakla kalmadı, gök mavisi denizler aştı, 
coşkun nehirler geçti, bereketli ovalardan süzülüp Rumeli’nin bu şiir şehrine, 
Prizren’e ulaştı. Ve Rumeli’nin “misafirlikte unutulan çocukları” da böylece bu 
şiir buluşmasını kavuşma bayramına çevirdiler.

Balkanların bu bereketli toprağında, Kosova’da bir Şemsettin Sami yetiş-
mişti. Türkçenin en önemli sözlüklerinden birini yazmıştı. Hatta denilebilir ki, 
ilk Türkçe sözlüğü yaklaşık 120 yıl önce o hazırlamıştı. Sultan Abdülhamid’in 
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saltanatının 25. yılına adanan bu sözlüğün önsözünde, doğu ve batı Türkçeleri 
için kullanılan Çağatayca ve Osmanlıca deyimlerini doğru bulmamış, ikisinin 
de Türkçe olduğunu, birinin doğu, diğerinin batı Türkçesi sayılması gerektiği-
ni söylemişti. Hazırladığı sözlükte, o zamana kadar alışılmış olan Osmanlıca 
/ lisân-ı Osmânî yerine Türkçe / lisân-ı Türkî demeyi tercih edecek kadar da 
şuurlu bir dil âlimiydi. Bunun içindir ki Türk dünyasının vefalı şairleri Türk 
dilinin bu cefakâr evlâdı Şemseddin Sami’nin misafiri olarak toplandılar 
Kosova’da. Onu da unutmadılar. Şemseddin Sami’ye göre, İstanbul Türkçesi 
bütün Türklük için ortak yazı dili olmalıydı. Ömrünün son yıllarında, Türkçenin 
ilk yazılı metinleri olan ve yeni keşfedilen Orhun yazıtları üzerinde çalışmış, 
İslâmi Türk edebiyatının ilk eserlerinden olan Kutadgubilig üzerinde durmuş, 
doğu Türkçesinin büyük şairi Nevai’nin eserlerinin okullarda okutulmasını 
teklif etmişti. İşte Şemseddin Sami buydu. Minnetle anıldı bu buluşmada o da. 
Ödüller mi? İşte Kosova şiir şöleninin ödülleri. Ahmet Hamdi Tanpınar şiir 
ödülü, Türkiye’den İhsan Deniz’e; Suzi Çelebi ödülü, Makedonya’dan Fahri 
Kaya’ya; Karacaoğlan ödülü ise İran’dan Nasır Peygüzar’a verildi.

Türkçenin dil bayramlarının onuncusu, güneşin doğduğu topraklarda, 
İslâm güneşinin Türk milleti üzerinde ilk yükseldiği yerde, ilk Müslüman Türk 
devleti Karahanlılar’ın, ilk Müslüman Türk hükümdarı Satuk Buğra Han’ın 
yurdu, Manas’ın toprağı, usta kalem Cengiz Aytmatov’un vatanı Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te idrak edildi. Evet, Türk şairleri yıllar sonra yine Orta Asya’da 
idi. Bir yanda Fergana, Taşkent, Semerkant ve Buhara, bir yanda Kaşgar var-
dı, Balasagun vardı. Şiirin alperenleri Er Manas’ın yurduna, Köroğlu’nun, 
Dedem Korkut’un, Battal Gazi’nin, Danişment Gazi’nin selâmını getirmişlerdi 
şimdi de. Kanatlı tulparlara binip binlerce kilometre batıya doğru, yüzlerce 
yıldır koşan atlılar, birbirinden yüce dağları aşarak, coşkun ulu nehirleri ge-
çerek, uçsuz bucaksız denizlere ulaşarak, üç kıtada coğrafyaları kendilerine 
ram eden o rüzgâr atlılar şimdi geri dönmüşlerdi. Acaba zamanı ve mekânı 
böylesine allak bullak eden başka bir topluluk var mıdır yeryüzünde? Özkent, 
Balasagun, Kaşgar, Semerkant, 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 gidiyordu Türk 
şiiri. Evet, uzaklardan, çok uzaklardan yola çıkılmıştı; ama yakına, çok yakına 
gelinmişti! Bir öze dönüş, kendine dönüş yürüyüşüydü bu. Kırgızistan, aslında 
Türkiye’ye birçok komşu ülkeden çok daha yakındı. Sınır tanımayan bir dil, 
din ve gönül buluşmasıydı bu. Bu millet, asırlarca önce işte o destanlar diya-
rından çıkmış, vardığı yerlerde sayısız destanlar yazmıştı. Şimdi de şiir mey-
danının erleri Manas’a eş destanlar yazmak için kıtaları aşmışlar, Kırgız kar-
deşlerinin vatanına gelmişlerdi. Ve hep beraber, “Bugünleri gösteren Allah’a 
hamdolsun! Kudayga min şügür bolsun!” dediler.Evet, musiki ile şiirin at başı 
koştuğu bu topraklar, elbette bilginin, inancın da vatanı olmuştu asırlar bo-
yunca. İmam Serahsi bu ülkede son uykusunu uyuyordu. Büyük bir edebiyatın 
öncüsü Hacip Yusuf’un şehri çok yakındaydı. Dokuz asır sonra dirilip haya-
tımıza giren Mahmut’un Kaşgar’ına da çok yakındık şimdi. Türk şiirini Orta 
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Asya bozkırlarına bereketli bir nefes gibi soluyan Hoca Ahmet Yesevi hemen 
şurada yatıyordu. Ortak dilimizin anıtlarına, Orhun kitabelerine sadece birkaç 
menzil mesafedeydik. Bu topraklar bizim için gerçekten mübarek, bu beldeler 
bizim için hakikaten azizdi.

Bişkek şölenine çeşitli Türk yurtlarından ilk defa katılan şairler vardı. Altay 
gibi, Tuva gibi, Hakas gibi. Geleneksel şiir ödülleri verildi burada da. Yusuf Has 
Hacip büyük ödülünün Altay Özerk Bölgesi’nden Brontoy Bedurov’a; Manas 
büyük ödülünün Türkiye’den Hicabi Kırlangıç’a; Nâmık Kemal büyük ödülü-
nün de Tataristan’dan Rifat Salahov’a lâyık görüldüğü şiir buluşması tam bir 
Kırgız şölenine dönüşmüştü. Hiç kuşkusuz gelenlere sevindik, gelemeyenlere 
üzüldük. Evet, Ali Şir Nevai’nin, Hüseyin Baykara’nın, Sekkaki’nin, Mevlana 
Lütfi’nin, Şeybani Han’ın, Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın, Hafız Harezmi’nin, 
Babür Şah’ın, Hamit Alimcan, Erkin Vahidoğlu, Abdullah Arifoğlu, Rauf Parfi, 
Gülçehre Nurullayeva, Amar Matcan, Dedehan Hasan, Muhammed Salih, 
Hasiyet Baba Muradoğlu, Azim Süyün, Umsan Azimoğlu, Şevket Rahman, 
Erkin Azam, Hurşit Davran, Tahir Kahhar, Sait Ahmet ve Naim Karimov’un 
yurduna, kadim Çağatay diyarına selâm yollandı Bişkek’ten, ya da Firunze’den. 
Sonra, kültürel varlıklarını asırlardır koruyan ve yaşatan Kazan-Tatar 
Türklerinin edebi öncüleri Fatih Halidi’ye, Abdurrahman İlyasi, Ayas İshaki 
ve Kayyum Nairi’ye, Mecit Gafuri, Abdullah Tukay, Kerim Tinçura, Alimcan 
İbrahim, Aziz Ubeydullah, Abdurrahman Sadi’ye selâmlar gönderildi. Ve son 
olarak Çin’den başlayıp Adriyatik sahillerine ulaşan bu büyük coğrafyada bize 
selâm yok mu diyen; Doğu Türkistanlı, Moğolistanlı, Afganistanlı, Çuvaşistan 
ve Başkurdistanlı ozanlarımıza; Altayların, Hakasların, Tuvaların, Yakutların, 
Nogayların ve Kumukların, Karaçay-Balkar Türklerinin bütün şairlerine bü-
yük Türk milleti adına Tanrı dağlarının eteklerinden kucak dolusu selâm gitti.

21 yılı aşkın bir zamandır yollarda olan bu kervanın artık aramızda ol-
mayan yolcuları da vardı ne yazık ki. Onlar da hüzünle yadedildi bir bir. 
Meselâ Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen ikinci şölenin ev sa-
hibi, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Kaldarbek Naymanbay, Tomanbay 
Moldagali, Bursa ve Konya’da başlayan ilk buluşmanın misafirlerinden 
Özbekistanlı şair Rauf Parfi, Kırım Tatar Yazarlar Birliği başkanı Şakir Selim, 
Yunus Kandim, Azerbaycan’dan Hamid Nutki, Kıbrıs’tan Osman Türkay, 
Afganistan’dan Ergeş Uçgun ve Türkiye’den Mehmet Âkif İnan, Erdem 
Bayazıt, Arif Damar, İlhan Berk ve Rıfkı Kaymaz kaybettiklerimiz arasındaydı. 
Cümlesine rahmet olsun diyoruz biz de.

Sözün Özü

Bunca yıllık bu yolculuklar, bu buluşmalar, bu şölenler bize neyi öğretti, bize 
neler kazandırdı diye soranlar olacaktır elbette. Bir defa şunu hiç göz ardı 
etmeyelim: Dünyanın farklı iklimlerinden bu şölenlere gelen, değişik lehçe-
lerle, şivelerle konuşan şairler ve yazarlar topluluğunun üzerinde düşünmesi 
gereken çok çok önemli bazı hususlar vardı. Tabii ki bunların kardeşler ara-
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sında paylaşılması, bunların oturup konuşulması gerekiyordu. Ne acıdır ki şu 
anda hayatta olan yazarlarımız, şairlerimiz bile birbirini yeterince tanımıyor, 
ne yazık ki birbirinin klâsiklerini bile bilmiyorlardı. Kardeşler birbirini unut-
muştu âdeta. Oysa İstanbul’da, Kahire’de, Bahçesaray’da, Bakü’de, Tebriz’de, 
Kazan’da, Taşkent’te bundan bir asır evvel basılan kitaplar, çıkarılan dergiler 
bütün dünyamızı aydınlatıyordu. Demek ki zaman, -ne acıdır ki- bizim için 
tersine işlemişti sürekli. Giderek karanlıklar içinde kaldık. Birbirini tutan el-
lerimiz ayrıldı, uzak düştük, ayrı diyarlarda kaldık. Neredeyse ana dilimizi, öz 
lisanımızı unuttuk. İşte bunları konuşmalıydık kardeşlerimizle. Ve şükür ki 
konuşabildik. Günlerce, gecelerce konuştuk. Ama bitiremedik.

O zamandan bu zamana Türkiye Yazarlar Birliğine “genel başkan” unva-
nıyla bu şölenlerin içinde olan, hizmet eden, katkı sağlayan insanlar vardı kuş-
kusuz. Ve bizim de onlara bir teşekkür borcumuz olmalıydı. Başta D. Mehmet 
Doğan olmak üzere, Dr. Necmettin Turinay, Dr. Nazif Öztürk, Mehmet Atilla 
Maraş, Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu, İ. Ulvi Yavuz, Dr. Yakup Deliömeroğlu ve 
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç. Onlar alemdarlar, onlar söz bayrağını önde taşı-
yanlar oldular bu süre içinde. Onlar içinde birisi var ki onun bu şölenlerin 
yirmi yılı aşkın bir zamandır yapılışında el emeği, göz nuru ve alın teri vardı. 
Onun istisnasız on şölenin hepsinde unutulmayacak gayret ve çabaları vardı. 
O isim Türkiye Yazarlar Birliğinin şu anda şeref başkanlığı unvanını taşıyan 
güzel insan D. Mehmet Doğan’dı. Ömrü uzun olsun.

Bu şölenlerin unutulmaz taraflarından birisi de hemen hepsinde Türk şii-
rinin sorunlarını dünü ve bugünü ile mercek altına alan, saatlerce süren ciddi 
tartışmalarla irdeleyen, atölye çalışmalarına yer verilmiş olmasıydı. Her şiir 
şöleninin ardından “Güldeste” adıyla çıkarılan şölen kitapları ise söz konusu 
şölenlerin kültür tarihimizde kalıcı olmasını sağladı kuşkusuz. Emeği geçen 
herkese teşekkürler ediyoruz.

Evet, aslında uzun, çok uzun, bin yılı aşan bir gönül yolculuğunun bir baş-
ka adıydı bu şölenler. Yol uzun coğrafya genişti. Sadece Anadolu ile başla-
yıp Anadolu ile biten bir şiirin tarih yolundaki macerası olsaydı belki daha 
kolay olurdu. Çin’den başlayıp Adriyatik sahillerine ulaşan bir coğrafyanın; 
Doğu Türkistan’ın, Moğolistan’ın, Kırgızistan ve Kazakistan’ın, Afganistan’ın, 
Çuvaşistan ve Başkurdistan’ın, Altayların, Hakasların, Tuvaların, Yakutların, 
Nogayların ve Kumukların, Karaçay-Balkar Türklerinin, Kırım’ın, 
Gagavuzların, Romanya’nın, Bulgaristan ve Makedonya’nın, Kosova’nın, Batı 
Trakya’nın, Kıbrıs’ın, Suriye’nin, Kerkük’ün, Azerbaycan, İran ve Anadolu 
Türklerinin şiir coğrafyasından söz ediyorum tabii. Bu bir nehirdi. Orta 
Asya yaylalarından, Orhun’dan, Sibirya’dan, Ötüken’den, Altayların, Tanrı 
Dağlarının eteklerinden doğan, batıya doğru bütün Asya topraklarını uzun bir 
yolculukla geçen, Anadolu’yu ardında bırakıp Akdeniz’de biten bir nehrin yol-
culuğuydu bu. Suyunu işte bütün bu coğrafyalardan alan bir nehir. Bu, Türk 
şiiriydi.
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Türkiye’de kültürle, sanatla ve bilhassa şiirle az da olsa ilgisi bulunan in-
sanlar şunu artık çok iyi biliyorlar: Bunca yıldır bu şiir şölenleri, milletimizin 
asırlar sonra bu topraklarda deyim yerindeyse bir semender gibi yeniden kül-
lerinden doğuşuna, dirilişine şahitlik ediyor. En azından buna zemin hazır-
lıyor. Bizi kardeşlerimizle yakınlaştırıyor, tanıştırıyor, ebedi dostlukların te-
mellerini atıyor. Her şölenle birlikte millet olarak ufuklarımız genişliyor, dost-
larımız çoğalıyor, millet olma bilincimiz güçleniyor. Bu şölenler aslında çok 
açık bir biçimde siyasi sınırların zaman içinde değişse bile, kültürel sınırların 
her zaman kalıcı olacağını da gösteriyor. Bin küsur yıl önce bu coğrafyaların 
her birinden kalkıp Anadolu’ya, Rumeli’ne göçmüşüz. Ama kopup geldiğimiz 
yerleri de unutmamışız. Unutmak ve unutulmak kötü; hatırlamak ve hatırlan-
mak güzeldir. Biz, buna inanmışız millet olarak. Asırlar sonra bu topraklara 
döndüğümüzde aynı inancı paylaştığımız dindaşlarımız, aynı dili konuştuğu-
muz dildaşlarımızla karşılaşmak, kucaklaşmak ne büyük bahtiyarlıktır. Bu şö-
lenler, Kıbrıs’tan Doğu Türkistan’a, Almatı’dan Üsküp’e, Kosova’dan Bişkek’e 
gönül köprüleri kurdu, dünyanın ateşler içinde yandığı çağımızda şiiri ve şair-
leriyle barış ve hoşgörünün, aşkın ve güzelliğin bahçelerine sevgi gülleri dikti.

Yahya Kemal’in o unutulmaz; “Türkçenin çekilmediği yerler vatandır” 
sözünü bir kez daha hatırlayarak ve hatırlatarak diyelim ki: Bu kültür ker-
vanı, Türkçenin ses bayraktarı şairlerimiz, bu gönül erleri, bundan sonra 
da Türkçenin ses bayrağını henüz ulaşamadığımız yerlere taşımak, bu bay-
rağı Türk şiirinin burçlarına dikmek istiyor. Şu bir gerçek ki gönüllerimiz, 
gelecek yıllarda Türk şiirinin unutulmaz şairi Nevai’nin yurdu Taşkent’te, 
Semerkant’ta yahut Buhara’da; dede toprağımız Kaşgar’da, Balasagun’da, 
Herat’ta, Gazne’de, hatta Mevlana toprağı 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 Sadi’nin şehri Şiraz’da, hatta Rumeli’nin 
mahzun güzeli Saraybosna’da bu gönül meclislerini açmak, bu şiir şölenlerini 
sürdürmek istiyor. Gidilecek daha o kadar çok yer, göreceğimiz, tanışacağımız 
o kadar çok kardeşimiz var ki. Allah’ın yardımıyla, şiire gönül veren insanla-
rımızın gayretiyle, devletimizin, kadirbilir, vefakâr devlet büyüklerimizin ve 
aziz milletimizin bu kutlu yolculukta her zaman yanımızda olacağına inancı-
mız tamdır.

Türkiye Yazarlar Birliği olarak, Türk şairlerine bu vefa yürüyüşünü 20 
yılı aşkın bir zamandan beri sürdürme fırsatını veren Allah’a hamdediyoruz. 
Dilimizin ses bayrağının ülke ülke taşınmasında bugüne kadar az veya çok 
emeği geçen her şahsı, her kurum / kuruluşu minnet ve şükranla anıyoruz.

Yolumuz açık olsun.
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TÜRKÇENİN ŞÖLENİ ŞİİRİN GÜCÜ
D. Mehmet Doğan
(Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Bursa)

Allah adın zikr idelüm evvela...

Altı yüzyıl önce, bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz şehirde, Bursa’da yaşı-
yan, mısraları bu toprakların havasına, suyuna sinen ve bu şehirde yazdığı 
eseri bütün millete mal olup asırlardır ve hâlâ çok çeşitli vesilelerle, makam-
la okunan Süleyman Çelebi, Mevlid’ine, “Allah adın zikr idelüm evvela” diye 
başlar.

Biz de Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’ne Allah’ın adını anarak, ona 
hamd ederek başlıyoruz. 

Muhterem misafirlerimiz, hoş geldiniz. Yine ısrarla adı Bursa’ya mal edilen 
Büyük Yunus’un söyleyişiyle “Dost bahçesinin bülbülleri”, şairlerimiz, şeref 
verdiniz.

Kiminiz Taşkent’ten, kiminiz Almatı’dan, kiminiz Bakü’den, Tebriz’den, 
İstanbul’dan, Üsküp’ten, Lefkoşe’den, Londra’dan. Kazan’dan, Bişkek’ten, 
Aşkabat’dan veya başka bir merkezden geldiniz. Sizinle birlikte, engin bir coğ-
rafya geldi. Dört deniz, yedi iklim geldi.

Göğün bize mahsus mavisi geldi, bozkırın sarısı geldi, dağ çiçekleri geldi.

Sizinle birlikte bu mekâna, Tanrıya yakarışlarımız, aşk ve hasret şarkıla-
rı, yurt türküleri, kahramanlara yaktığımız destanlar ve ağıtlar geldi. Bütün 
renkleriyle, hüznümüz, sevincimiz, aşkımız, ümidimiz, mücadelemiz geldi.

Burada en nihayet birkaç yüz kişilik bir topluluk var. Oysa biz şu anda dün-
yanın dört bucağında yaşayan milyonların bizimle birlikte olduğunu, hâlen 
cismen dünyada bulunmayan milyonların da burada olduklarını hissediyoruz.

Çok uzak yollardan geldiniz. Yoruldunuz. Muhtemelen burada da yorula-
caksınız. Bu yorgunluğun bir başlangıç olduğunu düşünün, çok zengin bir geç-
mişin geleceğe yönelik işaret taşlarından birini burada hep birlikte dikeceğiz. 
Bunu asırlardır bekledik dostlarım. Ümidimiz hasretimiz kadar kuvvetlidir.
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Sizleri görünüşte biz davet ettik. Emin olun, bizi de sizler gibi, Hoca Ahmed 
Yesevi’nin hikmetleri buraya getirdi. Ömrünü bu şehirde tamamlayan, beş 
asır önce hasret risalesini verak-ı câne / özlem mektubunu can yaprağına ya-
zan Ahmed Paşa’nın hasreti bizi buraya çekti.

Bir garib ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

diyen Yunus Emre’nin garipliği bizi buraya topladı.

Senden ırağ ey sanem şam u seher yanaram
Vaslını arzularam, dahi beter yanaram

Nesimi ayrılıktan yandığı için buradayız. Şu anda, servi boylu sevgiliden 
uzak kalan Nevai’nin ahı yüzünden birlikteyiz:

Ah kim valih-min ol serv-i hıraman-dın cüda
Gözlerim giryandur ol gülberg-i handan-dın cüda.

Bizi buraya çağıran Büyük Fuzuli’nin ebedi yalnızlığıdır: 

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden ôzge
Ne açar kimse kapum bâd-ı sabadan gayrı.

İstiklâl aşkımızı destanlaştıran Mehmet Âkif’in haykırışını hep birlikte tek-
rarlamak için burada bulunuyoruz:

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!

Şehriyar’ın selâmını almak için bu dağdayız. Ve nihayet Şehit Çolpan’ın 
ruhunu şad etmek için burada toplandık.

Külgen başkalanıdır yığlegen menmen
Oynağan başkalarıdır, inleyen menmen
Erk erteklerini işitgen başka
Kulluk koşuğunu tinlegen menmen
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Yalnız şairler değil, burada bulunuşumuzun sebebi. Cetleri en doğudan 
gelen; fakat yedi asır önce Türkçeyi en batıya götürecek bir devletin rüyasını 
gören, 666 yıl evvel Bursa’nın fethedildiği yıl vefat eden Osman Han Gazi’nin 
divanında toplandık.

Aziz kardeşlerim, bizi yalnız mazi, geçmiş bir araya getirmedi. Gelecek için, 
bizden sonraki nesillerden ötürü de buradayız. Dilimiz ve şiirimiz için, kültü-
rümüz için, dünyadaki insanca varlığımızın geleceği için bir araya geldik.

Türkçe yaygın bir coğrafyanın, geniş bir topluluğun dili. Balkanlardan 
Çin’e milyonlarca insan bu dille konuşuyor, anlaşıyor. Türkçenin günümüze 
ulaşan ilk yazılı örnekleri on üç asır önce sert taşlara nakşedilmiş. Orhun’da 
asırlardır dağlarla, taşlarla, sularla, kurtlarla, kuşlarla dilleşiyor bu bengü 
taşlar... Denilebilir ki yayıldığı engin coğrafya içinde Türkçe edebi dil olarak 
en çok şiirde varlık göstermiştir. Türkçenin şairleri geniş soluklu olduğu için 
coğrafyası geniş, muhtevası zengin olmuştur belki de. Şöyle de söylenebilir: 
Türkçe var; çünkü onun şairleri var... Çobanlardan devlet başkanlarına, oku-
ma yazma bilmeyen irfan sahiplerinden sahasının otoritesi bilginlere kadar 
her kesimden şair bu dilin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.

Yunus, Nesimi, Nevai, Fuzuli, Baki, Nabi, Nef’i, Naili, Nedim, Galip... 
Geçmiş yüzyıllardan birkaç isim sadece. Günümüzde yine şairler Türkçenin 
bütün lehçelerinden en ince kumaşlarını dokumaya, dillerinin bayrağını en 
yüksek burçlarda dalgalandırmaya devam ediyorlar.

Türkiye Yazarlar Birliği, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ni, yaşayan 
çeşitli lehçeleriyle Türkçenin bir kültür ve sanat dili olarak zengin varlığının 
ortaya konulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, dünyanın çeşitli ülke-
lerinden Türkçe yazan şairleri ve konuyla ilgili uzmanları bir araya getirerek 
tanışmalarına zemin hazırlamak maksadıyla tertipledi.

Bu tam manasıyla Türkçeye adanmış bir şölen. Yalnızca şiir şöleni değil, 
bir dilin şöleni.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nde Türkçenin zengin şiir örnekleri-
ni farklı coğrafyalardan, lehçelerden, hatta farklı dünyalardan gelen şairler, 
Osmanlı tarihinin neşvünema bulduğu Bursa’da ve Selçuklu’nun son ışıltıları-
nı yaydığı Konya’da seslendirecekler.

Şölende temsil edilecek ülkeler ve her ülkeden davet edilecek şairler çok 
yönlü çalışmalar sonucu tesbit edildi. Türkiye’den konunun uzmanları ile isti-
şareler yapıldı, Türk dünyasından bu sahanın yetkililerinin görüşleri alındı ve 
TYB’nin çeşitli şekillerde temasta bulunduğu yurt dışındaki yazar ve şairlerin 
bize ulaşan teklifleri değerlendirildi. Türkiye’den katılacak şairlerin seçiminde 
de benzer bir yol takip edildi. Öncelikle bir seçici kurul oluşturuldu. Listeler 
hazırlandı. Ne yazık ki davet edileceklerin sayısı sınırlıydı. Türkiye gibi şai-
ri bol bir ülkede, bütünü temsil eden bir katılımın imkânsızlığı ortada. Yine 
de Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin süreklileşeceği düşünülürse, bu yıl 
davet edildiği hâlde katılamayan veya davet edilemeyen şairlerimizle sonraki 
şölenlerde beraber olabileceğiz demektir.
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Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne ülkelerini temsilen katılan bütün şa-
irlere, her biri sanat eseri olan, şöleni sembolize eden kompozisyonu havi ka-
tılma belgesi verilecek. Ayrıca Türk şiirinin üç büyük ustasının, Nevai, Fuzuli 
ve Yunus Emre’nin adlarını taşıyan ödüller, yaşayan üç şairimizi taçlandıra-
cak. 

Sürekli hâle getirilmesi düşünülen bu toplantıların ilkinde Azerbaycan şi-
irinin muhtelif meseleleri ele alınacak. Müteakip şölenlerde de diğer lehçe ve 
ülkelerin şiirleri gündeme gelecek. Böylece şairler tenkitçilerle bir arada bu-
lunmak imkânına sahip olacaklar!

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni için, ülkemizde tarihî atmosferi en uy-
gun şehir olarak Bursa seçildi. Çünkü Türk dünyasının en ünlü şairlerinin 
Osmanlı Devleti’nin beşiği Bursa’dan seslenmeleri özel bir anlam taşıyordu. 
Nihayet şölen, Türk dünyası için önemli bir merkez olan Selçuklu başkenti 
Konya’da sona erecek.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni dünyanın her köşesinden Türkçe yazan 
şairlerin ve yazarların ilk defa bir araya gelmesini sağlıyacak. Şölen bu yönüyle 
Türkçe yazan şair ve yazarların uluslararası bir yazar kuruluşu oluşturmaları 
için başlangıç çalışmalarına zemin hazırlayacak bir özellik taşıyor.

Doğumuz ve batımız, kuzeyimiz ve güneyimiz yüzyıllardır ilk defa böyle bir 
şölen vesilesiyle bir araya gelmektedir. Beş yüz doksan yıl önce yine bu top-
raklar üzerinde doğumuz ve batımız karşı karşıya gelmişti. Yıldırım Bayezid’le 
Emir Timur’un savaştıkları topraklar üzerinde bugün bizler kültürel bir ka-
vuşmayı yaşıyoruz. Bursa bugün tam manasıyla bir mülteka, bir kavuşma 
noktası olmuştur. Bu kültürel kavuşmanın verimlerini önümüzdeki yıllarda 
devşireceğimizi ümit ediyoruz.

Dünyanın yeni bir oluşumun sancılarını çektiği bir dönemde Türkçenin ve 
kültürümüzün çok kültürlü bir dünyada lâyık olduğu yeri alması yönünde gü-
zel bir başlangıç yapılmasına zemin hazırlayabilirsek ne mutlu bize!
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YEDİ İKLİM DÖRT BUCAKTAN
CÜMLE ŞAİR DOST BAHÇESİNDE

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni 21 Mayıs 1992 Perşembe günü Bursa’da başladı.

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden, Balkan ve Ortadoğu ülkelerinden çok 
sayıda şair ve yazar Türkçe ve Türk şiiri için Bursa Uludağ’a geldi.

21 Mayıs, Türkçe, Türk şiiri ve Türk toplulukları için yeni bir dönemin 
başlangıcı oldu. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne sadece şairler değil, di-
limiz, dilimizin şiiri, hasret, coşku ve ümit geldi. Grand Yazıcı Oteli’nin top-
lantı salonu bu zirveyi, bu tarihî ânı görmek, yaşamak isteyen şiir dostlarınca 
doldurulmuştu. 21 Mayıs günü saat 10.00’da Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı 
D. Mehmet Doğan: Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin özünü, anlamını ve 
tarihî niteliğini dile getiren bir açış konuşması yaptı.

D. Mehmet Doğan toplantının Türk dili, Türk dünyası ve Türk şiiri için 
taşıdığı anlamı dile getiren konuşmasında: “Dünyanın yeni bir oluşumun san-
cılarını çektiği bu dönemde Türkçenin ve kültürümüzün, çok kültürlü bir dün-
yada lâyık olduğu yeri alması yönünde güzel bir başlangıç yapılmasına zemin 
hazırlayabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Daha sonra kürsüye kültür eski bakanı, başbakanlık başdanışmanı 
Büyükelçi Namık Kemal Zeybek geldi. Çeşitli Türk lehçelerini kullandığı ko-
nuşmasında Zeybek: “Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen kar-
deşlerimizle Türkiye’de birleştik. Şiirde birleştik. Türkçede birleştik. Bana 
Türkiye’de ne kadar Kırgız var diyen bir Kırgız kardeşime Türkiye’de altmış 
milyon Kırgız var. Altmış milyon Azerbaycanlı, Karaçaylı var. Biz onların 
yaşadığı topraklardan buraya geldik. Hepimizin ortak atası Ahmet Yesevî 
Hazretleri’nin ruhaniyeti altında biriz, birlikteyiz.” “Böyle güzel bir günde, 
böyle güzel bir mekânda, böyle büyük ve önemli bir organizasyonu gerçek-
leştiren Türkiye Yazarlar Birliğine binlerce teşekkürler, binlerce minnetler. 
Bu şölenin bundan böyle her yıl tekrarlanacağını öğrenmekle ayrıca bahtiyar 
olduk.”

Zeybek’ten sonra kürsüye Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Bedri Yanbol geldi: “Belediye başkanımız Teoman Özalp yurt dışında bulun-
duğu için onu temsilen ben görevlendirildim. Türkiye Yazarlar Birliği tara-
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fından dünyada ve ülkemizde ilk kez düzenlenen Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni organizasyonu için Bursa’nın seçilmesini gurur verici olarak değerlen-
diriyorum. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ni düzenleyen Türkiye Yazarlar 
Birliği Tertip Heyeti’ne, şölene katılan kardeş ülkelerimizin şair ve temsilci-
lerine hoş geldiniz diyor, şiir ve sanat dolu Bursa günleri diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Son protokol konuşmasını Bursa valisi Necati Çetinkaya yaptı. Klâsik şii-
rimizden günümüz şiirine kadar çok sayıda şiirle süslediği, engin bir edebiyat 
birikimi ve zevkini yansıtan konuşmasında Çetinkaya: “Bugün Bursa’da bir 
bayram var. Bugün herkesin değişik diyarlardan gelip cem olduğu, millet sev-
gisinin Uludağ’dan tüm dünyaya yayıldığı bir gündür” dedi.

Açış konuşmalarından sonra Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne 
Türkiye dışından katılan şairlerin selâmlama konuşmalarına geçildi. Sırasıyla 
Azerbaycan’dan Memmet Aslan, İran’dan Dr. Hamit Nutki, Bulgaristan’dan 
Ali Bayram, Başkırdistan’dan Bulat Refikov, Irak’tan Cengiz Ketene, 
Karaçay Balkar’dan Bayçoralanı Soslanbek Yakuboviç, Kazakistan’dan 
Tomanbay Moldagaliyev, Kazan Tatarları’ndan Renat Haris, Kıbrıs’tan 
Osman Türkay, Kırgızistan’dan Osman İbrahim, Kırım Tatarları’ndan 
Yunus Kandımov, Makedonya’dan Avni Engüllü, Moldavya’dan Nikolay 
Babaoğlu, Özbekistan’dan Erkin Vahidov, Romanya’dan Enver Mahmut, 
Türkmenistan’dan Kulıyev Kömek, Yugoslavya’dan (Kosova) Altay Suroy, 
Yunanistan’dan (Batı Trakya) Ali Rıza Saraçoğlu, Türkiye’den Yavuz Bülent 
Bakiler selâmlama konuşması yaptılar.

Öğleden sonraki oturumda Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Mustafa İsen, “Şiirin Dili, Dilin Gücü” başlıklı tebliğini 
sundu. Tebliğin sunulmasından sonra programın Türk Şiirinden Örnekler kıs-
mında, şölene Türkiye’den katılan şairler şiirlerini okudular.

Şairlerin şiirlerini kendi ağızlarından dinlediğimiz bu şölenden son-
ra Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Orhan Okay’ın sunduğu “Genel Çizgileriyle Türk Şiiri” isimli tebliğ ile şöle-
nin öğleden sonraki oturumu sona erdi. Aynı günün akşamı Kültür Bakanlığı 
Bursa Devlet Klâsik Müziği Korosu, Şef İnci Çayırlı yönetiminde, klâsik mü-
ziğimizin en güzel örneklerini sundu. Konserin en büyük sürprizi ise koro-
nun Türkiye dışındaki Türk topluluklarının müziğinden örnekler sunmasıydı. 
Günün anlam ve önemine uygun bu sürpriz, başta Türkiye dışından gelen şa-
irlerimiz olmak üzere bütün dinleyiciler tarafından ilgi ve coşkuyla karşılan-
dı. Şölenin ilk günü, henüz çok kısa bir mazisi olan Bursa Devlet Klâsik Türk 
Müziği Korosu’nun bu başarılı konseriyle sona erdi.

Oturum aralarında yurtdışından gelen şairlerle şölene Türkiye’den katılan 
şairler, otel lobisinde bir araya geliyor, tanışıyor, konuşuyor, dertleşiyorlar-
dı. Özellikle akşam yemeğinden sonra otel lobisi tıklım tıklım doluyor, her 
köşede ayrı ve küçük kümeler hâlinde bir araya geliniyordu. Akşam saatle-
rinden başlayarak gece geç saatlere kadar Türk şiiri ve edebiyatı; Türkçenin 
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dünü, bugünü ve yarını; Türk illerinin karşılaştığı problemler; Türkiye’nin bu 
problemler karşısında yaptıkları ve yapması gerekenler tartışılıyor, konuşulu-
yordu. Şiirden siyaset ve ekonomiye kadar uzanan bu sohbetlerde Türkiye ve 
Türk dünyası için yeni bir gelecek aranıyordu. Bu sohbetler tarihî bir buluş-
manın simgesi gibi bir nitelik taşıyordu. Herkes bu başlangıcın daha büyük 
gelişmelerin ilk adımı olduğunun idraki içinde önümüzde uzanan bu gelece-
ğin hassasiyetiyle seçiyordu sözlerini.

Şölenin en canlı, en verimli, en yararlı ve en duyarlı yanı, oturum arala-
rında, yemek aralarında, gece saatlerinde yapılan sohbetlerdi. Yıllardır bir-
birinden ayrılmış kardeşlerin hasreti ve sevinciyle bu konuşma ve sohbetler 
herkesin birbirini ve yaşadığı ülkeleri ve karşı karşıya bulundukları sorunları 
yakından tanımasına yol açıyor; herkes Türkçenin gücünü, imkânlarını, sınır-
larını, lehçeler arasındaki ortak ve farklı yanları keşfediyordu. Türkiye bütün 
ihtişamı, zenginliği ve çeşitliliği ile bu sohbetlerde kendini gösteriyordu.

Ertesi gün Bursa’nın tarihî Koza Han’ında yapılan şiir matinesi, mekânın 
şiire ve şölenin anlamına çok şey katan niteliğiyle ayrıca heyecan verici bir 
şekle dönüşüyordu. Şiir matinesi devam ederken, Bursa’da bulunan Türk 
Cumhuriyetlerinin Millî Eğitim Bakanlarının Bursa valisi ile şölene katılması 
ayrı bir renk ve güzellik kattı.

Aynı gün Bursa’da Çınar mevkiinde Bursa baharının muhteşem güzelliği 
içinde yapılan şiir matinesinde köylülerin, misafirlerin ihtiyaçlarını ve eksik-
lerini tamamlamak için gösterdikleri gayret unutulacak gibi değildi.

Akşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adına verilen yemek başlı ba-
şına bir şiir toplantısı hâline geldi. Bir edebiyatçı kadar şiir dünyasının içinde 
olduğunu bir kere daha gösteren ve şiirlerle süslü konuşmaları zevkle dinle-
nen Bursa valisi Necati Çetinkaya, yemekten sonra da şairlerimizi, şiirlerini 
okutmadan bırakmadı.

Şölenin son günü Türkiye Yazarlar Birliği, Bursa’yı tarihî ve tabii güzellik-
leriyle tanıtan bir slayt gösterisi sundu.

Slayt gösterisinin ardından her biri değerli bir sanat eseri olan ve 10 ayrı 
ustanın emeği geçen ve şölene katılan bütün şairler adlarına düzenlenen katı-
lım belgeleri törenle verildi.

Büyük Ödüller

Şölenin Bursa’ya ait kısmı büyük Türk şairleri Ali Şir Nevaî, Fuzuli ve Yunus 
Emre adına düzenlenen ödüllerle sona erdi.

Ali Şir Nevaî ödülü Azerbaycanlı şair Firuze Memmedli’ye, Fuzuli ödü-
lü Kazakistanlı şair Tomanbay Moldagaliyev’e, Yunus Emre ödülü ise 
Özbekistanlı şair Erkin Vahidov’a verildi.
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Öğle yemeğinden sonra şölenin ikinci kısmının yapılacağı Konya’ya gitmek 
üzere yola çıkıldı.

Şölenin Konya bölümüne katılan KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, bir ko-
nuşma yaparak Türk dünyasının şairlerini, ilim ve fikir adamlarını selâmladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Halil Ürün de böyle tarihî bir top-
lantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şölen, şiir ma-
tinesi ve sema gösterileri ile son buldu.

Şölene katılan şairler, ayrılmanın üzüntüsünü, bir yıl sonra Kazakistan’ın 
başkenti Almatı’da buluşacaklarını düşünerek hafifletiyorlardı.
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KALDARBEK NAYMANBAY
(Kazakistan Yazarlar Birliği 
Türkçenin 2. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Almatı-Kazakistan)

Değerli konuklar ve şiir şölenine ülkemizden katılan kıymetli yazarlarımız. 
Bugün hür Kazakistan’ın kültür hayatındaki en anlamlı günlerden biridir. Zira 
dünyanın dört bucağından gelen söz erleri ülkemizde buluştular. Bu şölenin 
gayesi Abay’ın önümüzdeki yıl kutlanacak olan 150. doğum yılını müjdelemek 
ve büyük sevincimizi bizimle paylaşmaktır.

Gerçek şu ki maalesef biz bugüne kadar bu büyük şairlerimizi gereği gibi 
dünyaya tanıtabilmiş değiliz. Bunun sebebi tercüme problemidir. Bu yalnız 
Abay için değil, bütün sanatçıların tanınmasında büyük bir engeldir. Ama bü-
yük Abay kendi devrinde başka şairleri nasıl tercüme etmiş, ne kadar güzel! 
Abay’ın Kazakçaya çevirdiği şairlere ne mutlu ve onları okuyan kavim, yani 
bizler ne bahtiyarız. Üzücü olan şu ki tarih bugüne kadar Abay’ a buyur deme-
di. Bu şölenle dünya edebiyatçılarının dikkati Abay’ın eserlerine çevrilecektir. 
Zira Abay’ı tanıyan Kazak yurdunu tanır.

Şölen’in ikinci gayesi, memleketin dikkatini günümüzde çok zor bir du-
rumda olan edebiyata çekmektir. Çünkü böyle giderse günün birinde biz edebi 
hazinemizi kaybedeceğiz. Bu konuda neler yapılabilir? Yardımcı olmak, kolla-
mak gerek, korumak gerek. Önemli olan kemiyet değil, keyfiyettir. Edebiyatta 
kalite aramalıyız. İçi boş cilâlı sözlerle yetinemeyiz. Zira her parlayan altın 
değildir. Has altına kıymet verelim.

“Edebiyatta sınır yoktur” sözünü çok söyleriz. Bu doğru. Ama bırakın sınır-
sız olmayı, artık bir kopma söz konusu. Eskisi gibi gelip gitmek şöyle dursun, 
hâl hatır dahi soramaz olduk. Bir birimizi dinleyip anlayamaz olduk. Hatta 
tam anlamak bir yana, adres dahi soramıyoruz. Bu durumu yüz yüze oturup 
tartışmak gerekmez mi? Onun için biz bu şölenden çok ümitliyiz.

Kısacası, eğer hür bir milletsek, uzak yakın kardeşlerimizle ilgilenmemiz 
gerek. Uzak yakın ülkelerle ilgilenmemiz gerek. Yurdumuzdan dışarı çıkmaya 
erinecek olursak, bizden kime ne hayır gelir. İşte halkı arımız arasında elçi 
olarak ilk başta edebiyat ve medeniyet gitse ne kadar faydalı olur. Milletleri, 
halkları tanıştırıp buluşturmada en iyi elçi edebiyattır. Ayrı düşmüş iki kar-
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deş halkın soydaşlarıyla buluşup hasret gidermesinden büyük alâka mı olur? 
Dünya edebiyatındaki gelişmeleri de yakından takip etmeliyiz. Yoksa boş 
alâka bir şey kazandırmaz. Bu kervanda kendi yerimizi almalıyız.

İşte bugün Kazakistan Yazarlar Birliğinin davetiyle birçok ülkenin sanatçı-
ları, şairleri bir araya gelmiş bulunuyor.

Şimdi şiir üzerine de birkaç söz söylemek istiyorum. Türk halklarının ede-
biyatında şiirin yeri çok yüksek. Bizde her şey şiirle başlamış. Klâsiklerimizin 
hepsi şair. İşte bu milletler arası şöleni bu geleneksel türe ayırmamız boşuna 
değil. Çünkü her ülkede olmasa da günümüzde şiirin durumu biraz zor. Şiir 
kitaplarının basımı iyice azalmış durumda; ama Allah’a şükür ki çok şairimiz 
var. Bununla teselli oluyoruz. Sanat gibi kutsal bir hazineden mahrum olmak 
bir felâkettir.

Şiir şöleni boş sözler söylenen sıradan bir şenlik değildir. Türk ülkelerinde 
nöbetleşe tekrarlanan ve bir birinin en yakını olan kardeşlerin sohbet meclisi 
olarak geçireceğiz.

Burada asıl maksat edebiyat ve onu yüceltmenin yollarını aramaktır. İşte 
müsaadelerinizle bu şöleni başlatıyoruz.
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ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI
D. Mehmet Doğan
(Türkçenin 2. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Almatı-Kazakistan)

Dünyanın bir ucundan öteki ucuna bir dilin şiir ustalarının toplandığı, cem ol-
duğu bir yerde söz söylemenin güçlüğünü biliyorum. Şiir üzerine konuşmanın 
güçlüğünü ise anlatmama gerek yok. 

Kazak’ın ülken akını Abay Kunanbayulı ayıttı: “Ölen sözdin patşası, söz 
sırası.” Jaksı ayıttı, güzel söyledi. Bu şölende adına ödül verilecek olan Necip 
Fazıl da şöyle demişti:

Anlaşılır bir gün şiir
Çoğu gitti azı kaldı
Ekmek gibi azizleşir
Çoğu gitti azı kaldı.

Ama bugünün, bugünlerin en önemli tarafı şiir üzerine konuşmaktan öte, 
bizzat şiirin konuşmasıdır. Bugün ve bundan sonraki günlerde şiir konuşa-
cak ve hepimiz onu dinleyeceğiz. Hem de bir ağacın dallarında farklı mey-
velerin tadını alır gibi değişik lehçelerden şiirin tadını alacağız. Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni ilk defa geçen sene yapıldığında büyük bir heyecan 
duymuştuk.

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

İlk şölenden sonra söyleyeceğimiz şu: Dilimiz ve şiirimiz bizi yaklaştırdı. 
Kardeşlik ilişkilerimizi pekiştirdi. Meselâ şu anda Kazak eli, benim Türkiye’den 
sonra en çok bulunduğum ülke. Bir yıl içinde Kazakistan’a bu dördüncü geli-
şim. Uçsuz bucaksız Kazakistan bozkırlarını, o bozkırlarda asırlardır var olan, 
var olmaya da devam edecek olan insanları, vakur Kazak halkını yakından 
tanıdım. Şiirindeki sesi, mûsıkîsindeki ritmi duymaya çalıştım. Bu ritm, be-
nim ülkeme gelen, daha ötelere doğru da hızını kesmeden giden dedelerimi-
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zin atlarının asırlar süren ritmiydi. İşte şimdi Kazakistan’da, Almatı’da, bizim 
söyleyişimizle Elmalı’da Türk ellerinin, lehçe ve şivelerinin şiir varlığı ile bir 
daha karşı karşıyayız. Geçen yıl, buradan binlerce kilometre uzakta, Türkçeyi 
Avrupa ortalarına kadar götürmüş Osmanlıların kadim (köhne) başkalası 
Bursa’da, Selçuklu’nun asitanesi Konya’da umum Türk ellerinin şairleri, akın-
ları, ölenşileri ilk defa bir araya geldiler. Bu ilk toplantıda yalnız oraya gelen, 
gelebilen şairler değil, gelemeyen binlercesinin de gönülleri vardı. Hatta 16. 
yüzyıldan beri uzaklaşmış, alâkaları kesilmiş şiir dünyalarımızın bütün üstad-
larının ruhlarının Bursa ve Konya’da kanat çırptıklarını işitebilirdiniz.

Fuzuli, Nevai, Yunus… Zaten bütün geçmişimizi bağlayan ses ve söz kud-
retleriyle adlarına verilecek ödülleri alacak şairleri kolluyorlardı.

Daha dün, batıda Asya ile Avrupa’nın birleştiği, tarihimizin ve bütün Türk 
dünyasının gözbebeği İstanbul’da idim. Küçük bir deniz gezintisi yaparken, 
Marmara ve Boğaz’dan görünen Osmanlı Türk mimarisinin şaheser örnek-
lerine daldım. Bir tarafdan Kazakistan’ı, burada yapılacak şiir şölenini düşü-
nürken, öte yandan Osmanlı mimarisinin hep kubbeler üzerinde dolaşmak-
taki ısrarı zihnime takıldı. Bu form, bu biçim neyin nesiydi, neden bu kadar 
ısrarla mimarlarımız kubbe üzerinde durmuştu. Gerçekten Süleymaniye, 
Sultanahmet, Fatih camileri gibi camiler ve külliyeleri; binlerce irili ufaklı 
kubbenin bir nizam içinde serpildiği tesirini uyandırmaktadır. Geçen sene bu 
sıralar yapılan Dünya Yüzü Kazakları Kurultayı sırasında gördüğümüz yüzler-
ce kiyiz ev, topak keçe çadır, düşüncemde birleşti. Çadırlarımızı, kiyiz evleri-
mizi ülkeler, coğrafyalar, dağlar, ırmaklar aştıktan sonra, İstanbul’da ve daha 
batısında bu sefer taştan ve tuğladan ve artık toplamamak, sökmemek üzere 
kurmuştuk.

Osmanlı padişahlarının İstanbul’da dört yüz yıl oturdukları, dünyayı idare 
ettikleri Topkapı Sarayı, taştan tuğladan yapılmış, büyüklükleri farklı yüzlerce 
kubbeden, kiyiz evden ibaretti.

Türk mimarları, binlerce kişiyi içine alacak en büyük kubbeleri yapmaya 
çalıştılar. Onun etrafında, uyumlu kubbelerle bir yerleşme düzeni kurdular. 
Bu durmuş oturmuş devirde, bu binaların kurulduğu çağda Fuzuli ile aynı za-
manda yaşayan Türk şairi Baki şöyle söyledi:

Ferman-ı aşka cân iledir ınkıyadımız
Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız
Baş eğmeziz edaniye dünya-yı dûn içün
Allah’adır tevekkülümüz, itimadımız
Biz mütteka-yı zerkeş-i câha dayanmazız
Hakkın Kemal-i lütfunadır istinadımız
Zühdü salaha eylemeziz iltica hele
Tuttu eğerçi âlemi kevn-i fesadırnız
Meyden safayı batın-ı humdur garaz heman
Erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız
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Minnet Hudaya devlet-i dünya fenâ bulur
Bâkî kalır sahife-i âlemde adımız.

Baki, Osmanlı mimari eserlerinin en büyüklerinin yapıldığı devirde yaşadı, 
şiiri de, Mimar Sinan’ın yaptığı Süleymaniye kadar mimarisi sağlam bir ede-
biyat eseridir.

Doğuda kalan kardeşlerle batıya gidenler her ne kadar fiziken ayrıldılarsa 
da müşterekleri devam etti. Bu müştereklerin devamında dilin, inancın, sanat 
ve edebiyatın ve elbette şiirin büyük rolü oldu. Bozkırların velisi, manevi ba-
bamız, atamız Hoca Ahmed Yesevi 12. asırda şöyle ayıttı:

Eya dostlarım ölsem min bilmem ki halım ne bolur
Gûrge kiriben yatsam min bilmem ki halım ne bolur
İltip lahde koysalar arkağa bakmay yansalar
Soruğ sualim sorsalar bilmem ki halım ne bolur.

Bir yüzyıl sonra Anadolu bozkırlarında Yunus Emre bu sesi şöyle yankıladı, 
eydür:

Bir korku düştü canıma acep halim n’ola benim
Derman ola mı derdime acep halim n’ola benim
Dünya donların soyucak yuyucular su koyucak
İletip kabre sokucak aceb halim n’ola benim.

Ayrı coğrafyalarda, iklimlerde bulunan kardeşlerin her şeye rağmen birli-
ğini, aynılığını en iyi şairler gördüler ve en derinden onlar hissettiler. Çünkü 
onlar bu toplulukların en duyarlı, en hassas kişileriydiler.

Alısta avır azap şekken bavrım
Kuvargan beyşeşektey kepken bavrım
Kamağan kalın cavdın ortasında
Köl kılıp közdin casın tökken bavrım
Çark urıp erkke umtılğan Türik canı
Çını men avırdı ma bitim halı?!
Ot sönüp cürekteği kurıdı ma
Kaynağan tamırdağı atakanı?!
Bavrım! Sen o cakta, men bu cakta 
Kaygıdan kan cutamız. Bizdin atka
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Bundan dört beş ay evvel İstanbul’da ve Türkiye’nin bazı büyük şehirle-
rinde Alıstağı bavrımız Mağcan Cumabayulı’nın sazı çalındı. Onun şiirlerini, 
hayatını, yaptıklarını daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bizler için üzülen, 
kaygıdan kan yutan bavrımızın hatırasını kucakladık. Şimdi onun elindeyiz ve 
onun söylediklerini Anadolu Türkçesiyle şöyle söylüyoruz:

Uzakta ağır azap çeken kardeş!
Çiçek gibi solup kuruyan kardeş!
Etrafı düşmanla sarılmış halde
Gözden göl gibi yaş döken kardeş!
Dünyayı alt üst edip hürriyete koşan Türk
Gerçekten güçten düştü, hastalandı mı?
Yüreğindeki ateş sönüp, kurudu mu
Damarında kaynayan ata kanı?
Ey kardeş! Sen orada, ben burada
Kaygıdan kan yutanz. İkimiz de.

Mağcan bu şiiri yazarken onun akın bavrı Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye’nin 
en sıkıntılı günlerinde düşmana karşı milletine ümit aşılayan Millî Marşı 
(İstiklâl Marşı) yazıyordu. Bu marşın bir bölümünde şöyle diyor:

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış, şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet!
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklâl!

Kazakistan, dilimiz ve şiirimiz adına şölen düzenleyen ikinci ülke oldu. Bu 
sonuca varılmasında Kazakistan Yazıcılar Odağı ve onun başkanı Kalderbek 
Naymanbay’ın alâkaları büyük rol oynadı. Onlar şiirimiz ve edebiyatımız adı-
na teşekkürü hak ettiler. Min rahmet!

Öyle umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda şiir şölenleri dolayısıyla yine bera-
ber olacağız. Aramızdaki perdeleri, duvarları kaldırarak bu vesile ile kültürel 
yakınlaşmayı hızlandıracağız. Birbirimizin edebi, kültürel deneylerinden isti-
fade edeceğiz. Edeceğiz ki ufuklarımız, görüş açılarımız genişlesin ve dünya 
kadar olsun.
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ALATAV’IN GÖLGESİNDE 
ŞİİRİN KONUŞTUĞU GÜNLER

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni; Türk Elderi Poezyası’nın 2. Festivali 
15-21 Eylül 1993 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Almatı şehrin-
de yapıldı. Şölene Türkiye, Kosova (Yugoslavya), Makedonya, Bulgaristan, 
Dağıstan, Başkırdistan, Çuvaşistan, Moğolistan, Çin, Uygur Özerk Bölgesi 
(Çin), Azerbaycan ve Kazakistan’dan şairler katıldı. Şölene yakın günlerde 
Kazakistan’da ortaya çıkan kolera vakası dolayısıyla komşu cumhuriyetlerle 
Kazakistan arasında ulaşımın durması ve karantina problemleri yüzünden 
Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan şairlerinin katılması mümkün olma-
dı. Türkiye şölende kalabalık bir heyetle temsil edildi.

Türk heyetinde Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Sürekli Yürütme 
Kurulu’ndan D. Mehmet Doğan (TYB başkanı), Bayram Bilge Tokel (TYB 
Genel Sekreteri), Bekir Soysal (TYV Mütevelli heyet üyesi) ve TYB yönetim 
kurulundan Erbay Kücet, Necdet Konak; Türk şiiri ve Necip Fazıl üzerine 
konuşma yapmak üzere Dr. Necmeddin Turinay, Dr. Hüseyin Özbay, Türk 
şairlerinden: Bahattin Karakoç, Ali Akbaş, M. Atilla Maraş, A. Vahab Akbaş, 
M. Önal Mengüşoğlu, Nurullah Genç ve Nevzat Yüksel katıldılar. Şölen do-
layısıyla Türkiye’den ayrıca yönetmen Mesut Uçakan, TYB üyeleri Sadık 
Kınıkoğlu, İsmail Bal ve TYB dostlarından Dr. Sefer Özdemir ve Mustafa Gül 
de Kazakistan’daydılar. Türkiye heyetinde ayrıca TRT ve TGRT televizyonla-
rından 2 ve 3 kişilik birer ekip, TİKA’dan bir görevli ve bazı basın mensupları 
bulunuyordu. Türk heyetinden iki kişi (Bekir Soysal ve Necdet Konak) tek-
nik ve estetik konularda yardımda bulunmak üzere şölenden bir hafta önce 
Almatı’ya gittiler.

Açılış

Şölen ünlü Kazak şairi Abay Kunanbayulı’mın heykeline Türk heyetinin aksa-
kalı (en yaşlı üyesi) şair Bahattin Karakoç’la, Kazakistan Abay Vakfı Başkanı 
Tolen Abdikov’un çiçek koymaları ile 15 Eylül 1993 günü başladı. Açılış töre-
ni ise aynı gün saat 17.00’de Abay Tiyatrosu’nda yapıldı. Toplantının açılış 
konuşmalarını Kazakistan Yazıcılar Odağı Başkanı Kaldarbek Naymanbay ile 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı D. Mehmet Doğan yaptılar.
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Kazakistan Yazıcılar Odağı Başkanı Kalderbek Naymanbay konuşma-
sında özetle, edebiyatın ve şiirin öneminden söz etti ve ülkeler arasında en 
güçlü elçinin sanat ve edebiyat olduğunu söyledi. Türk dünyasında ilişkile-
rin gelişmesinde sanat ve edebiyatın büyük rol oynayacağım belirtti. Türkiye 
Yazarlar Birliği Genel Başkanı D. Mehmet Doğan ise kültürel ve edebi iliş-
kilerin önemini vurguladıktan sonra, “Kazakistan, şiirimiz ve dilimiz adına 
şölen düzenleyen ikinci ülke oldu. Aramızdaki perdeleri, duvarları kaldırarak 
bu vesile ile kültürel yakınlaşmayı hızlandıracağız. Birbirimizin edebi ve kül-
türel tecrübelerinden istifade edeceğiz ki ufuklarımız genişlesin ve dünya ka-
dar olsun” dedi. Toplantının açılışında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in Türkçenin Uluslararası 2. Şiir Şöleni ile ilgili mesajı Kazakistan 
Halk Yazarı Ebiş Kekilbay tarafından okundu. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Ergun Özpay ile birlikte Kazakistan Basın İşleri Bakanı Altınbeg 
Sarsanbayev, Radyo Televizyon Genel Müdürü Şerhan Murtaza ve bazı devlet 
erkânı da katıldı.

Açılış toplantısında Çuvaşistan’dan Raisa Sarbi, Moğolistan’dan Kabidaş 
Kaliaskarov, Makedonya’dan Fahri Ali, Dağıstan’dan Murat Avezov, 
Kosova’dan Zeynel Beksaç, Çin’den Jaqsılık Samitulı, Türkiye’den Bahattin 
Karakoç, Bulgaristan’dan İsmail Ahmet Çavuş, Başkırdistan’dan Cemaleddin 
Mevlüt, Kazakistan’dan Gafur Gayırbekov kısa selâmlama konuşması yaptılar. 
Açılış, Kazakistan Devleti müzik ve bale sanatçılarının gösterileri ile sona erdi.

Türk Dünyası ve Türk Şiiri

Şölen’in ikinci günü Kazakistan Yazıcılar Odağı’nın konferans salonunda ya-
pıldı. Yarım gün, Türk Dünyası ve Türkiye Şiiri üzerine tebliğler sunuldu ve 
tartışıldı. Toplantıya Türkiye’den katılan Dr. Necmeddin Turinay, Yrd. Doç. 
Dr. Hüseyin Özbay ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Akbaş Batı 
Türkçesi şiirinin tarihî gelişimi ve bugünkü durumu üzerine konuştular. 
Öğleden sonraki oturumda dünyanın çeşitli yerlerinden gelen şairler şiirle-
rini okudular. Ayrıca Türk heyetinde yer alan Türkiye Yazarlar Birliği Genel 
Sekreteri ve Kültür Bakanlığı Halk Müziği Topluluğu saz sanatçısı Bayram 
Bilge Tokel, Türk halk şairlerinin eserlerinden oluşan bir konser verdi.

Necip Fazıl Günü

Toplantının üçüncü günü Necip Fazıl’a adanmıştı. Bugünün ilk yarısında 
Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı, eserleri ve şiirleri üzerine konuşmalar yapıl-
dı. Necip Fazıl’ın Türkiye Türkçesiyle ve Kazak lehçesine aktarılmış şiirleri 
okundu. İkinci yarısında ise çeşitli ülkelerden şölene katılan şairler şiirlerini 
seslendirdiler.

Cambul Günü

Şölenin dördüncü günü Kazak şairi Cambul Cabayev’e ayrılmıştı. Bu yüzden 
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Cambul’un mezarının ve evinin (şimdi müze) bulunduğu Uzunağaç kasaba-
sına gidildi. Burada Cambul’un müze olan evi ve türbesi ziyaret edildi. Daha 
sonra kasabanın kültür merkezinde konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Abay Günü

Şölenin beşinci günü Kazak Şairi Abay’a adanmıştı. Bugün dolayısıy-
la Kazakistan’da Abay’ın yüz ellinci doğum yılını kutlamak üzere kurulan 
Abay Vakfı bir yemekli toplantı düzenledi. Toplantının şeref konuğu Türkiye 
Yazarlar Birliği Genel Başkanı D. Mehmet Doğan’dı. D. Mehmet Doğan top-
lantıda bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında, Türk dünyasında kültürel ve 
edebi ilişkilerin geliştirilmesinin önemi üzerinde duran Doğan, Türk toplu-
luklarının birbirlerinin kültürel, edebi ürünlerini tanımalarının gereği üzerin-
de durdu. Türk dünyasının kültür mirasından ülke ülke değil, bütün olarak 
faydalanmak gerektiğini söyledi. Doğan, “Büyük Kazak Şairi Abay’ın mirasın-
dan bugüne kadar yalnız Kazaklar yararlandı. Hâlbuki onun bıraktığı miras 
hepimizindir. Ondan payımızı hepimiz alacağız. Aynı şekilde Türkiye’de veya 
başka Türk ülkelerinde yetişen büyük şair ve yazarların miraslarından da bü-
tün Türk dünyasının payını alması gerekir” dedi.

Yemekli toplantının sonraki bölümünde çeşitli ülkelerden gelen şairler şi-
irlerini okudu, arada Kazak ses ve saz sanatçıları ünlü Kazak şairlerinin eser-
lerini seslendirdiler. Türkiye’den Bayram Bilge Tokel de Türk halk şiiri ve mü-
ziğinden örnekler verdi.

Üç Büyük Ödül

Şölenin altıncı günü ödül töreni ve veda günü idi. Şölende üç kademeli bir 
ödüllendirmeye gidilmişti. 1. Kademede Türkiye Yazarlar Birliği ile Kazakistan 
Yazarlar Birliğinin müştereken kararlaştırdıkları üç büyük ödül vardı: Abay, 
Necip Fazıl, Nesimi. 2. Kademede ise Kazakistan Yazıcılar Odağı’nın ünlü 
Kazak yazarları adına koyduğu ödüller yer alıyordu: Cambul Cabayev, Mağcan 
Cumabayulı, Kasım Amanjol. Üçüncü kademede ise on beş adet teşvik ödül-
leri bulunmaktaydı. Büyük ödülleri alan sanatçılara Türkiye’de hazırlanmış 
altın kaplama rölyefleri ihtiva eden ceylan derisi üzerine ipek ebru ve yazı-
lar yer alan özel mahfazalı ödül beratları verildi. Büyük ödülleri şu sanatçı-
lar aldı: Abay Kunanbayulı Büyük Ödülü: Bahattin Karakoç / Türkiye; Necip 
Fazıl Kısakürek Büyük Ödülü: Raisa Sarbi / Çuvaşistan; Seyyid Nesimi Büyük 
Ödülü: Murat Avazov / Dağıstan. Kazakistan Yazıcılar Odağı’nın ihdas ettiği 
ödülleri de şu şairler aldı: Cambul Cabayev ödülü: Zeynel Beksaç / Kosova; 
Magcan Cumabayulı ödülü: Ali Akbaş / Türkiye; Kasım Amanjol ödülü: Fahri 
Ali / Makedonya. Teşvik ödülleri şu şairlere verildi: M. Atilla Maraş / Türkiye, 
Jsmail A. Çavuş / Bulgaristan, Jaksılık Samitulı / Çin, Kuangan Jumahanulı 
/ Moğolistan, Nizami Paşa Saraçlı / Azerbaycan, Abdulmecit Duleti / 
Uygur, Cemalledin Mevlit / Başkırdistan, Bayan Beketovai / Kazakistan, 
Ganipa Buğıbayev / Kazakistan, İstaşil Saparbayevi / Kazakistan, Serik 
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Turgunbekulı / Kazakistan, Duysenbek Ganatbayev / Kazakistan, Jarken 
Badeşulı / Kazakistan, Kasımhan Begmanov / Kazakistan, Nurlan Mevkenulı 
/ Kazakistan.

Sonuç Bildirisi

Ödül töreninden önce 2. Şiir şöleninin sonuç bildirileri üzerinde konuşuldu 
ve Türk ülkeleri devlet başkanlarına, dünya yazar kuruluşlarına ve çevirmen-
lere yönelik 3 sonuç bildirisi hazırlandı. Devlet başkanlarına yönelik bildiride, 
Türk dünyasındaki yazarların karşılaştığı problemlerin çözümü yönünde ça-
lışmalar yapılması, ülkeler arasında kültürel ilişkileri geliştirecek kurumlaş-
malara vücut verilmesi gibi konular yer aldı. Dünya yazar kuruluşlarına hita-
ben kaleme alınan sonuç bildirisinde ise Bosna-Hersek, Karabağ-Azerbaycan 
gibi meseleler karşısında adalet ve insanlık ilkelerine bağlı kalınmasının sağ-
lanması, Türk dünyasının kültür ve edebiyat potansiyelinin dikkate alınma-
sı gibi konular yer aldı. Çevirmenlere yönelik bildiride ise Türk lehçelerinin 
zengin edebi birikiminin çevrilerek dünya kültürüne kazandırılması istendi.

Nazarbayev ile Görüşme

Toplantı sona erdikten sonra, TYB Genel Başkanı D. Mehmet Doğan, 
Kazakistan Yazıcılar Odağı Başkanı Kaldarbeq Naymanbay ile bü-
yük ödülleri alan şairler, Türkiye’den Bahattin Karakoç, Çuvaşistandan 
Raiza Sarbi ve Dağıstan’dan Murat Avazov’dan oluşan bir he-
yet Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından ka-
bul edildi. Kabulde Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev  
Türk ülkeleri şairlerinin Almatı’da toplanmasından duyduğu memnuniyeti 
belirtti. Kültürel ve edebi ilişkilerin geliştirilmesi için gereken hassasiyeti gös-
tereceklerini söyledi. TYB Genel Başkanı D. Mehmet Doğan da Kazakistan’ın 
Türk dünyasının geleceği açısından çok önemli bir konumu olduğunu, 
Türkçenin 2. Şiir Şöleninin bu ülkede yapılmasının bu açıdan büyük bir önem 
taşıdığını ifade etti.

Basın ve Yayın Organlarında Şölen

Gerek şölen, gerekse Nursultan Nazarbay’ın şölen heyetini kabulü Kazakistan 
televizyonlarında geniş olarak yer aldı. Başkanın heyeti kabulü ana haber 
bültenlerinde ilk haber olarak yer aldı. Kazakistan televizyonunun kabulden 
sonra TYB Genel Başkanı D. Mehmet Doğan’la yaptığı mülakat da haberlerde 
yayınlandı. Şiir Şölenine, Kazakistan yayın organları geniş olarak yer verdi. 
Hemen hemen bütün gazeteler şölenle ilgili haberleri her gün yayınladılar. 
Haberler yanında, katılan şairlerle yapılan konuşmalar da yayın organlarında 
yer aldı. Haftalık yayın organları, özel sayı denilebilecek şekilde şölene yer 
verdiler. Türk şairlerinin Kazakçaya aktarılmış şiirleri bu süreli yayınların 



47

sayfalarını doldurdu. Bu bakımdan Türkiye’nin ve Türk edebiyatı ve şiirinin 
tanıtılması açısından şölen büyük bir hizmet gördü.

Sonuçlar

Şölene katılan çeşitli ülkelerin şair ve yazarları arasında yakın ilişkiler kurul-
du. Türk edebiyatının ve şiirinin tanıtılması, katılan ülkelerde yayınlanması 
yönünde kuvvetli adımlar atıldı. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin sürek-
lileştirilmesi genel bir temenni olarak ifade edildi. Türkiye’nin, Türk dünya-
sındaki güçlü ve merkezî konumu bütün katılımcılar tarafından ortaya konul-
du.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni için Türkiye’de hazırlanan ödül berat-
ları, katılım belgeleri, masa flamaları, salon afiş ve pankartları, çanta ve diğer 
hediyeler büyük ilgi gördü. Ödül beratlarındaki Abay, Necip Fazıl ve Nesimi 
rölyefleri Bekir Sosyal tarafından yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı’na su-
nulan ve adını taşıyan tuğra da Muhsin Demirel tarafından yazıldı.

Türkçenin Uluslararası İkinci Şiir Şöleni, Türk dünyasında devletten dev-
lete ilişkiler yanında, mesleki kuruluşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
ve buna bağlı organizasyonların gereğini ve önemini bir daha ortaya koy-
du. Kazakistan Yazıcılar Odağı’nın şölene sahip çıkması, bunun sonucunda 
Kazakistan’da İkinci Şiir Şöleni’nin yapılması diğer Türk Cumhuriyetlerinin 
ve özerk bölgelerin konuya alâkasını artırdı.
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GENEL ÇİZGİLERİYLE TÜRK ŞİİRİ
M. Orhan Okay*

Türk dünyasının dört bucağından, yedi ikliminden gelen şair dostlarımız!

Dost bahçelerimizin, şiire gönül vermiş şeyda bülbülleri!

Bizlere kadim devletlerimizden, hanlıklarımızdan, Hun, Göktürk, Uygur, 
Selçuklu, Osmanlı topraklarından, kaybedip yeniden bulduğumuz uzak, yakın 
coğrafyamızdan hatıralar, sesler, kokular taşıyan kardeşlerimiz, dünyada ve 
ahirette ebedi vatandaşlarımız!

Ve şimdi

Ve artık

Yalnız eski vatanlarımız olan ülkelerde değil, Türkün, Müslümanın toprak-
larında değil, ta Avrupalarda, Amerikalarda, dünyanın gerçekten yedi iklimin-
de güzel Türkçemizi, güzel şiirleriyle daha da güzelleştirme, zenginleştirme 
gayretinde, idealinde olan aziz şairler!

Asırlardır gönüllerde kalmış hasret duygularınızı biraz sonra birbirlerinize 
şiir diliyle anlatacaksınız. Bu güzel toplantı için şiir üzerine konuşmak gibi 
zor bir iş benim güçsüz omuzlarıma yüklendi. Zorluğu, bin yıllık bir şiir ta-
rihini, yarım saat gibi kısa bir zamana sığdırmaktan geldiği kadar, biraz da 
şairlere şiiri anlatmanın sıkıntısından geliyor. Bizim eski şairlerimizden bir 
Abdülhak Hamid vardır. Böylece, onun adını anarak şiir sohbetimize başlaya-
lım. Abdülhak Hamid’in Eşber adlı manzum tiyatrosunda, Batlamyus, Büyük 
İskender’e şu mısraı söyler:

Tarihi yazan benim, yapan siz!

Ben de şimdi, Hamid gibi demek istiyorum ki edebiyatı, şiiri yapan siz-
lersiniz, onun üzerinde konuşan da biz. Zamanınızı almamak ve sizeleri şii-
rin lafıyla değil, asıl şiirin kendisiyle ve lezzetiyle başbaşa bırakmak için, bu 
konuşmamda, Anadolu Türk Şiiri’nin büyük macerasını kısa çizgilerle anlat-

* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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tıktan sonra, özellikle son yetmiş yıllık şiirimizi bazı özellikleriyle tanıtmaya 
çalışacağım.

Biz, padişahından kapıcısına, köydeki çobanından medresedeki âlimine 
kadar şiir yazmış, şiir okumuş, şiire ilgi duymuş bir milletin çocuklarıyız. 
Edebiyatta romanımız, hikâyemiz, denememiz, tiyatromuz hele hele tenkidi-
miz, teorimiz pek o kadar fazla değildir ama, galiba şiirimiz zenginlik bakı-
mından başka milletlerle boy ölçüşecek sayıda ve seviyededir. Bu bakımdan 
şiirimizin tarihi, ırkımızın tarihi ile başlar demek yanlış olmaz.

Irki tarihimizin başlangıcında, ana yurdumuzun Orta Asya olduğu hepi-
mizin malumudur. En eski yazılı ve sağlam belge karakterinde Türkçe metin-
lerin 8. Yüzyıla ait Orhun Kitabeleri olduğunu da biliyoruz. Buna ilâve olarak 
eksik belgelere, yabancı kaynaklara, rivayetlere, şifahi geleneklere, şüpheli ve 
tereddütlü vesikalara dayanılarak bu tarihi milattan önce üç bininci yıla kadar 
çıkarmak mümkün oluyor. Bu iki devre arasında, yani milattan önceki üç bin 
ilâ milattan sonraki 8. asır arasında bize çeşitli kaynaklardan gelen bilgiler 
arasında destanlar var. Bu destanların belki tamamının, belki büyük bir kıs-
mının şiir olduğuna muhakkak nazariyle bakabiliriz. Böylece en eski şiirleri-
miz milattan önceki, tayin edemediğimiz asırlara kadar iniyor. Muhtemelen 
böyle bir destanın parçası olduğunu düşündüren ve Kaşgarlı’nın Divan’ında 
gördüğümüz Alper Tunga manzumesinden parçalar ilk şiirlerimiz arasında, 
gerek mana, gerekse şekil ve ses bakımından en güzel şiirlerimiz arasına girer. 
Mana üzerinde durmadan, sadece şiirdeki musikiyi belirtmek için bu destanın 
iki kıtasını okuyorum:

Alp Er Tunga öldü mü? 
Issız ajun kaldı mı? 
Ödlek öcün aldı mı? 
İmdi yürek yırtılır.

Begler atın urgurup  
Kadgu anı turgurup 

Mengzi yüzü sargarıp  
Kürkum angar türtülür.

Alper Tunga, yahut Efrasyab belki de atamız Oğuz Kağan’dır. Böylece bu 
destan metni, Mahmud Kaşgari’den öncelere, milattan önce 7. asra kadar 
iner. Bunu sadece şunu belirtmek için söylüyorum. Milattan önceki yedinci 
yüzyılda, bana göre böyle bir mükemmeliyete erişmiş şiirin, bundan çok daha 
önceki yüzyıllara kadar uzanması gerekir. Aynı şekilde Rahmeti Arat’ın neş-
rinden sonra meşhur olan Mani metinlerinden:

Tang tengri kelti  
Tang tengri özi kelti
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mısralarıyla başlayan ilâhinin de aynı güçte bir şiir karakteri vardır. Geçiyorum.

İslâmiyetten önceki devreye ait belirli nazım şekillerine ulaşmış koşuk, 
sagu, sav gibi şiir türleri bilinmektedir. İslâmiyetten sonra yeni kültür ve me-
deniyet çevrelerini tanıyan Türklerin şiirinde olağanüstü bir gelişme dikkati 
çeker. İlk büyük siyasetnamecimiz Yusuf Has Hacib’in “han tiliyle” yazdığı 
Kutadgu Bilig’ı, Edib Ahmed Yükneki’nin Atabet’id-Hakayık’ı aruzla yazı-
lırken, bundan bir müddet sonra Hoca Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet’ini 
heceyle ve halk edebiyatı nazım şekilleriyle kaleme alır. Ana yurtta Türk şi-
irinin altın devrini muhakkak ki Ali Şir Nevai başlatmıştır. Nevai, büyük bir 
âlim ve şair olmasının yanı sıra, Türkçeyi bir şiir dili hâline getirmesiyle de 
önemlidir. Nitekim asırlar sonra Anadolu sahasında yetişmiş şairlere örnek 
olmuş, onların en büyüklerinin bile takdirlerine mazhar olmuştur. Çağatay 
şiiri, Nevai’den sonra da devam eder, Özbek edebiyatı onun değişik alanlarda 
gelişerek günümüze kadar gelen uzantısıdır. Fakat gerek Orta Asya Türk’ünün 
Anadolu edebiyatıyla ilgisi, gerekse bunun mukabili olarak Anadolu şairleri-
nin Asya’daki edebiyat faaliyetleriyle ilgisi hemen hemen Nevai devri ile biter. 
Siyasi sınırlar, aynı zamanda kendiliğinden bir kültür sınırı oluşturur.

Böylece Türk şiirinin en uzun ve zengin devresine geliyoruz. Bu, on üçüncü 
asırla 19. asrın sonları arasında, daha çok şiir alanında gelişen Osmanlı Türk 
edebiyatıdır. Edebiyat tarihlerimiz bu asırların şiirini divan şiiri, halk şiiri ve 
tekke şiiri olmak üzere bazı itibari bölümlere ayırırlar. Aslında bunların hepsi 
aynı millî ruhun, bu millî ruhun doğurduğu estetik anlayışın, aynı İslâmi du-
yuş, inanış, düşünüş ve yaşayış tarzının toplumun değişik kesimlerinde, farklı 
seviyelerdeki kültür tabakalarındaki tezahüründen başka bir şey değildir.

Demin, bu devre için şiirimizin en zengin devresi dedim. Gerçekten de altı 
buçuk asırlık bu süre içinde milletimizin şiire verdiği emek, başka milletler-
le kıyaslandığında hayret uyandıracak bir hacme ulaştığı görülür. Agah Sırrı 
Levend’in yapmış olduğu bir tesbite göre tam beş bin şair ismi geçmektedir. 
Bunların büyük bir kısmının divanları olmasa bile yine bin civarında divan 
bulunduğu tahmin ediliyor ki bu da çok yüksek bir sayıdır. Kaldı ki bu rakam 
sadece divanlar içindir. Hâlbuki divanlar dışında pek çok kitabın manzum 
yazıldığı dikkate alınırsa bu sayının daha da artacağı şüphesizdir. Bunların 
hepsinin büyük şair olduğunu söylemek istemiyorum. Genellikle büyük an-
tolojilere girenlerin sayısı yüz kadardır, bunlar arasında da otuz civarında 
büyük şairin ismi zikredilebilir. Burada asıl belirtmek istediğim husus, şiire 
gösterilen ilgidir. Beş bin yahut üç bin şair çıkaran bir milletin yüz binlerce 
şiir okuyucusu var demektir. Nitekim bu divanlar matbaanın olmadığı o asır-
larda süratle çoğaltılıyor ve imparatorluğun en uzak bölgelerine ulaşıyordu. 
Padişahtan kapıcıya kadar şair yetiştirmiş bir millet olduğumuzu söylemiştim. 
Dünyada hiçbir hükümdar hanedanının Osmanlı padişahları kadar sanata ve 
özellikle şiire önem verdiği vaki degildir. Bütün güzel sanatlara meraklı olan 
ve sanatkârları himaye eden padişahların birçoğu musiki, hat, ağaç oymacılığı 
gibi sanatlarla uğraşmışlardır. Fakat hepsi şiiri seven, şaire ilgi gösteren otuz 
altı padişahtan en az yirmi kadarının az veya çok şiir yazdığını, bunlardan da 
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dokuzunun divanlarının veya divan çapında şiirlerinin günümüze kadar ulaş-
tığını belirtelim.

Çok kısa olarak divan şiirinin estetik özelliği üzerinde birkaç cümle ile du-
rayım. Dünyada şiir sanatı varsa, divan şiiri bu sanatın en mükemmel, rafine 
ve ideal örneklerini vermiştir. Bu sanatın dış dünya ve tabiatla ne kadar il-
gisi olduğu veya olmadığı, ancak devri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. 
Divan şiirimizin temeli, bir beyit bütünlüğü içinde, eksiksiz ve fazlasız olarak, 
sözü sesle birleştirerek yoğun bir mana ve kültür mimarisi kurma sanatıdır. 
Muhtevasında da, izleri günümüze kadar gelen iki önemli tema vardır: Aşk ve 
hikmet. Bütün divan şairleri, çok kalın hatlarıyla aşağı yukarı bu iki temanın 
zengin varyantlarını arz ederler. Böylece belki de şiirimizin Asya’daki ataları 
sayabileceğimiz Ali Şir Nevai ile Hoca Ahmed Yesevi, bu iki esas temanın da 
ilk yol göstericileri olmalıdırlar.

On üçüncü asırda Anadolu’da Ahmed Fakih ve Hoca Dehhani ile başlayan, 
16-17. asırlarda zirvesine ulaşan, on sekizinci asrın sonunda da Şeyh Galip 
gibi büyük bir deha ile kapısını kapatan divan şiirinin uzun macerasının kısa 
hikâyesi bu. 19. asır ise şiirimiz için bir fetret devresidir. Osmanlı devletinin 
geçirmekte oldugu buhran gibi, şiirimiz de kısırlaşmıştır. Yüzyılın başların-
da Enderunlu Vasıf ve Fazıl gibi iki İstanbul çelebisi için divan şiiri, sadece 
bir oyun ve zerafet gösterisidir. 19. yüzyılın ortalarında ise Leskofçalı Galip, 
Hersekli Arif Hikmet, Yenişehirli Avni, Osman Şems gibi, bazı şiirlerinde deha 
parıltıları gösteren birkaç şairin dışında, divan şiirinin artık sona erdiği his-
sedilmektedir.

1939’da ilân edilen Tanzimat, o tarihte bir buçuk asır kadar önceden beri 
devam eden Batı’ya yönelme gayretlerinin, resmî bir dille ifadesidir. Üzerinde 
ileri geri, doğru yanlış pek çok yorum ve değerlendirme yapılmış ve hâlen de 
yapılmakta olan bu hâdise bizim için mühimdir. İyi ve kötü taraflarıyla mede-
niyet, kültür ve yaşama tarzımız üzerine tesir etmiş bir hâdisedir. Aynı zaman-
da edebiyatımıza ve şiirimize. Biz, şiirde bu yenileşmeyi 1959-60 yıllarında 
Şinasi’nin, daha sonra Ziya Paşa ve Namık Kemal’in şiirleriyle başlatırız. Ama 
ne Şinasi’yi, hatta ne de Namık Kemal’i büyük şiir sanatı bakımından iyi bi-
rer şair olarak kabul etmek kolay görünmüyor. Şiirimiz Avrupaileşmektedir, 
Batı’dan gelen yeni fikirlerle beraber şiirin formu bakımından da ufak tefek 
yeni denemeler yapılır. Fakat şekli, muhtevası ve bunlara bağlı bir yığın te-
ferruatı ile bir şiir klâsiği kurmuş olan Divan şiiri geleneği, bu yeni şiirin kısa 
zamanda gelişmesini önlemektedir. Bu ilk Tanzimat neslinin içinde Ziya Paşa 
bir şiir kudreti gösterirse de, o da nihayet bir divan şairi olma karakterinden 
pek de uzaklaşamamıştır. Asrın son çeyreği şiir bakımından büyük hamleler 
gösterir. Dile fazla itina göstermeyen Abdülhak Hamid, şiirin şeklinde, vezin-
de, kafiyelerde olağanüstü cambazlıklar yapar. Muhtevada da şiire ilk felsefi 
derinliği o sokar. Recaizade Ekrem ve Servet-i Fünun şairleri zayıf muhtevalı, 
sathi; fakat dilin kullanılmasında, şiirin musikisinde ve şeklinde sağlam bir 
nazım kurmağa çalışırlar.
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Tanzimattan sonra toplumumuza tesir eden ikinci bir siyasi hâdise, İkinci 
Meşrutiyet’in ilânıdır. Bu da Tanzimat kadar önemli ve onun kadar münaka-
şalıdır. Edebiyata, özellikle de şiire önemli tesirleri vardır. Evvela şiiri, fildişi 
kuleye kapanıklıktan kurtararak topluma açmış, şiirin toplum meseleleriyle de 
uğraşabileceğini göstermiştir. Ancak bu bir tepki devresi olduğ için, şiirin bu 
eğilimi de biraz aşırılığa kaçmış, şiir bir sanat olmaktan çıkarak siyasi, ideolo-
jik bir karaktere bürünmüştür. Başta Mehmed Âkif olmak üzere Ziya Gökalp, 
Mehmed Emin Yurdakul bu devrin beğenilmiş ve tesirleri Cumhuriyet son-
rasına, hatta günümüze kadar devam etmiş büyük şairlerindendir. Toplum 
meselelerinin doğurduğu bu aşırılığa, aynı yıllarda Fecr-i Ati adını taşıyan 
bir edebi topluluk, şiiri daha estetik plânda ele alma iddiasıyla tepki gösterir. 
Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl savaşları yıllarında hem sanat değerini ön 
plânda tutan, hem de millî meseleleri ihmal etmeyen başka bir şiir akımı yay-
gınlık kazanır: Millî Edebiyat.

Cumhuriyet devri şiirini, kronolojik açıdan günümüz şiirinin başlangı-
cı saymakta bir mahzur yoktur. Hiç şüphesiz, Cumhuriyet’in başlarından 
günümüze kadar geçen devrede şiirimiz şekil, muhteva, özellikle de şiir te-
orisi bakımından büyük gelişmeler, farklılıklar ve zenginlikler göstermiştir. 
Fakat kronolojik bakımdan aradan geçen yetmiş yıl uzun bir süre değildir. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğanlar değil, o yıllarda ilk şiirlerini yazanlar-
dan bile aramızda olanlar vardır. Devre damgasını vuran Necip Fazıl’ın ölümü 
üzerinden on sene bile geçmemiştir. Öyleyse, hâlen yaşadığımız şiir, yaygın 
olarak mevcut şiir, önceki devirlerden birtakım izler taşıyan Cumhuriyet dev-
rinin şiiridir. Bu yetmiş yıllık devreyi bir şemsiye altında tutmak için ortak 
birtakım özelliklere ihtiyaç vardır. Bu özelliklerden en önemlisi, eski şiirle son 
bağların da nihai olarak koparılmasıdır. Eski şiirin estetik değer olarak ka-
bul ettiği hemen her şey, Cumhuriyet’in ilk yirmi yılı içinde tasfiyeye uğrar. 
Bu tasfiyenin başlangıcı Cumhuriyet’ten öncedir; fakat nihayete erdirilmesi 
bu yirmi yıl içine rastlar. Aruz veznine bu yıllarda veda edilir, bir süre sonra 
heceye de gerek görülmez. Batı’ya açılan modern bir insanın, artık divan şiiri-
ni, hayaliyle teselli bulacak bir güzeli düşünmesi mümkün değildir. Rafine bir 
şehir edebiyatının, yani İstanbul edebiyatının yerini, Faruk Nafiz’in tabiriyle 
“yazılmamış bir destan gibi” duran son vatan parçası Anadolu almaya başlar. 
Cumhuriyet’ten sonra 1940’lara kadar devam eder bir şiir kolu, tıpkı İkinci 
Meşrutiyet sonrasında olduğu gibi, İstiklâl Savaşı kahramanlarına, devrimle-
re medhiyeler düzer. Şiir programının dışında tutmamız gereken bu örnekle-
rin dışında, 1940’lara kadar şiirimizin genel görünüşü nasıldır?

Eski şiir geleneğini, yeni bir estetik görüşle devam ettiren Yahya Kemal, 
çağının beğenileri ve zirvede tutulan şairlerindendir. Muhteva olarak şiirini 
millî kültüre, tarih ve medeniyet anlayışına bağlayan Yahya Kemal, bir ba-
kıma millî edebiyat akımının da önemli bir ismi olur. Onun gibi yine aruzu 
kullanmakta ısrar eden; fakat her hangi bir millî meseleye ilgi duymayan (yal-
nız şiirleri için söylüyorum) Ahmed Hâşim’i de Cumhuriyet’in ilk on yılı için-
de ustalığı kabul edilen şairler arasında zikredelim. Nihayet aynı yıllarda bir 
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usta daha var: Faruk Nafiz Çamlıbel. Faruk Nafiz’in Yahya Kemal ve Ahmed 
Hâşim’le beraber beğenilmesi, başka bir şeyi işaret ediyor. Faruk Nafiz, aruz-
la başlayıp hece ile devam ettirenlerden. Binaenaleyh bu, şiirde eski formun 
kati olarak değişeceğini gösteriyor. Nitekim, aslında 1910’larda moda hâline 
gelmeye başlayan hece, ancak Faruk Nafiz’le sağlam bir temele oturacaktır. 
Onunla beraber “hecenin beş şairi” diye anılan Halit Fahri, Orhan Seyfi, Yusuf 
Ziya ve Enis Behiç hâlâ hecenin deneme safhasında kalırlar. Ama bunların 
derinliksiz, sade, samimi bir millî şiir akımı başlattıklarını da kabul edelim. 
Bana göre bu devrede şiire hem şekil olarak, yani heceyi mükemmelliğe ulaş-
tırarak, hem ses olarak, hem de muhteva olarak felsefi, metafizik bir derinliğe 
yol açan birkaç şairin ismini vermek isterim. Belki belli bir edebi mektep oluş-
turmayan; fakat varlığı, beraberliği hissedilen birkaç şair. Bunlar önce Millî 
Mecmua’da, Dergâh’ta; sonra Oluş ve Ağaç dergilerinde şiirleri çıkan Ahmed 
Hamdi, Necip Fazıl, Ahmed Kudsi ve Ahmed Muhip’tir.

Cumhuriyet devri şiirinde, 1940-60 arasının, fark edilebilir özellikleri var-
dır. Yalnız şiirde değil, genelolarak edebiyatta dikkati çeken değişikliklerin 
kaynağını, tarihî ve siyasi bir zemin olarak, İkinci Dünya Savaşı’nın eşiğin-
de bir Türkiye ile çok partili demokrasi denemelerinde aramak yanlış olmaz. 
Şiirde en önemli hâdiseyi, şüphesiz Garip hareketi oluşturur.

Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet üçlüsünün açtığı yeni çığır, tepki-
ler ve benimsemelerle birçok genç şairi peşinden sürükIer. Garipçilerin ileri 
sürdükleri prensiplerden bir kısmını, meselâ veznin ve kafiyenin ihmali, dağı-
tılması veya tamamen bırakılması teklifini belki doğrudan doğruya Garipçilere 
bağlamak doğru da değildir. Bunu Servet-i Fünun şiirinde başlayıp yaygın-
laşan aruzla serbest müstezada, daha sonra bunun hece yapısındaki şiirlere 
geçmesine bağlamak lâzımdır. Nihayet Nazım Hikmet’in şiirde yaptığı, hatta 
güçlü ses tonlarıyla, Garipçilerden daha önce ve daha ustalıklıdır. Ne var ki 
Nazım’ın şiirleri, gerek estetik, gerekse toplum düzeni açısından bir isyan, bir 
yürüyüş marşı gibi düşünülmüş, ideolojisi ön plâna geçirilmiş olduğundan 
Orhan Velilerin hareketi daha kalıcı zannedilmiştir. Garipçilerin, kendinden 
öncekilerden farkı, bunun bir beyanname ile ortaya atılması, belki daha mü-
himi vezin ve kafiyenin dışında şiirin bütün yapı ve muhtevasına ve bütün 
şairaneliklere karşı çıkmasıdır. Yine de şiirimizin bugüne gelişinde Garip ha-
reketinin, ona karşı çıkan İkinci Yeninin birtakım etki, tepki fiillerinin rolü 
önemlidir. Vezin ve kafiye bugünkü şiirimizde de tamamıyla reddedilmemiş; 
fakat şiirin bir ses sanatı olduğu açısından değerlendirilerek, kaideci vezin ve 
kafiye terkedilmiştir.

Garipçiler, bir taraflarıyla şiiri sosyal gerçeklere doğru da açan bir yolun 
öncüsü oldular. Onları bu taraflarıyla ve bazı şiirleriyle Attila İlhan, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca takib eder. Bu tarzın 1930’lu yıllardan başlayarak daha vu-
rucu ve yürüyüş marşı, hatta slogan karakterini taşıyan bir kolu Vehbi Cem, 
Hasan İzzettin, İlhami Bekir, Arif Damar, Rıfat Ilgaz, A. Kadir, Ercümend 
Behzad, Hasan Hüseyin gibi şairlerle devam eder.
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Görüldüğü gibi, İkinci Dünya Savaşı yılları şiirin daha çok sosyal ağırlıklı 
olduğu bir devir intibaı bırakıyor. Bununla beraber, 1940 sonrası şairler -ki 
1910 doğumlulardır- arasında Garip hareketinde aşırılığa kaçmadan, hece 
vezninden serbeste doğru daha yumuşak bir geçiş devresi yaşatan şairler de 
var. Bunlar şiiri daha estetik plânda kavrayan şairlerdir. Behçet Necatigil, 
Dağlarca, Ziya Osman, Asaf Halet, Bedri Rahmi, Sabahattin Kudret ve Külebi 
gibi.

Garipçilerin, şiirde hemen her şeyi reddedip sadece mana üzerinde ısrar 
etmeleri, ona tepki olarak doğan İkinci Yeniyi, hâliyle şiirde manayı reddet-
meye âdeta sürüklemiş oldu. Böylece, bir bakıma, kendilerinden önce aynı 
şekilde manayı küçümseyen ve gereksiz gören Hâşim’in şiirine dönmüş ol-
dular. Sembolik, hayallere bağlı bir şiir dili arayan İkinci Yeninin başlıca şa-
irleri Attila İlhan, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip 
Cansever, ilk şiirleriyle Sezai Karakoç ve İsmet Özel’dir.

1960’lardan başlayıp yakın yıllara kadar devam eden, şimdi dağılmış da 
olsa hâlâ bir şiir mektebi olma karakterini koruyan Hisar grubunu da bura-
da zikretmek gerekir. Hece ve serbest veznin hemen aynı ağırlıkta raslandığı 
Hisar şairleri, millî edebiyat heyecanını, 1960’ların değişen şartları içinde ve 
nisbi bir muhafazakâr çizgi üzerinde devam ettirmişlerdir. Ortak özellikleri, 
hamasiliğe kaçmayan, millî kültür değerlerini de ihmal etmeyen bir vatan ve 
memleket duygusu ve lirizmidir, denebilir. Bu çerçeve içinde yazan, bir kısmı 
günümüzde de şiiri devam ettiren şairler şunlar: Munis Faik, Mehmet Çınarlı, 
Nüzhet Erman, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Bekir Sıdkı 
Erdoğan, Feyzi Halıcı, Yavuz Bülend Bakiler, Yahya Akengin, İlhan Geçer.

Şiirimiz son yüz elli yıllık macerası içinde, başlangıcı Batı tesirine bağlı ol-
dugu gibi, bugün de, değişik nisbetlerde Batı’ya açıktır. Tanzimat’tan itibaren 
görülen bu tesir, Cumhuriyet’ten sonra Batı’ya daha da açılarak devam etmiş-
tir. Edebiyatta ilk tesirlerin daha çok Fransız kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bir 
Batı tesiri bahis konusu olduğu takdirde bugün de Fransız şiiri ağırlıklıdır. 
Cumhuriyet’ten sonra, özellikle eğitimde, felsefede ve kültürde muasır olmak, 
Avrupalı olmakla eşittir fikri, resmen ve devlet görüşü olarak ifade edildiğin-
den, bu tesir daha da belirli olarak yaygınlaşır. Yine çoğu Fransız şiiri olmak 
üzere, İngiliz, Amerikan ve Rus şiirinin de tesir alanları görülür. Dadaizm, 
sürrealizm (gerçeküstücülük) gibi akımlar az veya çok devrin şiirlerine yansır.

1960’lara kadar ise tesir değil, tercüme yoluyla bile İslâm milletlerinin ede-
biyatına kapalı kalırız. 1940’larda başlayan devlet klâsik edebiyat tercümele-
ri faaaliyeti içinde çok düşük nisbette yer alan Doğu klâsikleri bile, nihayet 
Osmanlı’nın da tanıdığı çok eski devirlere ait eserlerle sınırlı kalır. Çağdaş 
Kuzey Afrika, Ortadoğu, İran şiirleri ancak 1960’lardan sonra tercüme yoluyla 
tanınmağa başlamıştır.

Şiirimizin mistik / metafizik temayülleri, sayıca çok olmasa da, güçlü şa-
irlerin elinde ihmal edilmemesi gereken önemli bir tema oluşturmuştur. 
Konuyu, klâsik şiirimizdeki tasavvufi temalardan, mazmunlardan, remizler-
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den uzak tutuyorum. Bunun dışında, Batılılaşma devrinin ilk ve yeni mistik 
/ metafizik düşüncelerinin şiire yansımasını Abdülhak Hamid’le başlatmak 
gerekir. Çağdaş şiirimizde, Cumhuriyet devrinin başlangıcından itibaren, dinî 
veya İslâmi karakteri bahis konusu olmaksızın, mücerred bir mistisizmi, Halid 
Fahri, Enis Behiç, Kemaleddin Kamu gibi şairlerde görürüz. Hatta meseleyi 
biraz daha genişleterek insanın trajik varlığı üzerine eğilen yahut bu eğilmeye 
az sayıda şiiriyle katılanları da sayacak olursak Ahmed Kudsi, Ahmed Hamdi, 
Salih Zeki, Ömer Bedrettin, Sabahattin Ali, Haluk Nihad, Yusuf Ziya, Orhan 
Seyfi, Faruk Nafiz gibi isimleri de bunlar arasına katabiliriz. Bunlar arasında 
Necip Fazıl’a ayrı bir yer verelim. Çünkü onda, Batı felsefesinin yol açtığı tra-
jik insanla başlayan mistik duygular, zamanla İslâmi bir karakter kazanacak 
ve Türk Şiiri’nde, kendisinden sonrakiler için de yol gösterici bir özellik taşı-
yacaktır. Nazım tekniği olarak Garipçilere yaklaşan, hatta nesil olarak da on-
lar arasında sayılabilecek başka bir şairi Necip Fazıl’dan ayrı olarak bir Doğu 
mistisizmi şairi diye tanımamız gerekecektir. Bu şair Asaf Halet Çelebi’dir. O, 
çağdaş mistik şiirimizin Necip Fazıl’dan ayrı bir kolunu teşkil eder. Böylece 
Necip Fazıl’ın mistisizmi ile beraber ideolojik İslâmi şiir akımına da temas 
etmemiz gerekir. Bunlar, başlangıçta İkinci Yeni Hareketi içinde olan Sezai 
Karakoç, daha sonra onun çıkardığı Diriliş dergisi şairleri, nihayet bu yelpa-
zenin açılan kanatlarında Mavera, Edebiyat ve Yöneliş dergileri şairleridir. 
Aslında şiir tekniği ve estetiği açısından Necip Fazıl’dan uzak; fakat mistik 
motifleri ve mücerred bir dil kullanmada bir bakıma ona bağlı sayabileceği-
miz bu şairlerin bazılan şunlardır: Cahit Zarifoğlu, Ebubekir Eroğlu, Erdem 
Beyazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Âkif İnan, Alaattin Özdenören.

Son olarak burada, eski şiirimizi, divan şiirini yeniden ele alma gayretle-
ri üzerinde duralım. Bu bahsin önemli bir parçasını aruz vezni teşkil eder. 
1910’lardan başlamak üzere, Millî Edebiyat hareketiyle, o zamana kadar 
aruzla yazmakta olan şairlerin, yavaş yavaş bundan uzaklaştıkları ve millî ve-
zin olarak benimsenen hece veznine daha çok itibar ettikleri görülmektedir. 
Önceden aruzla yazdıkları hâlde heceye dönenler arasında Faruk Nafiz, Halit 
Fahri, Enis Behiç, Celal Sahir, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Fazıl Ahmed sayılabi-
lir. Aruzu sonuna kadar devam ettiren ve aruzdan başka bir vezin kullanma-
yanlar ise üç büyük ve usta şairin adından ibaret kalır: Yahya Kemal, Mehmed 
Âkif ve Ahmed Hâşim.

1960 sonrasında da aruzu devam ettirenler arasında zannediyorum ma-
ziperest bir duygu, hatta belki bir fantezi ile ve daha çok rubai nazım şekliyle 
Arif Nihad, Cemal Yeşil, Fuad Bayramoğlu, Bedri Gürsoy, hatta Ümit Yaşar 
Oğuzcan sayılabilir. Bunların dışında aruzdan bir ses unsuru olarak faydala-
nan; fakat klâsik kalıpları değişik mısralarda ayrı ayrı kullanma denemelerin-
de bulunan Mehmet Çınarlı’yı ayrıca zikretmemiz gerekir. Bir de hece veznini 
kullanan; fakat hece sayısı ile yetinmeyip aruzdaki gibi kapalı hecelerin mu-
siki gücünden faydalanan hececi şairler var. Bunların başında da Necip Fazıl 
gelmektedir. Hemen hemen Tanzimat edebiyatının başından beri reddedilen, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında da çeşitli açılardan âdeta Osmanlı kültür ve mede-
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niyetinin bir sembolü telakki edilerek sürekli suçlamalara uğrayan divan şiiri, 
1940-60 arasında tamamen unutulmaya terk edilmiştir. 1960’tan sonra çeşitli 
estetik değerleriyle divan şiirinin yeniden gündeme geldiği dikkatleri çeker. 
Bazen şekil, bazen kelime oyunları, bazen de dil bakımından divan şiirini çağ-
rıştıran, başlıklarda veya muhtevada divan şiiri terminolojisi kullanmaya öze-
nen, yer yer de başarılı denemelere ulaşan şairler var. Turgut Uyar’ın, Behçet 
Necatigil’in, Mustafa Kutlu’nun, Hüsrev Hatemi’nin, Beşir Ayvazoğlu’nun, 
Şahin Uçar’ın, Attila İlhan’ın, Edip Cansever’in, Turan Oflazoğlu’nun, Hilmi 
Yavuz’un, Mehmet Âkif İnan’ın bu konuda denemeleri var.

Ben, yeni Türk Şiiri’nde, hâl şiiri geleneğiyle beraber, divan kültür ve este-
tiğinden, zengin ve yaratıcı varyantlarla, tükenmez bir kaynak olarak faydala-
nılacağına inanıyorum.

Efendim, birtakım gruplara, kalıplara, hatta ideolojilere sıkıştırarak, sizle-
re şiir ve şairleri anlatmaya gayret ettim. Aslında şairler arasında ve peşpeşe 
gelen şair grupları arasında, lirizmle hikmet, aşkla felsefe, duyguyla düşünce, 
şekille muhteva ve mana, ben ve başkaları, fert ve toplum, ruh ve madde un-
surlarından biri yahut diğeri uzun veya kısa periyodlarla birbirini takib ederek 
ağırlığını hissettirmiştir. Gruplar, topluluklar veya şiir okulları bu unsurların 
birbirlerine yaklaşmalarından doğmaktadır. Her şair, birtakım duygu, fikir ve 
davranışlarla diğerlerine bağlıdır veya onlara benzer. Ama yine de başkaları 
değildir. Fakat koca bir şiir tarihini, hatta elli altmış yıllık çağdaş şiiri, yarım 
saat gibi kısa bir sürede bütünlüğü bozmayacak özellikleriyle anlatabilmenin 
zorluğu, hâliyle bütün şairleri, birbirine benzer birtakım gruplar içinde ele al-
mayı zaruri kıldı. Kırlangıcın havada uçarken suya değip birer yudum içmesi 
gibi, bu kısa süre içinde, kendi seçtiğim bazı nirengi noktalarına konup kalka-
rak sizlere şiirimizi tanıtmağa çalıştım. Ölmüş veya yaşayan, unuttuğum veya 
ihmal ettiğim şairlerimizin bana kırılmayacaklarını ümid ediyorum. Nihayet 
bir insan olarak ben de zevkim, bilgim, kültürüm ve hafızam ve en mühimi 
bana verilen zaman ne kadar imkân verdiyse, o kadar konuşabildim. Asıl söz 
ise şairlerindir. Öyleyse ben de sözümü, divan şiirimizin dedesi, Şeyh Galib’in 
bir beytiyle bitireyim:

İşte o kadardır ol hikâyet
Bâkîsi dürûg-ı bî-nihâyet.
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ŞİİRİN GÜCÜ DİLİN GÜCÜ
Mustafa İsen*

Ülkemiz insanı uzun yıllar belli bir dönemi, özellikle bir imparatorluğun de-
vamı olduğunu unutarak yaşadı. Bu konudaki ilk silkiniş sanırım çok dolaylı 
bir televizyon programı, İpek Yolu ile oldu. Sözü edilen filmi seyreden pek çok 
kişi, büyük bir şaşkınlık içinde dünyanın başka bölgelerinde de kendilerine 
çok benzeyen, dahası kendi dilini konuşan başka insanların varlığını keşfetti. 
Sonraki yıllarda dünyada ortaya çıkan değişiklikler, özellikle de Doğu Bloku 
ülkelerinde yaşanan siyasi depremler ister istemez bizi de etkisi altına aldı ve 
bu olumsuz çember kısmen kırıldı. Basın yayın organlarının, özellikle de tele-
vizyonun da katkılarıyla artık çevremizde olup bitenleri daha bir alâkayla ta-
kip ediyoruz. Bu gelişmelerle gündemimize giren meselelerden birisi de Türk 
Dili.

Türkçe, Uzak Doğu’dan Batı Avrupa sınırlarına kadar muazzam bir coğraf-
ya üzerinde oluşan ve asırlar boyu çeşitli iklimlerde yoğrula yoğrula şekille-
nen bir kültür dilinin adıdır. Bu dil, dün, dünyanın en yaygın ve en büyük dil-
lerinden biri olduğu gibi günümüzde de aynı özelliğini muhafaza etmektedir. 
Bu özelliği yanında dilimiz, millî bağ olarak dünyada hiçbir dilin oynamadığı 
bir rolü de asırlardan beri üstlenmiş bulunmaktadır. Tarihte ve günümüzde 
geniş alanlara yayılmış olan Türk milleti, idari ve siyasi teşkilat bakımından 
muayyen sınırlar içinde bazen birbirinden ayrı kalmış ve muhtelif devirlerde 
kültür vasıtaları birbirlerinden epeyce farklı olmuştur. Özellikle sınır boyla-
rında oturanlar birbirlerinden çok farklı milletler ve kültürlerle sıkı temasta 
bulunmuşlardır. Bütün bunlara rağmen Türk camiasının çok küçük farklarla 
aynı dille konuştuğunu ve yazdığını düşünecek olursak Türk dilinin tarihteki 
rolü daha açık ortaya çıkar. Bugün aramızda tarihen hiçbir zaman siyasi bir 
birlik çerçevesinde olmadığımız kardeşlerimiz var. Onlarla hâlâ anlaşmaya 
devam edebiliyorsak bize bu imkânı dilimiz sağlıyor demektir.

Türk yazı dilinin elimizde yazılış tarihi belli en eski örnekleri Orhun 
Abideleridir. Bu yüzden biz Türk yazı dilini VIII. yüzyıl başlarından itibaren 
takip edebiliyoruz. Bu yazı dilinin günümüzdeki örneklerinden az çok farklar 
taşıyacağı tabiidir. Orhun Abidelerinde görülen yazı dili özellikleri, 13. yüzyıla 
kadar ses, kelime, cümle ve imlâ bakımından aynilik taşımakta ve bir mekte-
bin mahsulleri gibi görünmektedir. Türk milletinin 13 yüzyıl devam etmiş bir 
zaman dilimi içinde, bir dil sahası birliği olarak tasavvur edebileceğimiz geniş 
bölgede, coğrafi şartlara göre türlü meşguliyetler, siyasi teşekkül bakımından 

* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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birçok zümreler ve temas bakımından farklı muhitler arasında bulunduğu 
hâlde bir tek yazı dili kullanması ve bu uzun süre içinde bir tek ifadenin hâkim 
olması hâlâ cevaplanamamış bir sorudur.

Bu 13 yüzyıllık edebi dil örnekleri kuzeydoğuda Gök Türk yazısı, ardından 
kuzeybatıda Nasturi yazısı, güneydoğuda Buda dininde Soğd, Uygur ve Pali 
yazısı, Mani dininde Mani ve Uygur yazısı, daha sonra İslâm dininde Arap 
yazısı ile yazılmıştır.

13. yüzyıl, Türk kültür muhitinde bir dönüm noktasıdır. Orta Asya’nın 
Müslümanlaşması, hudut boylarına İslâmiyet’in girmesi, ilk Türk Müslüman 
hanedanların teşekkülü, Türk kabilelerinin Batı’ya doğru göçlerinde İran ve 
Irak ile sağlanan sıcak temas, kısacası yepyeni bir dünya ile tanışma, dilde de 
önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Ayrıca batıya doğru 
yürüyen Türk boylarının bu yeni ülkelerinde meydana getirdikleri kültür mer-
kezleri konuşma dilinde var olan şive hususiyetlerini yazı dili hâline dönüştür-
meye başladı. Seslerdeki değişmeler, isim ve fiil çekimlerinin yeni istikametler 
alması, kök ve eklerdeki asli vokallerin umumi ahenge uymaya başlamaları 
daha çok bu devirde başlamış veya tamamlanmıştır. Böylece bugün karşımıza 
çıkan birbirinden az da olsa farklar taşıyan değişik yazı dillerinin ilk esasları 
ortaya çıkmış oldu. İlk zamanlarda söyleniş ve çekimlerdeki küçük farklarla 
sınırlı olan bu yenilik, edebi dilde ve zümrelerin umumi kültürü nispetinde 
lügat sahasında yok mesabesinde idi. Bunun zamanla lügatlere ve bazı saha-
larda gramere kadar genişlemesi bir açıdan farklı Türk topluluklarının Türk 
kültürüne bağlılıkları nispeti ile öte yandan ise temas hâlinde oldukları yeni 
kültür muhitlerinin az veya çok canlı tesirleri ile ilgilidir. Karşı karşıya kalınan 
yeni muhitlerdeki yabancı tesirlere rağmen dilin sarsılmamış olmasını onun 
kendi yapısı içinde aramak gerekir. Türkçe kendi yapısının kıvraklığı sayesin-
de ifade edilmek istenen mefhumlar için kendi malzemesinden sayısız kelime 
meydana getirmek imkânına sahipti.

Türk yazı dilinin 13. yüzyıldan sonra aldığı şekiller göz önünde tutularak 
Türk şiveleri şöyle tasnif edilmiştir:

1. Güneybatı grubu (Anadolu ve civar sahalar, Kafkasya ve İran 
Azerbaycan’ı, Türkmen ve Güney Kırım).

2. Kuzeybatı grubu (İdil havzası, Sibirya, Kuzey Kafkasya, Kuzey Kırım, 
Batı Türkistan’ın bir kısmı, Altaylar’ın bir kısmı, Afganistan’daki şiveler).

3. Güneydoğu grubu (Doğu Türkistan ve Batı Türkistan’ın bir kısmı).

4. Orta grup (Hive bölgesinin bir kısmı).

5. Kuzeydoğu grubu (Altaylılar’ın bir kısmı).

Bu gruplara giren şiveler, küçük farklar kıstas alınarak daha dar zümrelere 
de ayrılabilirler. Türk şivelerini birbirinden ayıran farklar daha çok ehemmi-
yetsiz ses değişmelerinden ibarettir. Önemli sayılabilecek farklara daha çok 
isim ve fiil çekimlerinde rastlanabilir. Fakat bunlar diğer dünya dillerinin 
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şiveleri arasındaki mevcut farklarla mukayese edilemeyecek derecede az ve 
önemsizdir.

Konuşma dilinde görülen özelliklere göre tasnif edilmiş bu şive gruplarının 
ancak bir kısmı aynı yazı dili hâlinde gelişmiştir. Bu gelişmede siyasi ve kül-
türel merkezler tesirli olmuş, bunun sonucu olarak da biri güneybatı, biri de 
kuzeybatı olmak üzere başlıca iki kısma ayrılmıştır. Bunların içinde hiç şüphe 
yok ki en mühimi güneybatı grubu, yani Anadolu’da ortaya çıkanıdır. Vücuda 
getirdiği muazzam devlet teşkilatı ve dünya siyasetinde oynadığı önemli rolü 
ile bütün komşu milletlere yaptığı tesirlerle orantılı olarak çok zengin edebi-
ilmî müesseseler meydana getirmiş olan bu grubun dili de o nispette yer işgal 
etmiştir. En eski mahsullerini 13. yüzyıldan itibaren Selçuklu devletiyle birlik-
te görmeye başladığımız bu yazı dili, Osmanlı Devleti ile birlikte gelişmesini 
sürdürerek nazım ve nesirde dünyanın en büyük ve en işlek dillerinden biri 
hâline gelmişti. Yunus Emre, Kadı Burhaneddin, Seyyit Nesimi, Şeyhi, Ahmet 
Paşa, Necati, Baki, Fuzuli, Hayali, Nef’i, Naili, Yahya, Nabi, Nedim ve Şeyh 
Galib gibi şairler ve Sinan Paşa, Latifi, Aşık Çelebi, Gelibolulu Ali, Naima gibi 
nesir ustaları elinde işlenip gelişen bu dil, zaman zaman yabancı kültürlere 
ait kelimelerin tesirleri altında fazlaca kalmışsa da cümle yapısı hep Türkçe 
kaldığı için zamanla bunların gereksiz olanlarını bünyesinden atmış, böyle-
ce konuşma diliyle arasındaki açıyı epey daraltmıştır. Günümüzde İstanbul 
Türkçesini esas alan bu şive, başta Anadolu, Balkanlar ve Kıbrıs olmak üzere 
yaygın bir coğrafyada kullanılmaktadır.

Kuzeybatı zümresi ise Kıpçak bozkırları ve Güney Sibirya’dan Hindukuş 
dağlarına kadar uzanan geniş bir alanı içine almaktadır. Bu geniş alanda bir-
birlerinden çeşitli bakımlardan farklılıklar arz eden Türk toplulukları yaşa-
maktadır. Bu geniş bölgenin idari bakımdan türlü devirlerde ayrı ayrı dev-
let teşekkülleri içinde bulunduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu olumsuz 
şartlara rağmen bölgedeki yazı dili, şive hususiyetlerinin yakınlığı sayesinde 
hiçbir zaman esasını değiştirecek vaziyete düşmemiştir. Bu sahada 14. yüzyıla 
kadar devam eden eski yazı dili, bundan sonra maruz kaldığı küçük değişik-
liklerle güneydoğu ve kuzeybatı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bunlardan 
birincisi Çağatay zümresini, ikincisi ise Kıpçak zümresini meydana getirir. 
Çağatay edebi dili esasını Endican ağzından almış, Osmanlıca gibi bir ölçüde 
Fars ve Arap kültürünün tesiri altında kalmıştır. Ali Şir Nevai, Babür, Şeybani 
Han, Hüseyin Baykara, Lutfi ve Sekkaki bu edebi grubun en tanınmış nazım 
ve nesir ustalarıdır. Kıpçak zümresinin esasını ise o bölgenin halk dili teşkil 
etmiş, edebiyatta da halk edebiyatı ve duygusu hâkim olmuştur.

Türk dünyasında ortaya çıkan siyasi istikrarsızlıklar kültür merkezlerinin 
cazibelerini kaybetmelerine sebep olmuş, siyasi ve askerî alanlardaki gerile-
meler ilim ve kültür hayatına da etki ederek meseleleri sürükleyecek aydın 
kadroların yetişmemesi sonucunu doğurmuştur. Bunun Türk diline yansı-
maması beklenemezdi. Bu gelişmeler batıda Osmanlı devletinin dağılmasına 
sebep olduğu gibi doğuda da Türk bölgelerinin birer birer Rus hâkimiyeti al-
tına düşmesine neden oldu. Ruslar, bundan sonra Türk birliğini yıkmak için 
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ne kadar yol varsa hepsini denemeye koydular. Şüphesiz bu uygulamalardan 
millî varlığın devamındaki en tesirli iki müessese olan dil ve din en çok etkile-
nen kurumlar oldular. Türk dünyası birçok sözde müstakil devletlere ayrıldı. 
Her kabile ağzı ayrı bir dil olarak kabul edildi. Her mahallî ağza bir fonetik 
alfabe kabul ettirilerek farkların büyümesi sağlandı. Ağızlar yazı dili hâline 
dönüştürüldü. Böylelikle dil, medeni / içtimai bir unsur olmaktan çıkarılarak 
küçük zümrelerin yalnız gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir şekle 
dönüştürüldü.

Ortaya çıkan yeni gelişmelerin ışığında Türkçenin bugün, geçmiş devir-
lerde Osmanlı ve Çağatay edebi lehçeleri etrafında olduğu gibi, tek bir edebi 
dil etrafında toparlanma şansı doğmuştur. Türk dili, bünyesindeki sağlam-
lık sayesinde yabancı çevre ve dillerin tesirinde asırlarca kaldığı hâlde sarsıl-
madığı gibi Rusların ve başka çevrelerin müdahalesiyle de sarsılmayacaktır. 
Yaşanan olumsuzluklar Türk milletine, bu meselenin hallinde ayrılığa değil, 
birliğe doğru yürümenin bir mecburiyet olduğunu göstermiştir. Şuna inanıyo-
rum ki Türk şiveleri arasındaki farkları ortadan kaldırarak daha zengin ifade 
imkânları bulmak suretiyle bir edebi dil meydana getirme, bugün artık bir te-
menni olmaktan çıkmış, gerçekleşme aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Her 
dilde; ama özellikle Türkçede dili bir kuyumcu titizliği ile işleyerek geliştirip 
mükemmelleştirenler daima şairlerdir. Yine şuna inanıyorum ki dilimizin iki 
binli yılların eşiğinde yakaladığı bu büyük ve onurlu fırsatı, çağdaş şairler en 
güzel şekilde kullanacaklar ve üzerlerine düşen bu sorumluluğu layıkıyla yeri-
ne getireceklerdir. Unutmayalım ki böyle bir şans, bütün devirler içinde sade-
ce günümüzde yaşayan kalem erlerine lütfedilmiş bir imkândır.

Türk dilinin geçmişte yaşamış büyük ustalarını rahmetle anıyor, çağdaş ses 
bayraklarını saygıyla selâmlıyorum. 
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KENDİMİZLE DİRİLMEK 
D. Mehmet Doğan
(Türkçenin 3. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Aşkabat-Türkmenistan)

Dile, şiire, söze adanmış bir şölen için bir aradayız. Dilin, şiirin, sözün binler-
ce yıl içinde ortaya koyduğu sınır tanımayan bir büyük insan varlığının yeni-
den tanımlanması için, kardeşlerin kardeşliğinin tekrar anlaşılması ve bilin-
mesi için atalarımızın toprağı aziz Türkmenistan’da toplandık. Dil ustaları, 
sözü şiirle düşünceleştiren, gönüllerimize dolduran şairlerimiz, Bosna’dan 
Afganistan’a; yaşayan ortak varlığımızın bir daha bilinmesi için Aşkabat’ta 
kardeşlik türküleri söyleyecekler.

Burası Türkmenistan. Biz şimdi bu ülkeye binlerce kilometre öteden gel-
dik. Bu topraklardan bin yıl önce yola çıkan ve batıya doğru coğrafyalar ve 
asırlar boyunca yürüyen ataların torunları olarak Türkmenistan’a döndük. Biz 
mi Türkmenistan’a hoş geldik, Türkmenistan mı bize hoş geldi, bu iki duygu-
yu ayırdetmekte güçlük çekiyorum. Fakat geniş bir coğrafya içinde, bu dil, şiir 
ve söz şölenine katılmaya gelen şairlerimize “hoş geldiniz” diyorum.

“Türkî Halkların Uluslararası 3. Şiir Festivali” muhtevasına, anlamına en 
uygun yerlerden birinde yapılıyor. Dünya tarihinin tanıdığı en büyük devletler 
arasında yer alan Selçuklu Devleti’nin ortaya çıktığı ve kısa zamanda gücünü 
kabul ettirdiği bir ülkede gerçekleştiriliyor. Böyle bir ülkede gerçekleştirilen 
şölende şairlerin coğrafyalarını genişleten Tuğrul, Çağrı, Sultan Sencer ve bil-
hassa Büyük Alparslan’ı hatırlamamak olmaz.

Onların açtığı ülkelerde Yunus Emreler, Nesimiler, Fuzuliler yetişti ve kül-
türümüzün binasını onların devlet kurması gibi kurdular.

Milletleri birleştiren ulu kişiler yalnız ordulara hükmedenler veya iktidar 
sahipleri değildir. İnsanı asıl yoğuran, şekillendiren, bir bütün hâline getiren 
söze, kelimelere hükmeden büyük şahsiyetlerdir. Onların düşünceleri diriltici 
nefesler hâlinde halkın üzerinde esmeden birlik beraberlik olmaz, garaşsız-
lık olmaz, devlet olmaz. Onların yaktığı ateşleri büyüten şahsiyetler idareciler 
içinden çıkararak halkı bir yöne sevk edebilirler.

Dün andığımız, bayramcılığına katnaştığımız Mahtumkulu böyle büyük 
insanlardan biridir. Onun kendi insanına bütün telkinleri; iyilik, güzellik ve 
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mertlikle birlikte toplum olarak, halk olarak beraber olmak, hür olmak, ba-
ğımsız olmaktır. 

Mahtumkulu, bu coğrafyada yetişen bir güzel güldür ki kokuları bü-
tün Türkçe konuşulan coğrafyalara yayılmıştır. Bu geniş coğrafyada ise 
Türkmenistan’dan Türkiye’ye değin nice güller yetişmiştir. Yesevi’den, 
Nevai’den, Yunus Emre’den, Köroğlu’ndan, Fuzuli’den, Nesimi’den, 
Karacaoğlan’a ve şimdi saymak gerekmeyecek nice büyük şair ve gönül adam-
ları Mahtumkulu’nun çaldığı mayayı çalmışlardır. Zaten Mahtumkulu de on-
ların ortaya koyduğu dilin, kültürün ve şiirin mahsulüdür.

Bugün üzerinde bulunduğumuz ata toprakları Mahtumkulu’yu yetiştirme-
den önce Anadolu ve Azerbaycan coğrafyası Nesimi’leri, Yunus’ları, Fuzuli’leri, 
Karacaoğlan’ları yetiştirmişti.

Bir ağacın kökleri kadar farklı topraklara salınsa da meyvesi farklı olmaz.

Bizler binlerce kilometre öteden Mahtumkulu’nun Divanı’nı okurken kâh 
Yunus Emre’yi, kâh Köroğlu’nu, Karacaoğlanı, Dadaloğlu’nu, Seyrani’yi veya 
harhangi bir Türk şairini okuduğumuzu hissederiz.

Esasen bütün büyük şairler gibi Mahtumkulu’yu okurken de geniş bir coğ-
rafyanın mahsulü olan öz şahsiyetimizi, dilimizi, kültürümüzü ve varlığımızı 
okuruz. Bu yüzden Mahtumkulu yalnız Türkmenistan kadar büyük değildir. 
Aynı zamanda Türkiye kadar büyüktür. Hatta bizim var olduğumuz koskoca 
coğrafya kadar büyüktür, bütün Türk coğrafyası kadar büyüktür!

Bu büyük coğrafyanın zengin şiir ve dil mirasını meydana getiren büyük 
şairler ve yazarlar, kalem erleri hepimizdendir. Mahtumkulu’nun şiirleri 
Türkiye’de bir Türk şiiri antolojisinde yer aldığında yadırgılık çekilmez, hatta 
tam yerinde bulunmuş olur.

Aynı şekilde Yunus, Karacaoğlan, Mehmet Âkif Türkmenistan’da yayımla-
nan bir antolojide yer aldığında da aynı şey sözkonusudur.

Biz Yunus Emre’nin, Mahtumkulu’nun, Karacoğlan’ın, Fuzuli’nin, Mehmet 
Âkif’in yolunda giden Türkiye ve Türkmenistan şair ve yazarları olarak ortak 
edebi ve kültürel mirasımızı iyi tanıyarak geleceğin müşterek edebiyatının te-
mellerini atabiliriz. 

Geleceğimiz, dirilişimiz, rönesansımız Yunus’la Mahtumkulu’yu, Fuzuli 
ile Nevai’yi, Mehmed Âkif’i ve diğer şair ve yazarlarımızı iyi bilmek ve tanı-
maktadır. Bu geleceğin rüyasını Türkmenistan ve Türkiye yazarları görmekte-
dir. Öyleyse, bugün bize rüya gibi, hayal gibi görünenler yarın gerçek olabilir. 
Mahtumkulu de üç asır önce bugünkü Türkmenista’nın rüyasını görmemiş 
miydi?

Bu şölen vesilesiyle bir araya gelen bütün kardeşler, geleceğimizin kurul-
masında dilin, şiirin ve sözün önemini bilen ve ona göre yolunu çizen kalem 
erbabıdır. Gelecek onlarındır, hepimizindir.
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ŞİİRE KANAT VURMAK
A. Vahap Akbaş

Bir gece, düşünde kanat vurup göklere uçan Türkmen şair Mahtumkulu diyor 
ki, “Pervaz eylep seyran ettim dünyayı / Bir abadan caya düştüm yarenler.” 
Mahtumkulu’nunki manevi bir yolculuk. Düştüğü yer de renk renk güllerin 
açıldığı, Kevser sularının aktığı bir “özge âlem”dir.

Bir buçuk asır sonra işte biz de “bal urup göklere uçtuk.” Bizimkisi sahici 
bir yolculuktu. Türkmen Havayolları’na ait bir uçaktaydık. Mahtumkulu’nun 
yaşadığı topraklara, Aşkabat’a “düşmek” üzereydik. Aşkabat’a Türkiye saati 
ile 20.00’de vardık. Türkiye ile Türkmenistan arasında iki saatlik zaman farkı 
var. Havaalanından çıkışımız gece yarısını buldu. Bir otobüsle Aşkabat’a kırk 
kilometre uzaklıktaki Firuze’ye gittik. 18 Mayıs sabahı bülbül sesleriyle uyan-
dık. Çardak altında güzel bir kahvaltı ve tanışma konuşmaları yapıldı.

Firuze, İran sınırındaki Köpet dağlarında güzel bir sayfiye yeri. Aşkabat’ın 
kalburüstü kişileri burada oturur. Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın 
ikametgâhı da buradadır. Bu sebeple bölgeye girişler kontrollü oluyor. Belirli 
saatlerde giriş yasaktır.

Kahvaltıdan sonra Aşkabat yakınındaki Gemi köyüne gittik. Köyün koope-
ratif binasının önünde uzun sakallı, börklü yaşıulular tuz ekmek ikram ederek 
karşıladılar bizi. Kooperatif binasının içi başlangıcından bu yana kooperatife 
hizmeti geçenlerin yağlıboya tablolarıyla donatılmıştı. Bu haliyle kooperatif 
binasından çok, bir resim müzesine benziyordu.

Gemi köyünden Türkmenistan Yazarlar Birleşiği’ne gittik. Türkmenistan 
Yazarlar Birliği Başkanı Atamurat Atabayev ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı 
D. Mehmet Doğan karşılıklı konuşmalar yaparak, Türkmen-Türk kardeşliği-
nin önemini vurguladılar. Kardeş olduğumuzu, eserlerimizi tercüme ederek 
tanıtmanın da bu kardeşliğin gereği olduğunu belirttiler. Atamurat Atabayev, 
Aşkabat’ta bulunduğumuz süre içinde bize büyük alâka gösterdi. İyi bir dost 
ve iyi bir şair. Türkmenistan’da önem verilen “Halk Ozanı” payesini alan en 
genç şairmiş. Türkmenistan Yazarlar Birliği, şair ve yazarların durumu ile il-
gili bilgileri ondan öğrendik.
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Türkmenistan Yazarlar Birliği 1934 yılında kurulmuş. 174 üyesi var. 31 ki-
şilik bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Birlik Karakum ve Aşkabat 
adlı iki dergi çıkarıyor. Karakum, eskiden Sovyet Edebiyatı adıyla çıkıyor-
muş. Önceleri kırk bin basılan dergi şimdilerde on beş-yirmi bin basılıyor. 
Aşkabat, Rusça yayımlanıyor. 55 yıldır çıkıyor. Edebiyat ve Sanat adlı haftalık 
gazete yirmi beş bin basılıyor. Çocuklar için Güneş, öğretmenler için Halife 
adlı dergiler çıkıyor. Türkmenistan’da şehir ve kurumlara ait olanlar hariç, on 
altı gazete yayımlanıyor. Bu gazete ve dergilerin hepsinde Yazarlar Birliği üye-
leri yazıyor. Devlete ait olanların yanında “Ruh” adlı bir de özel basımevi var. 
Yazarlara devlet tarafından telif ücreti ödeniyor. Şair ve yazarlara bazı sosyal 
haklar tanınmış. Kiril, kısmen de Lâtin harfleri kullanılıyor. Önümüzdeki yılın 
sonunda bütünüyle Lâtin alfabesine geçilmesi plânlanıyor. Nüfusu beş milyon 
civarında olan Türkmenistan’da gazete ve dergilerin tirajlarına bakarak sanat 
edebiyat hayatının oldukça canlı olduğunu söylemek mümkün.

Hazreti Ömer Mescidi’ne gittik. Şehrin büyük pazarlarından Teke Pazarı 
gezildi. Akabinde Atçapara (hipodrom) gidildi.

Aşkabat’ın görülmeye değer yerlerinin başında “yadigârlık”Iar geliyor. 
Diğer Türk illerinde olduğu gibi Türkmenistan’da da şairlere büyük değer 
veriliyor. Şehirlerde büyük şairlerin heykellerinin bulunduğu parklar var. 
Türkmenler bunlara yadigârdık diyorlar.

19 Mayıs günü önce Nesimi, Yunus Emre ve Muhammed Andelip 
yadigârlıklarını gezdik. Nesimi ve Yunus Emre’yi hepimiz tanıyoruz. Ahmet 
Yesevi, Köroğlu. Korkut Ata gibi bu şairler de bütün Türk dünyasında tanınıp 
seviliyor, Muhammed Andelip bizde bilinmeyen bir Türkmen şair. Oğuzname, 
Yusuf Züleyha, Leyli Mecnun gibi eserlerin sahibi. Edebiyat araştırmacılarınca 
Türkmen Edebiyatı’nda “destancılığın yazılı geleneği”nin temsilcisi sayılıyor.

Büyük Türkmen şairi Mahtum Kulu’yu anmak üzere onun adını taşıyan ya-
digjrlığa gittik. Park süslenmiş, bazı tarihî eserlerin ve Türkmen elişi örnekle-
rinin sergilendiği tezgâhlar açılmıştı. “Mahtum Kuli Şıgır Bayramçılığı”, pro-
tokolün tantanalı bir şekilde anıta çelenkler konulmasıyla başladı. Mahtum 
Kulu’yu anlatan konuşmalar, şiirler, türküler ve rengârenk millî giysiler için-
deki yüzlerce çocuk ve gencin folklor gösterileri ile geç saatlere kadar sürdü. 
Şölene Türkiye’den ve Türkiye dışından katılanlar selâmlama konuşmala-
rı yaptılar, şiirler okudular. Bayram Bilge Tokel ve İrfan Gürdal bağlama ve 
Türkmen sazı dutar eşliğinde, parkı dolduran halka Türkmence, Türkçe tür-
küler dinlettiler.

Mahtum Kulu, Türkmenlerin en büyük şairi. Türkmen edebiyatının kuru-
cusu, Türkmen edebiyatçılarının “akıldarı” kabul ediliyor. Bizim Yunus Emre 
için kullandığımız “Türkmen Kocası” tabirini Türkmenler Mahtum Kulu için 
kullanıyor. Onun şiirlerinde Ahmet Yesevi’nin izi, bizim Yunus’un edası var. 
Biraz da Dadaloğlu, Karacaoğlan tadı. Türkmenler millî gururlarını okşayan, 
onlara birlik ve beraberliği telkin eden bu şairlerini çok seviyorlar. Şiirlerinin 
çoğu halkın ezberindedir ve “aydırn” (türkü) olarak söylenmektedir. Fuat 
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Köprülü’nün “Yesevi takipçisi bir Nakşibendi şeyhi” olarak gördüğü bu ulu 
şairin ileride daha geniş bir katılımla ve akademik bir platformda anılacağını 
ümit ediyoruz.

20 Mayıs, programı yoğun bir gündü. Önce Halkara (uluslararası) 
Türkmen Türk Üniversitesi’ni ziyaret ettik. Pırıl pırıl bir okul. Beş bölümü 
bulunan üniversitede 150 öğrenci okuyor. Üniversitenin yanı sıra Türkmen 
Türk Mektepleri de açılmış. Türkmenistan’daki bu okulların sayısı 13’tür. 
Hünermend adı verilen iki de mesleki okul var.

Türkmenistan Azadi Yabancı Diller Enstitüsü’nde de bir tören ya-
pıldı. Enstitü salonuna tempolu alkışlar arasında girildi. Şölene iştirak 
edenler birer birer tanıtıldıktan sonra Mustafa İsen’in yönettiği “Türkiye 
Türkmenistan Kültür Alâkaları” konulu bir panel düzenlendi. Panele ko-
nuşmacı olarak Enstitü Dekanı Cabbar Göklenov, Türkmenistan Yazarlar 
Birliği Başkanı Atamurat Atabayev, Araştırmacı Ata Rahmanov, D. Mehmet 
Doğan, Mehmet Âkif İnan, Cemal Kurnaz, T. Kutsi Makal katıldılar.  
Konuşmacılar Türkmen-Türk Kültür Münasebetleri’ni değişik boyutları ile ele 
aldılar. Ata Rahmanov, Dede Korkut hakkında tafsilatlı bir konuşma yaptı. 
Karakalpakistan’dan, Bosna’dan ve diğer ülkelerden gelen şairler şiirler oku-
dular. Bosna Hersek’ten gelen Cemalüttin Latiç, buradaki toplantıda ve başka 
yerlerde Bosna davasını anlattı. Bu vakur ve inançlı şair, hâl ve tavırları, konuş-
maları ve şiirleri ile hepimizi etkiledi. “Ümmetim Benim” adlı şiir kitabından 
okuduğu şiirlerini İlhami Emin tercüme etti. Bosna acısı Cemalüttin’in yüzüne 
yansımıştı sanki. O acıyı, insanlık ayıbını dili döndüğünce Türkmenistanlı ay-
dınlara, üniversite öğrencilerine anlatmaya çalışıyordu. Ne yazık ki dünyanın 
her tarafında şairler, yazarlar Bosna konusunda Türkiye’ dekiler kadar duyarlı 
değiller. Azadi Enstitüsü’ndeki toplantıya İrfan Gürdal dutarıyla nokta koydu.

Mahtumkulu Üniversitesi’ndeki toplantı Mehmet Âkif Ersoy’a ayrılmıştı. 
Orda kalabalık bir üniversiteli topluluğa İstiklal Marşı şairimizi anlattık. D. 
Mehmet Doğan ve Atamurat Atabayev’in sunuş konuşmalarından sonra M. 
Âkif İnan ve Lütfi Şehsuvaroğlu, Mehmet Âkif’i ve onun görüşlerini, eser-
lerini anlatan konuşmalar yaptılar. İhsan Işık ve şölene Kıbrıs’tan katılan 
Harid Fedai, Âkif’ten birer şiir okudular. Bundan önceki şölende, Almatı’da 
Necip Fazıl’ı anmış, Kazakistanlı kardeşlerimize onu tanıtmıştık. Şimdi bir 
başka büyük şairimizi Aşkabat’ta tanıtmak nasip oluyordu. Artık bu müna-
sebetlerden, bu çalışmalardan hayırlı sonuçlar ummak zamanıdır. Bizlere 
bu imkânları bahşeden Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Günün son menzili 
Molla Nefes Tiyatrosu idi. Şölen ve ödül töreni için oradaydık. Şölene Türkiye, 
Bosna, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Karakalpakistan, Afganistan, Kıbrıs 
ve Türkmenistan’dan katılan şairler sahnede şiirlerini okudular. Şiir ziyafeti 
bittikten sonra katılanlara katılma beratları verildi. Ve bu şölende Mehmet 
Âkif Ersoy, Mahtumkulu ve Kaşgarlı Mahmut adına verilen ödüllerin sahipleri 
açıklandı.
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Mahtumkulu ödülünü M. Âkif İnan, Mehmet Âkif Ersoy ödülünü İlhami 
Emin (Makedonya) ve Kaşgarlı Mahmut ödülünü Şir Muhammed Yeniş 
(Afganistan) aldı. Türkmenistan’a gelmek suretiyle baba vasiyetini yerine ge-
tirmenin heyecanı ve ödül almanın sevincini birlikte yaşayan İlhami Emin; 
ödülünü alırken hepimizi duygulandırdı.

21 Mayıs sabahı erkenden çöl pazarına gittik. Aşkabat dışında çölde kuru-
lan bu büyük pazarda her şey satılıyor. Sıcaklardan dolayı erken kuruluyor ve 
öğle vakti dağılıyor. Bu zaman içinde on binlerce insan dolduruyor pazar yeri-
ni. Biz daha çok Türkmen halı ve kilimlerinin, kalpakların, börklerin, gümüş 
takıların sergilendiği yerleri gezdik. Alışveriş edildi.

Öğleden sonrayı Firuze’de dinlenerek, sohbet ederek geçirdik. Ulu ağaçla-
rın gölgesinde yorgunluğumuzu giderdik. Akşam Aşkabat’ta, Türkmenistan’da 
yatırım yapan bir Türk şirketinin konuğuyduk. Sonra Otel Florida’da Bayram 
Bilge Tokel ve İrfan Gürdal’ın güzel konserleri. Aşkabat sergüzeştimizi 
Firuze’de o unutamayacağımız çardağın altında noktaladık.

22 Mayıs sabahı Aşkabat’tan ayrıldık. Özge yerler gezmenin, hayırlı işler 
görmenin sevinci ve ayrılığın hüznüyle.
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TÜRKÇENİN GÜNEY SINIRLARINDA
BARIŞ TÜRKÜLERİ SÖYLEYEREK
D. Mehmet Doğan
(Türkçenin 4. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Girne-KKTC)

1992 Bir şükür hareketinin başlangıç tarihi oldu, Türkçeyi en batıya, Avrupa’nın 
ortalarına kadar ulaştıran Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’in serin ser-
viler altında sonsuzluk uykusunu uyuduğu Bursa’da yapıldı bu başlangıç. Yıl 
1992, Osman Gazi Hakk’a yürüyeli 666 yıl olmuş... Doğumuzla batımız, kuze-
yimizle güneyimiz asırlar sonra ilk defa Uludağ’da kültürel bir kavuşma için 
bir araya geldi, Gaziler Sultanı Osman Bey Gümüşlü Kümbet’te her lehçe ve 
şiveden demetlenmiş şiirler dinliyor. Ardından Anadolu Selçuklularının baş-
kentine, Konya’ya geçiliyor. İlk Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni bu medeni-
yet merkezinde tamamlanıyor.

Bir sonraki yıl, dombraların rüzgâr hızıyla koşan atlar kadar çabuk ça-
lındığı Kazakistan’da Almatı’da ses bayraklarımız dalgalanıyor. Ardından 
1995’te, asırlarca önce Türkmen atlarının koptuğu Horasan’ın kalbinden, 
Türkmenistan’dan aydımlar aydılıyor, koşuklar koşuluyor. Bozkırın asırlar 
süren suskunluğu sona eriyor.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini 
hatırlatarak, zamanımızın yaşayan dil ve şiir ustalarını bir araya getirerek bir 
yeniden doğuşun, bir dirilişin zeminini hazırlıyor. Ufuklarımız her şölende, 
coğrafyalar, insanlar ve asırlar boyu genişliyor, genişliyor...

Türkçenin Uluslararası Şiir şölenleri bir daha ispat ediyor: Siyasi sınırlar 
geçicidir, kültürel sınırlar kalıcı... Siyasi sınırlar kültürel sınırları belirlemez / 
belirleyemez. Siyasi sınırlar değiştirilebilir belki; fakat kültürel sınırlar kolay 
kolay değiştirilemez.

Adriyatik’ten Çin Seddine kadar uzanan müşterek bir kültür coğrafyasının 
varlığı inkâr edilemez... 

Bizim menkıbevî tarih kitaplarımızda Osman Bey’in bir düşünden bahse-
dilir. Osman Bey rüyasında bağrından bir çınar fışkırdığını görür; bu çınar 
süratle büyür dalları, yaprakları üç kıt’anın ülkelerini gölgesi altına alır. Bu 
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rüyayı Şeyh Ede Balı yorar: Bu Osman soyunun büyük bir devlet kuracağının 
müjdesidir...

Biz Osmanlının ilk başkentinde, Bursa’da bir çınar fidanı diktik. Birinci 
yılda dalları Kazakistan’a, üçüncü yılda Türkmenistan’a uzandı bu gürbüz fi-
danın... Kuzeye, doğuya uzanan dallardan sonra bu genç fidanın bir dalı da 
şimdi güneyde uç verdi. Türkçenin güney ucuna, Kıbrıs’a ulaştı. Orta mek-
tep coğrafya öğretmenim Kıbrıslı Melahat Hanım’ın bize öğrettiği türkü şöyle 
başlıyordu:

Kıbrıs bir ada mıdır?
Cennetten parça mıdır?

Bir şiir ülke olan Kıbrıs’ta çok şairler yetişti, çok şairler gelip geçti. Onların 
şiirlerini ak kâğıt üzerine dizilmiş metinlerden okuyoruz. Burada hayatını 
bir şiire, bir destana çeviren, aynı çağda yaşamaktan gurur duyduğumuz bir 
şair daha var. Hayatı Kıbrıs Türklerinin mücadelesinden ayrılamıyacak Rauf 
Denktaş Bey’den söz ediyorum.

Rauf Denktaş, Türkiye Yazarlar Birliğinin Şeref Üyeliği pâyesi verdiği 
nâdir şahsiyetlerden birisi. Bu pâye bir süre önce Bosna’nın bilge ve mücahit 
başkanı Ali İzzetbegoviç’e verilmişti. Düşüncesi ve imanıyla mücadelesini bir-
leştiren Aliya ile Rauf beyler aynı ortak zeminde buluşuyorlar.

Kuzey Kıbrıs’ta, Türkçenin en güneyinde Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni 
dolayısıyla bir araya gelen şairler savaş çığlıkları atan bir dünyanın karşısında 
barış mesajları yaymaktadır. Evet, barış istiyoruz! Bu âdil ve hakkaniyetli bir 
barış olmalıdır. Bu şöleni, Türk dünyasının şair ve yazarlarının Kıbrıs davasını 
anlama ve destekleme yolunda atılmış kuvvetli bir adım olarak kabul etmek 
lâzımdır.

Türkçenin 4. Uluslararası Şiir Şöleni için cennetten bir parça olan güzel 
Kıbrıs’ta bir araya geldik. Gelecek yıl Türk dünyasının başka bir köşesinde 
toplanarak dilimizin, şiirimizin, kültürümüzün sesini yükseltmeye devam 
edeceğiz.



69

TÜRKÇENİN GÜNEYİNDE ŞİİR ŞÖLENİ
Adem Karafilik

Şölene Türkiye’den kalabalık bir şair topluluğunun yanı sıra Azerbaycan, 
Türkmenistan, Çuvaşistan, Kazakistan, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, 
Kırım, Gagavuzistan, Bosna, Uygur, Dağıstan, ABD’den şairler katıldılar.

Toplanma ve Yolculuk

Yurtdışından ve yurtiçinden davete katılan şairlerin bir kısmı Türkiye Yazarlar 
Birliğinin Ankara’daki genel merkezinde, diğer bir kısmı da TYB İstanbul şu-
besinde bir araya geldiler. Yürekleri şiirle dolu insanlar Mersin’e doğru yola 
çıktıklarında saat 24.00’ü gösteriyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla Mersin’e ula-
şıldı. Saat 14.00’te deniz otobüsüyle Girne Limanı’na hareket edildi. 16.00’da 
Girne’ye ulaşıldı.

1. Gün Açılış 

Beşparmak Dağlarından süzülen güneş ışıklarıyla uyanan şairler kahvaltı 
sonrasında toplu olarak otobüslerle Lefkoşa’ya hareket etti. 10.00’da Lefkoşa 
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki açılışla şölen başladı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Birliği Kültür Merkezi (Türk-Bir) Genel Başkanı Erhan 
Arıklı, Ağustos ayında meydana gelen sınır eylemleri sonrasında Kıbrıs’ta ya-
pılması kararlaştırılan şölenin, Kıbrıs Türk’ünün millî davasına büyük katkıları 
bulunacağı inancını taşıdığını belirtti. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Dr. Lütfi Şehsuvaroğlu Türkiye Yazarlar Birliğinin kısa tarihçesi ve faaliyet-
leri hakkında bilgi vererek konuşmasına başladı. “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
Türk Dünyası gerçeği, önümüzdeki yüzyılın gerçekten önemli bir göstergesi 
olmakla birlikte, uğrunda çok fedakârlıklar yapabilecek bir alanı da hepimize 
işaret etmektedir. O bakımdan geçmiş yüzyıldan bize bırakılan birtakım ka-
lıpları mutlaka yırtıp, parçalamak ve Türk’ün ruh köküne dönerek yeniden bu 
coğrafyada bir kültürel işbirliğinin öncelikle tescil ve tesis ederek sonrasında 
daha geniş işbirliği imkânlarını da açmak gerekmektedir. Şairler bu bakımdan 
çok önemli bir işlevi yerine getirmektedirler… Biz büyük ve mümtaz bir şiir 
medeniyeti inşa etmiş bir milletiz. Eğer yeniden köklerimize dönecek olursak 
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şiire lâyık olduğu yeri mutlaka vermek durumundayız... Elbetteki ülkeleri, bü-
yük kahramanlar, büyük devlet adamları tarihte oldukları yere taşımışlardır. 
Ama şairler de o yerin muhtevasını şekillendirme bakımından çok büyük iş-
ler yapmışlardır… Şiir şölenleri sadece toplanarak birtakım şairlerin, şiirleri-
ni okudukları bir zemin olarak değerlendirilemez. Bu şiir şölenlerinin öncesi 
ve sonrası vardır. Şiir şölenleriyle birlikte orada tanınmış büyük değerleri de 
kendi coğrafyamıza taşımaktayız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanı 
Günay Caymaz ise konuşmasında, şölenin hem ulusal, hem de evrensel bir 
boyutu olduğuna değinerek şöyle devam etti: “Ulusaldır; çünkü aynı ulusun 
insanları aynı gönül bağlarıyla bağlı olarak belli bir amaç için bir araya gel-
mişlerdir. Sanırım dünyada bu türden mutlu bir olay yaşayacak başka bir 
devletler topluluğu yoktur veya parmakla gösterilecek kadar azdır. Dileğim 
bu alandaki işbirliğimizin ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda da yaygınlaş-
ması ve Türklüğün büyük bir güç olarak etkili, saygın bir yer kazanmasıdır. 
Duygularım bana bugünlerin çok yakın olduğunu gösteriyor.”

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve RTÜK Üyesi D. Mehmet Doğan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkçe’nin güney ucu olduğunu belirterek 
başladığı konuşmasında “unutmamamız gereken bir nokta var. Siyasi sınırlar 
hiçbir zaman kültürü sınırlayamaz. Kültürlerin sınırları her zaman siyasi sı-
nırlan aşar ve siyasi sınırlar çabucak değişebilir. Ama bu kültürel sınırların de-
ğişmesi anlamana gelmez. Bizim kültürümüz, bizim dilimiz bu anlamda siyasi 
sınırlara uymayan bir dil ve kültürdür. Ancak daha önce Kıbrıs Türklerinin 
yaşadıkları 30 yılı ele alırsak, siyasi sınırlamanın da lehimize değişmekte ol-
duğunu söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Şeref Üyeliğine seçilen ve Şeref Üyeliği 
beratı verilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 
şiir şöleninin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılması kararının Kıbrıs 
Türkü için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında, 
“yalnızlığa itilmeye çalışılan Kıbrıs Türklerinin bu gibi vesilelerle ne denli bü-
yük bir dünyanın, ne denli kıymetli insanların ayrılmaz ve kopmaz bir parçası 
olduğunu görüp anlamaları onlar için geleceğe dönük büyük bir cesaret verici 
olaydır… Benden önceki konuşmacıları dinlerken, gerilere, çocukluğuma dal-
dım. Bizi Türkiye’ye bu kadar gönülden bağlayan, Türklüğümüzü unutturma-
yan, İngiliz’in bütün önlemlerine rağmen Atatürk ilkelerini benimsememizi 
sağlayan acaba neydi diye düşündüm ve kuşkusuz rahmetli öğretmenlerimizin 
İngiliz idaresinin yasaklarına rağmen bize gizlice okuttuğu şiirlerdi görüşünü 
kendi kendime tekrarladım... Biz şiirlerle şairlerden aldığımız ilham ve heye-
canla bayrağa sarıldık ve bayrağı gönderden düşürmedik… Arif Nihat Asya’nın 
bayrakla ilgili şiiri okudukça insana heyecan veren bir şiirdir. Ben onu Kıbrıs’a 
çıktığımız gün cebimde taşıyordum ve yakalanacağımızı anlayınca Rum’un 
eline geçmesin diye toprağa gömdüm. Dolayısıyla sizleri selâmlarken, gelece-
ğin gençlerine bırakacağınız şiirlerle ne denli etkili olacağının bilinci içerisin-
de selâmladım. Ve ümit ederim ki buradan ayrıldıktan sonra, Kıbrıs’ın hürri-
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yet mücadelesi, şehitleri, toplu mezarları, bu mezarlarda kurşuna dizilmiş 16 
günlük bebekler, toplu şekilde ilkokul öğrencileri sizi etkiler ve onların anısına 
gelecek nesilleri heyecanlandıran, gelecek nesillerin aynı düşmanlıklar teker-
rür ettiği takdirde nasıl davranmaları gerektiğini hatırlatan şiirler yazarsınız” 
diyerek konuşmasını yazılacak şiirlerden barış rüzgârlarının eksik edilmemesi 
mesajıyla tamamladı.

TYB başkanı Dr. Lütfi Şehsuvaroğlu Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Üyeliğine 
seçilen Rauf Denktaş’a Şeref Üyeliği Beratını takdim etti. Şölene Türkmenistan, 
Kazakistan, Kırım, Azerbaycan, ABD, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, 
Bosna, Gagavuzistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den katılan 
şairler birer konuşma yaparak ülkeleri adına mesajlarını sundular.

2. Gün Gezi ve Şiir

Şölenin ikinci günü, Rumların 1963 yılında toplu katliam yaptıkları Muratağa, 
Sandallar ve Atlılar köylerinin yakınlarındaki şehitliği ziyaretle başladı. Büyük 
insanlık dramlarının yaşandığı beldeleri gören şairlerin yüreklerinde oluşan 
sızı yüzlerindeki ve gözlerindeki ifadelerden belli oluyordu. Şehitliklerin 
ziyaret edilmesinden sonra Magosa’ya hareket edildi. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’ndeki programda şairlerin okudukları şiirlerle dinleyicilere şiir 
ziyafeti sunuldu. Aynı akşam, Türkiye’den gelen sanatçılar Mehmet Özbek, 
İrfan Gürdal ve Bayram Bilge Tokel ile Irak Türkmenlerinden Abdurrahman 
Kızılay’ın verdiği konser izlendi.

3. Gün

Şairler şölenin üçüncü gününde Güzelyurt ve Lefke güzergâhındaki tarihî 
yerleri ziyaret ederek Kıbrıs’ın güzelliklerini yakından görme imkânı buldu-
lar. Öğleden sonra Lefke Avrupa Üniversitesi’nde düzenlenen “Türk Diliyle 
Yapılan Edebiyatların Dünya Piyasalarına Takdimi’’ konulu panele geçildi. 
Oturum başkanlığını M. Âkif İnan’ın yaptığı oturuma konuşmacı olarak Ali 
Akbaş, Yrd. Doç. Dr. Sadettin Yıldız ve Oktay Öksüzoğlu katıldılar. Paneli iz-
leyen şairler kalabalık bir halk topluluğuyla birlikte aynı gün akşam Lefkoşe 
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere katıldılar.

4. Gün

Türkçe’nin Uluslararası 4. Şiir Şöleni’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
kapanış programı, Lefkoşe Yakındoğu Üniversitesi’nde yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Derviş Eroğlu törende yaptığı 
konuşmada, 20 ülkeden şairlerin, Türk dünyasının şairlerini, tanınma müca-
delesi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir şölenle ses-
lendirmesinin büyük gurur ve sevinç meselesi olduğunu söyledi.

Bu olayın adadaki Türk varlığı ve devletin kalıcılığı bakımından dünyaya 
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çok anlamlı bir mesaj verdiğine dikkat çeken Başbakan Derviş Eroğlu, şöleni 
düzenleyenleri kutladı.

Türklük Dünyasında kurulan ikinci devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ardından yeni Türk devletlerinin bağımsızlığını kazandığını 
ve Türklük dünyasının birbiri ile kucaklaşarak genişlemeye başladığını anla-
tan Eroğlu, düzenlenen şiir şöleninin de bu kucaklaşmanın bir parçası oldu-
ğuna işaret etti. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Taner Etkin 
de yaptığı konuşmada şiir şöleninin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dü-
zenlenmesinin Kıbrıs Türk’üne güç ve gurur verdiğini, moralini daha da üst 
seviyelere çıkardığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi adına bir konuşma 
yapan milletvekili Vehbi Zeki Serter ise Kıbrıs’ın 80 bin şehit verilerek vatan 
yapılan bir yer olduğunu anımsattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Kenan Akın ise 
yaptığı konuşmada, şiir şöleninin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzen-
lenmesinin çok anlamlı olduğuna dikkati çekti. Akın, konuşmasını “Bu top-
raklarda bir daha ezan sesi kısılmayacak, bu topraklara bir daha Rum çizmesi 
basmayacak” diyerek tamamladı.

Türk-Bir Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada, Türkiye’den 
başka desteği olmayıp yıllardır yalnızlığa itilen Kıbrıs Türk Halkı’na 20 Türk 
devletinden şairlerin katılımı ile düzenlenen şölenle destek vermeyi amaçla-
dıklarını söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Enver Karakoç ise yaptığı konuş-
mada, şiir şölenini başka bir ülkede yapmayı plânlamalarına rağmen, Ağustos 
ayında Kıbrıs’ta meydana gelen sınır olayları sonrasında Kıbrıs Türk Halkı’na 
destek vermek amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapmayı karar-
laştırdıklarını vurguladı. 

Yapılan konuşmalardan sonra şölene katılan şairler sırası ile şiirlerini oku-
dular. Şiir okumaların ardından katılım beratları şairlere takdim edildi.

5. Gün Türkiye’ye Yolculuk

Yoğun bir program sonunda Türkiye yolculuğu hazırlıkları yapılarak önce 
otobüsle Girne Limanı’na, oradan deniz otobüsüyle Mersin Taşucu’na gelen 
şairler bu defa Kıbrıs’ı çevreleyen Akdeniz’in mavi sularına bakarak çayları-
nı yudumlarken yeni mısraların kurgularını yapıyorlardı. Oradan otobüsle 
Ankara’ya hareket edildi.

6. Gün Gazi Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu

Şairler Türkiye’ye döndükten sonra Ankara, Gazi Üniversitesi Açık Hava 
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Tiyatrosu’nda bir araya geldiler. Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Lütfi 
Şehsuvaroğlu ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun 
yaptığı konuşmalardan sonra şairler şiirlerinden örnekler sundular.

Şiirlerin okunmasından sonra şölen Büyük Ödüllerinin dağıtılmasına 
geçildi. Babür Şah Ödülü’nü kazanan Türkmenistan Yazıcılar Birliği Genel 
Başkanı Atamurat Atabayev’in ödülünü Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Şeyh Galip 
Ödülü’nü kazanan ABD’de yaşayan Afganistan Türklerinden Ergeş Uçgun’un 
ödülünü D. Mehmet Doğan ve Arif Nihat Asya Ödülü’nü kazanan Kırım 
Yazarlar Birliği Başkanı Şakir Selim’in ödülünü Dr. Lütfi Şehsuvaroğlu verdi. 
Tören, ödül kazanan şairlerin konuşmaları ile sona erdi.

22 Ekim’de Ankara’da yapılan Türk Dünyası Yazarlar Zirvesi’nde ise 
Türk yazarlarının dil, fikir, sanat ve kültürel sahalardaki ortak mesele-
lerine birlikte çözüm aramak, bu anlamda maddi ve manevi yardımlaş-
ma ile ittifak sağlamak amacıyla bir federasyon oluşturulması imza al-
tına alınarak “Türk Yazarlar Kuraması” kurulması kararlaştırıldı. Türk 
Yazarlar Kuraması, düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna  
duyuruldu.
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ŞİİRİMİZİN BATISI
D. Mehmet Doğan
(Türkçenin 5. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Strazburg-Fransa)

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini ha-
tırlatarak, yedi iklim dört bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir ustalarını 
bir araya getirerek yeniden bir dirilişin zeminini hazırlıyor. Ufuklarımız her 
şölende coğrafyalar, insanlar ve asırlar boyu genişliyor ve derinleşiyor.

1. şölen, Osmanlı Devleti’nin gerçek anlamda kurulduğu Bursa’da başladı, 
Anadolu Selçuklularının başkenti Konya’da tamamlandı. 2. şölen, Asya’nın 
hayli doğusunda ve kuzeyinde Kazakistan’ın başkenti Almatı’da yapıldı. 
Bozkırın atlıları, âdet olduğu üzere, güneye doğru aktı ve Horasan’da karar 
kıldı; 3. şölen, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta idi. Orta Asya bozkırların-
dan şiir rüzgârları, batıya ve güneye doğru esti ve Kıbrıs’ta karar kıldı. 4. şölen 
Girne’de icra edildi. Şimdi Avrupa’nın batısında, Strazburg’da Türk dünyası-
nın şiir ve dil ustaları “Türkçenin şöleni” için 5. defa bir araya geliyor.

Üç gün boyunca, şiir ve sadece şiirin sesi yükselecek, Türkçenin 5. şiir şö-
leninin yapıldığı Strazburg’da.

Osmanlı’nın ilk başkentinde Bursa’da bir çınar fidanı diktik. İkinci yılda 
dalları Kazakistan’a, üçüncü yılda Türkmenistan’a uzandı bu gürbüz fidanın... 
Kuzeye, doğuya uzanan dallardan sonra bu genç fidanın dalı güneyde uç verdi. 
Türkçenin en güney ucuna, Kıbrıs’a ulaştı. Şimdi ise Batı’da gürbüz bir kol uç 
veriyor.

Şölene Asya’nın, Avrupa’nın Türkçe yazan şairleri ile birlikte Batı 
Avrupa’da yaşayan Türk şairleri de geniş ölçüde katılıyor. Elbette şiirimizin 
sınırları Avrupa’nın batısında bitmiyor, sona ermiyor; Atlantik ötesinden de 
katılımcılarımız var.

Türkiye Yazarlar Birliğinin, ilkini 1992’de gerçekleştirdiği Türkçenin 
Uluslarası Şiir Şöleni onuncu yılını geride bırakırken, Türk dünyasına yönelik 
belli doğrultusu olan, plânlı programlı, istikrarlı ve kararlı tek faaliyet olma 
niteliğini de sürdürüyor.

Cumhuriyet’ten sonra bütün “Batı’ya açılma” ve “evrensellik” iddialarına 
rağmen, kültür hayatımız içe kapanık bir yapıya oturmuştur.
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Bu coğrafi içe kapanışı ortadan kaldırmak için ancak son yıllarda ciddi 
adımlar atılabildi. Dil konusundaki yanlışlıklar, Türkçenin fakirleşmesine 
yol açmakla kalmadı, kardeş topluluklarla dil yakınlığını zedeledi. Bütün bu 
olumsuzluklar kültür ikileşmesini derinleştirdi, bu ikileşme zaman içinde çe-
şitli ideolojik gerekçelerle keskinleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin ilk defa Türk dünyasının geleneksel coğrafya-
sının dışında gerçekleştirdiği Starzburg Şiir Şöleni, bu kırılma ve ikileşmele-
rin ömrünü tamamlamak üzere olduğunu ortaya koymaktadır. Şiir şölenine 
Türkiye’den katılan şairlerin isimleri yan yana yazıldığında, daha önce antolo-
jilerde bile bir araya gelmeyen / getirilmeyen; fakat her biri şiirimiz için önem 
ifade eden isimlerin bir resim karesinde yer aldığı görülecektir. Bu başlan-
gıcın, şiir teorisi tartışmalarında daha etkileyici sonuçlar vermesi beklenme-
lidir. Şiir anlayışlarının karşılaşması elbette sert tartışmalara yol açacaktır; 
ama bu tartışmaların bir senteze varmak için iyi bir zemin oluşturacağının da 
göstergesi sayılmalıdır.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, bir sivil toplum kuruluşunun gerçek-
leştirdiği Türk dünyasına yönelik en önemli ve elde hâsıla bırakan tek faali-
yet olma özelliğini Strazburg’da daha da pekiştirmiştir. Önümüzdeki yıllarda 
yapılacak altıncı ve yedinci şölenlerin tanınma ve katılma konusundaki bazı 
eşikler daha da aşılır hâle geleceği için çok daha kapsamlı olacağı anlaşılmak-
tadır.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, TYB’nin 25. yıl faaliyetleri arasında yer 
alıyor. Bu uluslarası faaliyetin Cumhuriyetin 80. yılında düzenlenmesi onu 
aynı zamanda 80. yıl faaliyeti hâline getiriyor. Türkçenin 5. Uluslararası Şiir 
Şöleni, Cumhuriyet tarihi boyunca yurt dışında yapılan en büyük ve geniş ka-
tılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti olmak özelliğini taşıyor.

Avrupa Meclisi’nin toplandığı Strazburg şehrinde üç gün boyunca, 
Türkçenin ses bayrağı dalgalanacak. Türkçenin binlerce yıllık şiir birikimi-
nin en güzel örnekleri şölenin yapıldığı bu salonun duvarlarında yankılana-
cak, dünyanın dört bir tarafından gelen şairlerin hafızalarına nakşedilecek, 
uzak ülkelerden gelen, farklı lehçe ve şiveler konuşanlarla, aynı ülkenin uzak 
kardeşleri tanış / biliş olacaklar. Böylece, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, 
nüfuz alanını biraz daha genişletecek, güçlü bir gelenek oluşturmak için çok 
kuvvetli bir adım daha atılacak. 

Şölenin ülkeler ve bölgeler itibarıyla katılımcıları, esas unsuru olan şairler 
listesi dışında, seçkin kültür ve ilim adamlarının katılımı da yüksek düzeyde 
gerçekleşmiştir. Şölenin basılı malzemeleri, afişleri, salon tanzimine yarayan 
araçları ve sahne düzenlemesi birinci sınıf olmuştur.

Türkiye dışında, hem de Avrupa’da, her şeyin profesyonelleştiği bir coğ-
rafyada, birinci sınıf mekânlarda, birinci sınıf yüz ağartıcı işler yapmak, ulus-
lararası bir şöleni başarıyla sona erdirmek, gece ve gündüz bunu şehir gezi-
leriyle (kanal ve nehir) süslemek kolay başarılabilecek bir iş değildir. Elbette 
Strazburg’da bunun başarılması, genç bir gönüllü grubun fedakârca desteğiyle 
(Kocep Platformu-COJEP) mümkün olmuştur.
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AÇIŞ KONUŞMASI
Nazif Öztürk 
(Türkçenin 5. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması  / Strazburg-Fransa)

Türkiye Yazarlar Birliği, çeyrek asırlık geçmişi, bugüne kadar ulusal ve ulus-
lararası düzeyde gerçekleştirdiği kültürel faaliyetleriyle kendini kabul ettirmiş 
bir kültür ve sanat kuruluşudur. 

Ülke geneline dağılmış binin üzerinde üyesi, 9 şubesi, 40 ilde temsilciliği 
bulunan; Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip, “kamu yararına çalışan”, bün-
yesinde şair, romancı, hikâyeci gibi bağımsız yazarları, basın mensuplarını, 
program yapımcılarını, senaristleri, tiyatro ve sinema oyuncularını barındıran 
saygın bir kültürel topluluktur.

TYB kültürü, siyaset üstü bir kavram olarak kabul eder. Onun siyasi sı-
nırlarla durdurulamayacağı görüşünü benimser. Tesir sahasında yaşayan 
farklı din, dil ve ırk mensuplarının mevcudiyetini kültürel zenginlik sayar. 
Uluslararası dostlukların kazanılmasında, kültür ve sanat adamlarının öncü 
rol üstlendiklerini düşünür.

Sivil toplumun, demokrasinin, insan haklarının, hukuk devleti ve hukukun 
üstünlüğü prensiplerinin öne çıktığı, bireysel özgürlüklerin vazgeçilmez hak-
lar arasında sayıldığı bir dönemde Türkçenin 5. Uluslararası Şiir Şölenini de-
mokrasinin beşiği sayılan Batı Avrupa’da, Avrupa Parlamentosu merkezinin 
bulunduğu Fransa devletinin Strazburg kentinde açmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. TYB bu programı yaparak gümüş yılında bir ilki daha gerçekleş-
tirmektedir.

Amacımız, dünya coğrafyasının değişik bölgelerinde yaşayan, Türkçe yazıp 
söyleyen şairleri, kültür ve sanat adamlarını Avrupa kültürel çevreleriyle bir 
araya getirmek, dünyanın daha yaşanır hâle getirilmesi için, kültürler ve kül-
tür adamları arasında mevcut diyalogu daha da geliştirmektir.

Tarihî medeniyetimiz, semavi dinamizmle birlikte, Roma’nın hukuk anla-
yışını, İran’ın idari yapısını, kadim Yunan’ın felsefi düşüncesini mezcederek 
gelişimini tamamlamış; çok dinli, çok uluslu, birden fazla mimari anlayışları 
bir arada yaşatabilme erginliğine ulaşmıştır.
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Batı düşünürlerinin Yunan filozoflarını anlamaları, Aristoteles-Eflatun ge-
leneğini eksiksiz olarak tanımaları, Şarkta yapılan tercümeler ve bu düşünce-
ler üzerine Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd ve Fahreddin Razi’lerin yaptıkları yo-
rumlar sayesinde gerçekleşmiştir. Fikrî plânda sağlanan bu devamlılık ve me-
deniyetler arası etkileşim, Batı medeniyetinin temellenmesine ve Rönesans’ın 
doğmasına yol açmıştır.

Demokrasinin, kişisel hakların ve sivil toplumun öne çıktığı üçüncü bin 
yıl, iddia edildiği gibi yeni bir dünya düzeninin kurulacağı bir dönem olacaksa 
Doğu ve Batı medeniyetlerinin mensubu edipler, şairler bir kez daha, bin kez 
daha el sıkışmak “biliş ve tanış olmak” durumundadırlar. Dünyanın gidişatına 
yön vermek isteyenlerin hesapları ne olursa olsun, yeni dünya düzeni devletler 
arası değil, medeniyetler arası bir düzen olacaktır. İnsanlık âleminde yankı 
bulan bu eğilimler, kültür ve edebiyatın en hassas burcunda oturan şairler 
başta olmak üzere yazar, düşünür ve entelektüellerin sorumluluklarını artır-
maktadır.

Dünya, duvarı devlet olan geniş bir bahçedir. Onun maddi ve manevi 
imkânları, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri herkese yeter. Hangi ırktan, hangi 
dinden olursak olalım, hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, hangi dili ko-
nuşursak konuşalım yeter ki aramızdaki dostlukları geliştirmesini bilelim. 
Bütünü görme çabası olmadan parçaları, geçmişi kavrama gayreti olmadan 
bugünü anlamak mümkün değildir. Her medeniyet kendi dilini konuşmalı; 
ama başka medeniyetlerin dilini hem kabul etmeli, hem de anlamaya çalış-
malıdır.

Türkiye Yazarlar Birliği bundan önce birincisini Türkiye’de, ikincisi-
ni Kazakistan’da, üçüncüsünü Türkmenistan’da, dördüncüsünü de Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şölenlerinde Türk dünyası şairlerini bir araya getirdi. Bu şölenlerde şairler, 
bilim adamları, kültür ve sanat uzmanları Asya coğrafyasında Türk dilinin ve 
Türk şiirinin meselelerini öz yurtlarında ve kendi aralarında tartıştılar, konuş-
tular ve kararlar aldılar.

Bugün dünyanın değişik ülkelerinde Türkçe yazıp, Türkçe söyleyen yüzü 
aşkın şairimizle, dil ve lehçe uzmanlarımızla müzik topluluğumuzla Batı 
Avrupa’nın kültür ve sanat çevrelerine, Doğu dünyasından gizemli esinti-
ler getirdik. Her kesimden, her çevreden, her milliyetten şiirin ve musikinin 
dostlarını selâmlıyoruz. Şiir şölenine Türkiye dışından, bağımsız Türk devlet-
lerinden, özerk Türk topluluklarından, Kafkasya, Balkanlar, Batı Avrupa ve 
ABD’de yaşayan şairler katılmaktadır. Uzun ve yorucu yolculukları göze ala-
rak, kıtalar ve denizler ötesinden davetimize icabet eden şiirin ustalarına hoş 
geldiniz diyorum.
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TARİHİN ŞİİRİ, ŞİİRİN TARİHİ
D. Mehmet Doğan

(Türkçenin 6. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Simferepol-Kırım)

Dünyanın dört bucağından gelen şair arkadaşlara, söz ustalarına ve şiir dost-
larına selâm olsun.

Aziz dostlar, benim burada bulunuş sebebim galiba, Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleninin bir nevi tarih hatırlatmasını yapmak. Hafızalarımızı böylece ta-
zelemek.

1992 yılında ilk defa Türkiye’de Bursa şehrinde, yani Osmanlı Devleti’nin 
kurulduğu şehirde Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenini yaptık. Bu güzel baş-
langıcı, Türkiye’nin başka bir şehri, Selçuklu başkenti Konya da paylaştı. 
Dünyanın dört bucağından gelen şairlerin ilk defa ses verdiği bu şölende, 17 
ülke veya bölgeden gelen şairlerle birlikte Kırım’dan katılan şair arkadaşları-
mız da vardı. Bursa’da dikilen çınar hızla gelişti, bir dalı Kazakistan’a uzandı 
ve Almatı’da Türkçenin 2. Uluslararası Şiir Şölenini gerçekleştirdik. Ertesi yıl 
Türkmenistan’da, Aşkabat’ta 3. şölen yapıldı. 1995’te bir hayli güneye indik, 
âdeta Türkçenin güney sınırlarını çizmek için Kıbrıs’ta, Girne’de 4. şöleni geçir-
dik. Şölen 5. defa, şiir coğrafyamızın yeni sınırlarını belirlercesine Avrupa’nın 
ortasında bir şehirde yapıldı, Strazburg’da, hem de Avrupa Parlamentosu’nun 
merkezi olan şehirde. Şimdi buradayız, Kırımda… Şiir coğrafyamızın kadim, 
köklü merkezlerinden birinde bulunuyoruz.

Dikkatinizi çekmiştir sanıyorum, burada konuşan bütün Kırımlı kardeşle-
rimiz binlerce kilometre ötedeki Özbekistan’dan söz açmadan konuşmaları-
nı tamamlayamıyorlar. Elbette bunun bir sebebi var. Ben de Özbekistan’dan 
buraya gelecek bir misal vermek istiyorum konuşmamın başında. Almatı’da 
2. şiir şölenini geçirdikten sonra, Taşkent’e yeni bir şölenin bağlantılarını kur-
mak için geçmiştik. Bizim plânımız Özbekistan Yazarlar Birliğinin programına 
uymadı, bizi bir iç seyahate davet ettiler. Tertipler ve tesadüfler arasında gidip 
geldik. İlle de bizim Semerkant, Buhara gibi tarihî şehirleri görmemizi istiyor-
lardı. Tesadüfe veya tertibe uymaktan başka şansımız yoktu. Semerkant’tan 
Buhara’ya geçerken geniş bozkırlar ortasında kurulmuş olan yepyeni bir şe-
hir, bir sanayi şehri önümüze çıktı. Tesadüf ettiğimiz şehir yeni; fakat adını 
yüzlerce yıllık bir söz ustasından alıyor: Nevai şehri… Bu şehrin 35. yıl kutla-
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malarına bizi de katmak istediler. Ben de bu sürpriz davette arkadaşlarım adı-
na konuşmak mecburiyetinde kaldım. Tertiple tesadüfün çizgisini ayırmakta 
zorlanıyordum.

Orada misafir olarak Türkiye Yazarlar Birliği adına kısa bir konuşma yaptım. 
Aradan epey zaman geçti; şunları söylediğimi hatırlıyorum: “Ben bugü-

ne kadar böyle genç bir şehir görmedim. Gördüğüm şehirlerin hepsi benden 
yaşlıydı, hatta yüzlerce, binlerce yıllıktı. Bu şehirlerin bir kısmını gördüm, bir 
kısmında yaşadım, bir kısmında bir süre bulundum. Nevai şehri 35 yaşında, 
hâlbuki bu şehre adı verilen büyük şairimiz Nevai’yi ben 40 yıldır tanıyorum! 
Bu şehrin çok büyük bir ideolojik iddia ile kurulduğunu öğrendim. Bu şehir 
insanlığın geleceğini kesin olarak belirlemek maksadıyla tesis edilmiş. Bu şe-
hirde Sovyetler Birliğinin çeşitli etnik toplulukları bir araya getirilmiş ve asıl 
önemlisi şehrin bulunduğu ülkenin halkı burada çoğunlukta değil. Bu şehri 
kuranlar bundan sonrasının tarihini kesin olarak yazdıklarını düşünüyorlar. 
Fakat onlar benim 35 sene sonra bu şehre geleceğimi, kutlama merasimine 
katılacağımı ve bir de konuşma yapacağımı aslâ bilmiyorlardı, bilemezlerdi! 
Elbette ben de bu şehre gelip 35. yılında konuşma yapacağımı tahmin dahi 
edemiyordum. Bu noktada şunu söylemeliyiz: İnsanın, insanlığın kaderini 
sadece Allah çizebilir; kim insanlık için kendine göre mutlak bir kader çiz-
mişse, kendisine göre insanlığa alın yazısı yazmışsa, elbette onun hiçbir hük-
mü yoktur.” “35 Sene önce bu şehrin, bu ülkenin ve dünyanın kaderini çiz-
diğini sananların yanıldıklarını bizzat bizim buradaki varlığımız gösteriyor. 
Onların çizdiği tarih devam etse idi bizim değil burada konuşma yapmamız, 
Özbekistan sınırlarından içeri girmemiz bile mümkün değildi.”

Aziz dostlar, Nevai şehri yeni bir şehirdi, Akmescit ise yeni değil, tarihî 
bir şehir. Bu şehrin tarihi 20. yüzyılda başlamadı; fakat 20. yüzyılda bu şehre 
ve bu şehrin halkına toptan bir kader çizilmek istendi. Bundan 60 sene önce 
bu kaderi çizenler, artık bu sözlerinin üstüne bir söz söylenebileceğini aslâ 
düşünmüyorlardı. Ve bu halk, Kırım tatar halkı tarihin gördüğü en acı zulüm-
leri yaşayarak bu ülkeden tamamıyla, bire kadar koparıldı. En zalim bir tonda 
“Tarih bundan sonra böyle akacak, Kırım’da Kırım’ın asli sahiplerine yer ol-
mayacak” denildi. 

Fakat bugün burada bir şölen dolayısıyla bulunuşumuz, bu tarihi belirleme 
çabasının bir hükmü olmadığını gösteriyor. Bu kahraman halk 60 sene önce 
kendisine çizilen alınyazısını insanlığın şerefini yükseltecek şekilde bozdu ve 
kendi kaderini yazmak için harekete geçti. On yıllar süren çetin ve çileli mü-
cadelelerden sonra vatanına avdet etti. İşte bu yüzdendir ki bu şiir şölenini 
Kırım’da yapabiliyoruz. Kırımlı kardeşlerimizin destani mücadelesi, şairleri-
mizi burada bir araya getirdi.

Kırım’da böyle bir şölen yapılabilmesi aslında bizim Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şölenleri için gerçek bir tarih belirlememize de imkân veriyor. Sizler çok iyi 
biliyorsunuz, bundan yüz yıl önce Kırımlı büyük bir ruh, İsmail Bey Gaspıralı, 
“dilde fikirde işte birlik” şiarını ortaya attı ve bütün coğrafyalara yayılan, bü-
tün Türk dünyasında okunan gazeteler çıkardı, kitaplar neşretti. Ve hepimiz 
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için ortak bir anlaşma dili meydana getirmeye çalıştı. O bizim tahayyül dün-
yamızı belirli çerçeveler içinde ortaya koydu. O tahayyül dünyasının yaban-
cısı olmayan bizler bugün Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenini İsmail Bey’in 
ilkeleri çerçevesinde yapıyoruz ve ben diyorum ki Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleninin fikir babası İsmail Bey Gaspıralı’dır!

Bu tespitten sonra, biraz önceki konumuza dönelim. Bu halk dünyanın en 
şiddetli soykırımlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Soykırım insanın bedeni-
ni yok etmektir esasında. Ama bir de kültürel soykırım vardır. Kültürel soy-
kırım ise insanı insan yapan, kimlikli kılan unsurları, insanın ortaya koyduğu 
bütün medeni-kültürel değerleri yok eder. Bu halk kültürel soykırımın da en 
şiddetlisiyle karşı karşıya kaldı. Kütüphanesi, arşivi, bütün yazılı, basılı kül-
türü ortadan kaldırıldı. Yazılı hafızası yok edildi. Doğrusu bizler, konuyu iyi 
kötü bilmekle beraber bu durumun çok fazla farkında değildik. Yine Taşkent’e 
dönelim. Türk dünyasına ilk toplu seyahatimiz sırasında Taşkent’te Yazıcılar 
Bağı’nda, yazarların sosyal tesisinde, Kırımlı ünlü bir aksakal (yaşlı) yazar 
bizimle tanışmak istedi. Bu şahsın hareket kabiliyeti olsa idi, mutlaka gelir 
ve misafir olan bizi bulurdu. Anlaşılan çok yaşlıydı ve yürüyemiyordu. Ancak 
yakınları vasıtasıyla bize haber gönderiyordu. Biz de o yazarı bulunduğu evde 
ziyaret ettik. 

Şamil Seyidoğlu Alaattin… Bu ismi elbette bütün Kırımlılar bilir. Bu yaş-
lı yazarla uzun görüşmelerimiz oldu. O bize hayatını anlattı. 1912 doğumlu 
idi, 1939 yılında, genç yaşında Kırım Tatar Yazarlar Birliği başkanı olmuştu. 
Rejime inanıyordu. Sosyalizme bağlanmıştı. Bu yüzden İkinci Dünya Harbi’ne 
gönüllü olarak katıldı. Savaştı, madalyalar aldı ve bir kahraman olarak savaş 
bittikten sonra gururla evine dönmek istedi. Bu dönüşten büyük bir heyecan 
duyuyordu. Kim duymaz ki? Siz o büyük harbin içinde bulunmuşsunuz, yara-
lanmışsınız, kahraman olmuşsunuz ve savaş bitmiş… Tabiî olarak evinize ve 
ailenize kavuşmak istiyorsunuz. Bu heyecanı hepiniz kolaylıkla tasavvur ede-
bilirisiniz.

Şamil Alaattin bu heyecanla koşarak evine dönmek istedi. Evine yaklaş-
tıkça heyecan artıyordu. Nihayet evi uzaktan göründü. Bu heyecanını daha da 
artırdı. Pencereden baktı, evinde yabancı insanlar vardı. Bir anlam veremedi 
buna ve kapıyı çaldı. Neden sonra açtılar kapıyı. Tanımadığı birtakım insanlar 
vardı karşısında. Evinin eşyası bile hâlâ tanıdıkken evindeki insanları tanımı-
yordu. Şaşkınlığı geçtikten sonra “Benim evimde ne arıyorsunuz” dedi. Onlar 
da, “Artık bu ev senin evin değil. Burası bizim evimiz oldu” cevabını verdiler. 
Şamil Alaattin cephede harp ederken, vatanında olup bitenlerden haberdar 
değildi. Şamil Alaattin cephede rejim için savaşırken onun halkı evlerinden 
bir çöp dahi almalarına fırsat verilmeden yük vagonlarına istif edilerek toptan 
sürülmüşlerdi… Evleri de başka bir aileye, bir Yahudi ailesine verilmişti.

Savaş kahramanı Şamil Alaattin evine kavuşma arzusuna erişemeden daha 
önce giden kardeşlerinin, soydaşlarının izinden Özbekistan’a gitti. “Zorla gön-
derildi” demek daha doğru olur. Orada ailesini buldu. O kavuşma macerasını 
da uzun uzun anlattı bize. Şamil Alaattin bizimle niye görüşmek istedi? Gerçek 
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değil de bir hikâye, romancı hayalinin icadı olmasını temenni ettiğimiz acı 
hakikatleri anlatmak için değil yalnızca. Elinde Kırım’da basılmış eski harfli 
bazı dergiler, kitaplar vardı. Onları bize tevdi etmek istedi. Öyle sanıyorum ki 
artık onlarla ilgilenen kimse kalmamıştı yakın çevresinde. Milletinin hafızası-
nın küçük bir parçası olan bu dergi ve kitapları bize vererek korumak istedi. 
O eserlerden birisi Asrî Müslümanlık isimli bir mecmua. 1926 yılına ait bir-
kaç nüshası var. O zamanlar biliyorsunuz Sovyetler Birliğinde Yeni Ekonomi 
Politikaları uygulanıyordu. Nisbi bir rahatlık vardı ve böyle neşriyat yapılabi-
liyordu. Derginin idarehanesi olarak Akmescit’te Suphi Caddesinde diye bir 
ibare geçiyor. Öyle bir cadde herhâlde vardır, eğer ben yanlış okumuyorsam 
56 numaralı Şer’i İşler İdaresi binasında. Demek böyle bir teşkilat da varmış 
o zaman. Ve elimde bulunan sayının ilk yazısı “Aslî vazifelerimiz” başlığını 
taşıyor. Yazı şöyle bir cümle ile başlıyor: “Asri vazifelimizden biri de Kur’an-ı 
Kerim’i halk anlayacak gibi açık Türkçeye tercüme etmektir.”

Şamil Alaattin’in yıllarca önce bize tevdi ettiği dergileri Kırım Tatarlarının 
hafızasının, yazılı hafızasının küçük bir parçası, bir damlası olarak kabul edi-
lebilecek bu malzemeyi bundan sonra daha iyi muhafaza edileceğini bildiğim 
Kırımlıların kütüphanesine, arşivine emanet etmek üzere buraya getirdim. 
Şamil Alaattin öğrendiğime göre, vatan Kırım’a dönmüş, iki sene burada 
yaşadıktan sonra vefat etmiş. Ben de onun emanetini Kırım Yazarlar Birliği 
Başkanı Şakir Selim Bey’e tevdi ediyorum. (D. Mehmet Doğan, dergi nüshala-
rını Kırım Tatar Yazarlar Birliği Başkanı Şâkir Selim’e veriyor.)

Bu borcu eda ettikten sonra, sözlü uzatmayacağım. Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şöleni 1992’den beri akan bir nehir. Bu nehirde dünyanın dört bir tara-
fından gelen çok sayıda şairimiz, söz ustamız yüzdü, yüzmeye devam ediyor. 
Bunların bir kısmı bugün artık aramızda bulunmuyor. Yine buraya gelince ha-
berdar olduğuma göre, ilk şiir şölenimize teşrif etmiş olan Yunus Kandim bir 
sene önce, genç yaşında vefat etmiş. İkinci şölenimizin ev sahibi Kazakistan 
Yazarlar Birliği Başkanı, değerli dostum Kaldarbek Naymanbay da vefat etmiş. 
Türkmenistan’da Mahtumkulu büyük ödülünü alan Türkiyeli şair Mehmet 
Âkif İnan da vefat etti. Özbekistan’ın büyük şairi, Bursa şölenimizin katılımcı-
sı Rauf Parfi de bizden önce gidenler kafilesinde yer alıyor. Bu dostlarımızın, 
kardeşlerimizin hatıralarını burada rahmetle yâd etmek istiyorum.

Dedim ki, “Türkçenin Uluslararası şiir şöleni bir nehir, bu nehirde çok sa-
yıda şair ve yazarımız yüzdü.” 1992 yılından beri bu nehirde yüzen, bu şölenin 
müdavimi olan üç kişi var aramızda. Biri Türkiye’nin büyük şiir ustalarından 
Bahaeddin Karakoç… Bir diğeri, şölenin arka plân emekçilerinden, şölenin 
estetik cephesiyle uğraşan Bekir Soysal ve bir de şölen daimi heyetinden ben-
deniz…

İnşallah Kırım şöleninin bize verdiği hızla iki yıl sonra yapılacak Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleninin hazırlıklarına hemen başlarız ve o şölende yine şa-
irler ve şiir dostları ile bir araya geliriz. Türk dünyasının birliğini, bütünlüğü-
nü dil ve edebiyat zenginliğini ortaya koymak için elimizden geleni yaparız. Bu 
duygularla ve nice şölende beraber olmak temennisiyle hepinizi selâmlıyorum.
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AÇIŞ KONUŞMASI
Yakup Deliömeroğlu
(Türkçenin 6. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Simferepol-Kırım)

Türkiye Yazarlar Birliğinin ilkini 1992 yılında düzenlediği Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni, bu yıl, Kırım Tatar Yazarlar Birliği Reisi Şakir Selim 
ve Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Rektörü Fevzi Yakubov’un iş-
birliği ile Kırım Akmescit’te gerçekleşiyor.

Dünyanın dört bir köşesinden Türkçe ile yazan şairlerin bir araya geldikle-
ri ve şiirin meselelerini konuştukları Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, Türk 
halkları arasında, belli doğrultusu olan, plânlı programlı, istikrarlı tek edebi-
yat faaliyeti olma özelliğini de sürdürüyor.

İlk şölen, 13 yıl önce, Türk tarihinin önemli merkezlerinden Bursa’da ku-
ruldu. Osman Han’ın muradı, Orhan Han’ın vuslatı ve sayısız ilim ve irfan eh-
linin yetiştiği bu kutlu mekândan Selçuklu başkenti Konya’ya uzanır şairler ve 
şiirler. İkinci şölen, Türk ülkelerinin o yıllarda ön doğudaki başkenti olma özel-
liğini taşıyan Almatı’nın konukseverliğinde ve Kazakistan Yazarlar Birliğinin 
ev sahipliğinde toplanır. Üçüncü yıl Türkmen Yazarlar Birliği ile birlikte Akhal 
Teke atlarının şaha kalktığı Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat semalarında 
Türkçenin ses güzellikleri uçuşur. Dördüncüsü Akdeniz’in içinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde, beşincisi Avrupa’nın ortasında Strasbourg’da toplanır.

Türkçe’nin Uluslararası 6. Şiir Şöleni ise bu yıl, bizim deniz, büyük deniz, 
Türkçenin denizi Karadeniz’in kuzey kıyısında Giraylar diyarı Kırım’da kuru-
luyor. Kırım Tatarlarının, tarihin en büyük Vandalizmlerden birisi olan vatan 
Kırım’dan sürgün edilişlerinin 61. yılında “dilde birlik” için Türkçenin ses ve 
söz ustaları bir araya geldiniz.

Asırlardır dostane bir tarzda süren Türkiye ile Ukrayna arasındaki iliş-
kiler Kırım’da Kırım Tatarlarının varlığı ile daha güçlenirken, Türkçe’nin 6. 
Uluslararası Şiir Şöleni de bu dostluğa yeni bir renk ilâve edecektir.

Türk edebiyatının geleneksel olarak en çok ürün veren türü şiirdir. Türkçe 
şiir dilidir, bizim medeniyetimiz ve kültürümüz de şiir ve kültür medeniyeti-
dir. Bu yüzden Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri, kültür ve medeniyetimi-
zin sağlam kavrayışlarla yeni ufuklara yönelmesinde büyük hizmetleri olacak 
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şairlerimizi bir araya getirerek önemli bir ümidi canlı tutmaya gayret ediyo-
ruz. Bunun için gençler şiir yazın, değilse şiir okuyun ve şiirle yaşayın.

Şölenimizin başarılı geçmesini diler; bu şölenin gerçekleşmesinde bü-
yük katkı ve emekleri olan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Sayın Mustafa 
Cemil Kırımoğlu’na, Türk dilinin yaşayan büyük şairlerinden ve Kırım Tatar 
Yazarlar Birliği Reisi Sayın Şakir Selim’e ve Kırım Mühendislik ve Pedagoji 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Yakubov’a huzurlarınızda teşekkür etme-
yi bir borç bilirim.

Selâm ve saygılarımla.
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GASPIRALI İSMAİL’İN YURDUNDA 
TÜRKÇENİN ŞİİR BAYRAMI
Ali Çolak

Kırım Tatarları, dünyanın 15 farklı ülkesinden gelen 150’ye yakın Türk şair 
ve yazarını ağırladı. Türkiye Yazarlar Birliğinin düzenlediği Türkçenin 6. 
Uluslararası Şiir Şöleni, 11-13 Kasım günlerinde Kırım Özerk Bölgesi’nin baş-
kenti Akmescit’te (Stmferopol) yapıldı.

Sonu gelmez zulümlere maruz kalan, 1900’lerin başında anadillerini kul-
lanmaları yasaklanan, 1944’te ise yurtlarından sürülüp ölüme gönderilen 
Kırım Tatarları için Türkçenin konuşulup yazıldığı bütün Türk devlet ve toplu-
luklarının şair, yazar ve aydınlarını ağırlamak, kelimenin tam anlamıyla tarihî 
bir olaydı. Sahibi oldukları topraklara ancak 10-15 yıl önce âdeta misafir gibi 
dönebilen Kırım Tatarları; ancak rüyalarında görebilecekleri bu buluşmayı 
bayram olarak nitelendirdi. Şölenin yapılacağı konferans salonunun girişinde 
herkes birbirine, “Bayramın mübarek olsun!” diyordu. Etkinlik süresince adın-
dan en çok söz edilen kişi ise şüphesiz fikirleriyle bütün Türk dünyasını derin-
den etkileyen yazar ve fikir adamı Gaspıralı İsmail oldu. Şölen, Bahçesaray’da 
çıkardığı Tercüman gazetesi ile Türk dünyasının kültürel birliğini savunan; 
bunu “Dilde, fikirde ve işte birlik” formülüyle özetleyen Gaspıralı’nın büyük 
rüyasının gerçekleşmesi yolunda bir ilk adım gibiydi. Etkinlik boyunca farklı 
ülkelerden gelen ve farklı şivelere sahip Türk şairler birbirinin şiirlerini dinle-
me, ülkelerinin edebiyatlarını tanıtma ve şiirin meselelerini tartışma imkânı 
buldu.

Ahmet Yesevi Ödülü Cahit Koytak’ın 

Türkçenin Şiir Şöleni, Kırım Tatar Yazarlar Birliği ve Kırım Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Üniversitesi işbirliğiyle yapıldı. Etkinliğe Türkiye ve ev sahi-
bi Kırım ile birlikte 15 ülkeden 120’ye yakın şair katıldı. Şairlerin yanı sıra 
TYB Başkanı Yakup Deliömeroğlu, Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, eski 
başkanlar Nazif Öztürk ve Necmettin Turinay ile kurumun bütün yöneticileri 
Kırım’daydı. Eleştirmen ve bilim adamlarından Prof. Dr. Ramazan Kaplan, 
Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Doç. Dr. Turan Karataş; AK Parti Şanlıurfa millet-
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vekili ve şair M. Atilla Maraş ile Tokat milletvekili Resul Tosun da etkinliğe 
konuk olan isimler arasındaydı. İki yılda bir düzenlenen şölende gelenek-
sel olarak üç şaire verilen büyük ödüller de sahiplerini buldu. Bu yıl etkin-
liğin adına düzenlendiği üç büyük Türk şairinden Abdülhak Hâmit Tarhan 
Büyük Ödülü Çuvaşistan’dan Ulya İvanov’a, Gazi Bora Giray Han Büyük 
Ödülü Tataristan’dan Feruze Müslimova’ya, Ahmet Yesevi Büyük Ödülü ise 
Türkiye’den Cahit Koytak’a verildi.

Şiir şöleni, Türk dünyası edebiyatının, dolayısıyla Türkçenin gündeme 
geldiği tek ortak zemin. 11 Kasım Cuma günü başlayıp pazar günü ödül tö-
reni ile sona eren şölenin açılışında, üniversitenin müzik topluluğu muhte-
şem bir konser verdi. Daha sonra Yesevi, Tarhan ve Giray başlıkları altında 
şiir fasılları gerçekleştirildi. Şiir fasıllarında gördük ki Azerbaycan, Kerkük 
ve Balkanlar’dan gelenler dışındaki şairlerin dili ile aramızda önemli engeller 
var.

Türkiye dışından gelen şairlerin okudukları şiirlerin vatan hasreti temasın-
da yoğunlaşması, Türk coğrafyasının yaşadığı trajedilerin özetiydi. Bu coğraf-
yada şiir henüz estetik bir olgunluğa erişmiş değil. Fakat geçtiğimiz yıllarda-
ki etkinliklere de katılan Dr. Necmettin Turinay, bu şölende estetik anlamda 
birtakım filizlenmeler gözlemlediğini, ileriye dönük umutlarının güçlendiğini 
ifade etti. Şiirini okumak için kürsüye gelen pek çok şairin dilini anlamıyorduk 
belki; ama ses tonları, bakışları ve yüzlerindeki ifadeler çok şey söylüyordu. 
Onlar da bunun farkında olmalı ki kendi ülkelerine, dramlarına dair bir keli-
me daha söyleyebilmek, bir soluk daha duyurabilmek için çabalıyorlardı. Çok 
uzun yıllar susmuşlardı ve sonsuz konuşmak arzusu duyuyorlardı... Üçüncü 
gün yapılan şiir atölyelerinde ise günümüz şiirinin meseleleri tartışıldı. Şiirde 
Anlam Sorunu, Şiir ve Gelenek, Şiirde Yeniliğin Sınırları, Modern Şiirimizin 
Macerası, Şekilden Muhtevaya Şiir, Şiir ve Coğrafya başlıkları altında yapı-
lan toplantılardan, Türkiyeli şairler de umutla ayrıldı. İkinci gün Bahçesaray’a 
geçtik ve Han Sarayı, Zincirli Medrese ve Gaspıralı İsmail Müzesi’ni ziyaret et-
tik. Kırım’daki bütün Müslüman Türk eserleri yok edilmesine rağmen, 1920’de 
gelip bir süre burada kalan ve saraydaki Gözyaşı Çeşmesi’nin şiirini yazan 
Puşkin’in hatırına Ruslar, Han Sarayı’na ve buradaki diğer eserlere dokun-
mamış. Şiir Şöleninin en anlamlı bölümü belki de Gaspıralı’nın Tercüman’ı 
çıkardığı matbaanın binası olan müzede yapılan oturumdu. Burada Prof. Dr. 
Yavuz Akpınar ve Prof. Dr. İsmail Kerim Asanoğlu, Gaspıralı İsmail Bey’in 
hayatına ve mücadelesine dair çok önemli bilgiler aktardı ve onun, Türk halk-
larının izlemesi gereken yolu, bundan 100 yıl önce bütün açıklığıyla ortaya 
koyduğunu anlattı: Batı’nın bilim ve tekniğini alarak dilde, fikirde ve işte bir 
olmak, yani kültürel birliği muhafaza etmek... Gaspıralı’nın huzurunda şiir-
lerini okuyan Türkiyeli ve Kırımlı şairlerin heyecanı ise görülmeye değerdi. 
Arkamızda İsmail Bey’in büyük boy bir portresi vardı ve onun altında da dak-
tilosu duruyordu. Misafirlerin pek çoğu, bu daktilonun tuşlarına dokunmak 
gibi bir ayrıcalığı kaçırmak istemedi. Daha sonra da toplu hâlde, İsmail Bey’in 
mezarının bulunduğu Zincirli Medrese ziyaret edildi.
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Kırım’a Dair Ne Az Şey Biliyormuşuz!

Akmescit’e indiğimizde ilk dikkatimizi çeken, şehrin tamamında yoğun şekil-
de görülen dev reklâm panoları oldu. Kapitalizm, bütün kolları ve ürünleriyle 
gelip yerleşmişti anlaşılan. Muhteşem sonbahar manzarası içinse ertesi günü, 
o güneşli, aydınlık sabahı beklememiz gerekiyordu. Hepimizi hayran bırakan 
bu manzaranın ardında, inceden inceye Kırım Tatarlarının hüzünlü hikâyesi 
fısıldanıyor kulaklarımıza. Akmescit, yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu Kırım Özerk 
Cumhuriyeti’nin başşehri. Kırım’ın tamamında Tatar nüfusu 300 bini an-
cak buluyor. Hepimiz itiraf ediyoruz ki buraya gelene kadar Kırım’a ait çok 
az şey biliyormuşuz. Büyük göç, dil ve kültür yıkımı, ülkelerine dönen Kırım 
Tatarlarının yoksulluğu, genç nesillerin dillerinden uzak kalışı... Bunun so-
nuçları, gezdiğimiz kaldırımlarda, çarşıda pazarda acımasız bir şekilde karşı-
mıza çıkıyor. Kırım davasının bayrak ismi Mustafa Cemiloğlu, şölene katılan-
lar onuruna bir yemek verdi. Cemiloğlu, pek çok Türkiyeli için bir efsaneydi 
ve onunla tanışmak, fotoğraf çektirmek, pek çok kimse için unutulmaz bir an 
oldu. Pazar günü 62. yaş günüydü; Türk dünyası şairleriyle birlikte ziyaret 
edip yaş gününü kutladık, o da bundan gurur duydu.

Türk Coğrafyasının Şairleri Buluştu

Türkiye: Ali Ural, Ahmet Kot, Erdem Bayazıt, Ahmet Mercan, Ali Akbaş, 
Ayşe Sevim, Bahattin Karakoç, Cahit Koytak, Celal Fedai, Cem Yavuz, Ersin 
Özarslan, Hayriye Ünal, İbrahim Demirci, Kamil Eşfak Berki, Metin Önal 
Mengüşoğlu, Osman Özbahçe, Ömer Erdem, Şaban Abak, Yaşar Bedri, Mehmet 
Ocaktan, Hicabi Kırlangıç, Mustafa Özçelik, İhsan Deniz, Hasan Akçay, Hanifi 
İspirli. Kırım: Şakir Selim, İdris Asanin, Şeryap Ali, İsa Abdurrahman, Şukri 
Abbazov, Rustem Ali, Rıza Fazıl, Ayşe Kokiyeva, Dilaver Osman, İsmet Zaat, 
Rıza Yusuf’un aralarında bulunduğu 33 şair ve yazar. Azerbaycan: Rasim 
Karaca, Akbar Goşalı, Resmiye Sabir. Romanya: Güner Akmolla. Özbekistan: 
Umsan Azim, Eşgalim Şükür. Tataristan: Muhammet Mırza, Sabir İbragimov, 
Zulfiye Gayazova Kazakistan: Bekarıs Şoybekov, Aksar Dusenbin. Çuvaşistan: 
İlya İvanov, Marina Karyagina, Vlademir Kojevnikov. Gagauzya: Liubov 
Tanasoğlu, Vasi Finioğlu. Kırgızistan: Kıyalbek Urmanbetov, Altınbek 
İsmailov, Betül Çekeroğlu. Kıbrıs: Sevil Emirzade.

Ortak Hafızamızı Tazeledik
Akrabalıklarımızı Pekiştirdik

Ali Akbaş: Tarihi bilenler için hafıza tazelemek çok önemli. Bir Erzurum, 
bir Edirne ne ise Kırım da oydu dün. Buralar bizim için mübarek belde-
lerdir. Tekrar hafıza tazeliyoruz, kopan akrabalıklarımızı pekiştiriyoruz. 
Rüyalarımızın beldesiydi buralar, hayal bile edilemezdi gelmek. Şimdi kapılar 
bir bir açılıyor. Geride bıraktığımız gönüller, kardeşlerimiz var. Çok sevindiri-
ci, mutlu günler bunlar...
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Erdem Bayazıt: Türkçenin şiir şölenleri iyice oturdu. Seyahatler milletimi-
zin kaynaşmasında öncü adım oldu. Kırım’da yapılması çok isabetli. İlk genç-
lik yıllarımda Cengiz Dağcı’dan okuduğum Kırım’ı görmek istiyordum. İkinci 
Dünya Savaşı’nda uğradıkları zulmün izlerini, Bahçesaray’ı, Akmescit’i çok 
merak ediyordum. Hanları, müzeleri, sarayları gezerken tarihî olaylar canlan-
dı gözümde.

Mustafa Özçelik: Faaliyetin bu yıl Kırım’da yapılması çok anlamlı geliyor 
bana. Türkiye, imparatorluk günlerindeki gibi yakın coğrafyasıyla yeniden te-
masa geçiyor. Türk cumhuriyetlerindeki düşünce ve kültür adamlarıyla işbir-
liği imkânları gelişiyor. Türkiye’de yaşayanların bu coğrafya üzerine bildikleri, 
kitabi bilgilerle sınırlı. Gezilerle fotoğraflanan gerçekler edebiyata da yansıya-
cak.

Mehmet Ocaktan: Türkçenin konuşulduğu coğrafyalarda Türk şiirinin 
konuşulması çok anlamlı. Fakat bir eksiklik var. Türk coğrafyalarında şiir-
ler, romanlar, öyküler yazılıyor; ama bir dil ortaklığı olmadığından çok fazla 
paylaşılamıyor. Türk şiirindeki derin gelenek paylaşılmalı. Keşke dil problem 
aşılabilse. Bu olmadan diğer adımlar yetersiz kalacak. Öncelikle alfabe engeli 
ortadan kaldırılmalı.

Cem Yavuz: Ortak köklerden gelmemize rağmen Kırım Tatarları’nın yaşa-
dıklarına dair hiçbir malumatımız yoktu. Şiir okumak ve dinlemek dışında be-
nim için en büyük kazanç bu oldu. Yaşlı kuşak dilini ve geleneğini yaşatıyor; 
ama gençler göç yüzünden asimile olmuş. Dilde, fikirde, işte birlik çok uzak 
bir ideal gibi görünüyor. Kendi içlerinde ortak bir Tatar dili geliştirememişler 
daha.

İhsan Deniz: Kırım’da, Türk dilinin farklı lehçeleriyle bir arada olma, dil 
konusunda farklı yaklaşımları yakalama imkânımız oldu. Türk cumhuriyetle-
rinde yaşayan ve bundan sonra gelecek kuşaklarla ilgili olarak şairlerin Türk 
modern şiirinden poetik anlamda beslenmesi, bu imkâna kavuşması gereki-
yor. Temel problem bu. Genellikle poetik zemin çok zayıf, çok geride.
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BÜYÜK ŞAİRLER BÜTÜN İNSANLIĞA RAHMETTİR
D. Mehmet Doğan

(Türkçenin 7. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Üsküp-Makedonya)

Doğudan ve batıdan, kuzeyden ve güneyden, Başkırdistan’dan Kıbrıs’a, 
Kazakistan’dan Hollanda’ya, geniş bir coğrafyadan bu şölene katılmak üzere 
Üsküb’e gelen şairler, dost bahçesi bülbülleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bugün 15 yıl önce başladığımız güzel bir işin, Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni’nin yedincisini idrak etme imkânını bahşettiği için Allah’a hamde-
diyorum. Bursa’da başlayan yolculuk, Almatı, Aşkabat, Girne, Strazburg ve 
Akmescit duraklarından sonra Üsküp molasıyla devam ediyor. Tekrar tekrar 
şükrediyor, hamdediyorum.

Bütün Türk dünyasının şiir ustaları, “söz padişahları” yedi defa bir ara-
ya geldiler. Kıt’alar, coğrafyalar, ülkeler bir araya geldi. Yüzlerce gönlü geniş, 
sözü engin insan bir araya geldi. Türkçenin uluslararası şiir şöleni onların 
sözü, sesi ve tahayyülüyle sürüyor.

Dünya biter o yerde ki mağlûb olur hayâl
Temdid-i ömre kudreti kalmaz tahayyülün

Bir yerde hayal yenilirse dünya biter, tahayyülün ömrü uzatmaya gücü yet-
mez. Şair böyle diyor.

Bugün 22 Kasım. Bugünden on gün sonra... Fakat 123 sene önce. Hatırasına 
saygı ile bir araya geldiğimiz Yahya Kemal, bu toplantıyı yaptığımız yerin bir 
hayli yakınında, İshakiye Mahallesinde büyük annesi Âdile Hanımın konağın-
da, 1884 yılı Aralık ayının ikisinde, sabaha karşı doğar. O salı sabahı Üsküb’e 
nadir görülen bir kar yağmıştır.

Bu nadir görülen kar... Tesirini herkes hemen hisseder. Bu karın şehrin 
hayatını bir hayli etkilediğini tahmin edebiliriz. Aynı gün sabaha karşı nadir 
görülür bir şair de doğmuştur şehirde. Bu küçük çocuğun doğumundan o sa-
bah Üsküp’te çok az kişinin haberi olmuştur.

Bizim kültürümüzde yağış kar olsun, yağmur olsun, rahmettir. Kar, yağ-
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mura göre toprağa daha fazla nüfuz eder; derinlere işler. Nadir yağan karın, 
bolluğundan ötürü toprağa daha da fazla nüfuz ettiğini, iyice derinlere işledi-
ğini düşünebiliriz. Karın hükmü bahara kadardır.

Üsküp’te doğan şairin tesiri, nüfuz kudreti önce hissedilmese de sonradan 
gittikçe büyümüş, vefatının üzerinden yarım yüzyıl geçmesine rağmen bugü-
ne kadar gelmiştir. Evet, önümüzdeki yıl Yahya Kemal’in vefatının 50. yılı... 
Bu yıl Yahya Kemal’in sağlığında olduğundan daha fazla hatırlanacağı bir yıl 
olacak belki de. Biraz önce okuduğum iki mısra, onun “Çubuklu Gazeli” isimli 
eski tarz bir şiirindendir. Yahya Kemal, yeni tarz “Deniz Türküsü” şiirinde de 
şöyle söyler:

Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar!..
İnsan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

Bu şiir şölenini yıllarca önce hayal etmiştik, ilk defa Bursa’da hayal etmiş-
tik. Sonra Almatı’da, Aşkabat’da, Girne’de yaptık. Buralar, dilimizin ve ede-
biyatımızın tabiî olarak varolduğu yerlerdi. Sonra Avrupa Birliğinin siyasi 
merkezinde, Strazburg’da yapmayı hayal ettik. İki sene önce, büyük şairler 
yetiştirmiş bir halkın 1944’te bire kadar kökünün kazındığı bir yerde, Kırım 
Akmescit’te hayal ettik ve yaptık. Şimdi Üsküp’teyiz.

Üsküpte’yiz ve Üsküplü büyük bir şairin hatırasına ithafen bu şöleni bu 
güzel şehirde yapıyoruz. Büyük şairler yalnız içende doğdukları topluma de-
ğil, bütün insanlığa ilâhi bir bağıştır, rahmettir. O rahmet, o bereket işte bizi 
bugün bir araya getiriyor.

Şairin arayışları, büyük şairimiz Mehmed Âkif’in deyimiyle, zaman zaman 
ruhunun vahyini duyarak ortaya koydukları, insan olma keyfiyetimizi yüksel-
ten hikmetler hâlinde zihinlerimize yerleşir. Bu yüzden gerçek şiirin sırrına 
nüfuz etmek hem kolay, hem zordur. Şiir sözü kanatlandırır, hissi derinleşti-
rir, düşünceyi zenginleştirir.

Üsküp, sade Yahya Kemal’in değil, çok sayıda şairin memleketi. Bu köklü 
kültür merkezinde doğanlar yanında, bu şehirde yaşayan ve hayatını tamam-
layan ünlü şairler de var.

Şairlerin önem ve değerini takdir eden, onları kişilik ve eserleriyle bugüne 
taşıyan şiir takdirkârlarını da unutmamak lâzımdır. İşte bunlardan biri, Türk 
edebiyatının en geniş ve etkileyici tezkiresini, biyografi kitabını ortaya koyan 
Âşık Çelebi’dir.

Meşhur tezkire yazarı Âşık Çelebi, 1520’de Prizren’de doğar, çocukluğu 
Rumeli’de geçer, Silivri, Priştina, Serfiçe, Narda, Niğbolu, Rusçuk, Kirtiva ka-
dılıklarında bulunur. Ve nihayet, ömrünü Üsküp’te tamamlar... Üsküp kadı-
lığı ona Meşairüşşuara isimli şairler tezkiresinin mükâfatı olarak verilmiştir. 
1568’de tamamladığı eserini II. Sultan Selim’e sunduktan sonra Üsküp kadı-
lığına tayin edilir.
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Âşık Çelebi İstanbul’dan Üsküb’e gitmeden hocaları ve dostlarıyla vedala-
şırken hocası ünlü şeyhülislam Ebussuut Efendi, Üsküplü bir şair olan İshak 
Çelebi’nin Üsküp güzellerinin âşıklarını öldürdükleri hakkındaki beytini okur. 
Denilir ki Âşık Çelebi, Üsküp’te gerçekten Âşık olmuş ve zatülcenbden, akciğer 
zarı iltihabından, halkın deyimiyle “satlıcan”dan ölmüştür, sene 1572. Mezar 
taşına ölüm tarihi olarak şair Cinani’nin şu mısraı yazılmış:

Âşık sefer eyledi cihandan...

Hicri tarihle 979’a tekabül ediyor bu mısra. Âşık Çelebi Kendini şu beyit-
lerle anlatır:

Doğaldan vasfı ismine muvafık
Güzeller mübtelası, yani âşık..
Beni ağyara nisbet eylersin
Âşık oldumsa kâfir olmadım a!

Lokman Hekim Tekkesi haziresinde medfunmuş. Türbe 1963 depreminde 
yıkılmış. Onun eseri olan Meşairüşşuara’da 424 şairin hâl tercümesi, hayat 
hikâyesi ve şiirleri yer almaktadır. Diyebiliriz ki Âşık Çelebi’nin tezkiresi hiç-
bir tezkireye benzemez. O hem şiirin kıymetini bilip şairleri ona göre değer-
lendiren bir edebiyat eleştirmenidir, hem de şiirin zeminini oluşturan günük 
hayatı, şairlerin şahsi hâllerini bütün renkleriyle anlatan kuvvetli bir musav-
virdir. Bakın Üsküplü bir şairi, İshak Çelebi’yi nasıl anlatıyor: “Babası ‘kılıçcı 
İbrahim’ diye tanınan bir kılıççıydı. Kendisi de kılıç ve kalem sahibi oldu.”

Günde bir kez ölmeğ ile geçti eyyamım benim
Kangı birin diyeyim çoktur serencamım benim

Bir düğünde bir kâsebaz İshak Çelebi’nin bir gazelini okur. Bunun üzerine 
İshak Çelebi gururlanarak, “acaba bizim gazelimiz olmasa ne olurdu” der. Her 
devirde söz ustası, mana avcısı şairler olduğu gibi, sözün inceliklerini bilip an-
lamı yokuşa süren nüktedanlar da vardır. İşte İshak Çelebi ile arası açık olan 
Şah Kasım atılır: “Bunlar olmasa sizün gazelleri kim okurdu ola” der.

Âşık Çelebi gibi, ömrünü Üsküp’te tamamlayan büyük şairlerden biri de 
Veysi’dir. 1628’de Üsküp’te ölen ve Evliya Çelebi’nin “sultanuşşuara” (şairler 
sultanı) olarak andığı Veysi, şiirleri yanında nesriyle de ünlüdür. Siyeri, yani 
Hz. Peygamber’in hayatını anlatan eseri çok meşhurdur.

Üsküp toprağının bereketli bir şiir toprağı olduğundan şüpe yok. Bu top-
rak geçmişte olduğu gibi günümüzde de şiir ustaları yetiştiriyor. Bugünlerde 
onları da dinleyeceğiz. Osmanlı şairleri, Türkçe yanında Farsça, Arapça şiirler 
de yazarlardı. Zaman zaman mahalli dillerde yazdıkları da olurdu. Bugün bu-
rada bir şiir faslı Makedonya şairlerine ayrılmıştır. Bu fasılda duyacağımız şiir 
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cümleleri şölenimizi renklendirecek farklı dillerden olacaktır. İnsanla arasın-
daki farklar onların tanışmasına ve anlaşmasına vesile olmalıdır.

Değişik coğrafyalardan gelen, değişik lehçelerle, şivelerle konuşan şairler 
ve yazarlar topluluğunun üzerinde düşünmesi gereken hususlar var; kısaca 
onlara da temas etmek istiyorum.

Yüz yıl önce Mehmet Âkif, İsmail Gaspıralı, Sabir, Ahmet Cevat, Fatih 
Emirhan, Zahir Bigi, Tukay, Mağcan, Çolpan, Fıtrat... birbirini okuyor ve ta-
nıyordu. Şimdi bu kardeşlerin birbirini tanıması, okuması bugünkü ulaştır-
ma ve iletişim imkânlarına, gittikçe küçülen dünyaya rağmen mümkün ola-
mıyor... Bunun üzerinde bilhassa durmamız, düşünememiz lâzım. Yaşayan 
yazarlarımız, şairlerimiz birbirini tanımıyor, birbirinin klâsiklerini bilmiyor. 
İnanıyorum ki geçmiş büyüklerimizi tanısak, eserlerinden haberdar olsak, 
21. yüzyılda sesimiz daha güçlü çıkar. İstanbul’da, Kahire’de, Bahçesaray’da, 
Baküde, Tebriz’de, Kazan’da, Taşkent’te basılan kitaplar, dergiler yüzyıl önce 
bütün dünyamızı aydınlatıyordu. Zaman bizim için tersine işledi, içimize ka-
pandık, üstümüze örtüldük. Ufuklarımızı daralttık.

Uzak yakın kardeşlerle ilgilenmek. Onların sözünü, sesini işitmek. Büyük 
şahsiyetlerini tanımak. Ve zamanımızın yeni, yepyeni sözünü söylemek, sen-
tezini yapmak.

Üzerinde duracağımız başka bir husus: Şiir de alanını daralttı. Vezni, kafi-
yeyi, âhengi, mûsıkîyi terk etti. Bunlar şart mıydı? Anlam tek kişinin şifresine 
çevrilmeli miydi? Şiirin bu kadar kişileşmesi gerekir miydi? Bu sorulara cevap 
vermek mevkiinde değilim. Müşahadelerimi dile getiriyorum. Şairler, artık es-
kisi kadar topluma mal olamıyorlar. Kusur onlarda mı, halkta mı? Elbette halk 
zevki şiirden uzaklaştı. Hiçbir dönemde, halkın paylaştığı müzik, edebiyat, 
şiir, sanat zamanımızdaki kadar basitleşmedi. Devrimizde seçkinler de kitle 
kültürüne kapıldı, yüksek sanatı idrakten uzaklaştı. Kitle kültürü dediğimiz 
deniz ise en büyük okyanustan bile büyük. Fakat derinliği birkaç santimden 
ibaret! Bu elbette bizi düşündürüyor. Melâle sevk ediyor.

Melâli anlamayan nesle aşina değiliz!

Kardeşlerin sohbet meclisinde konuşulacak çok şey var. Dört gün boyunca 
bunları bu salonda, odalarda, koridorlarda konuşacağız.

Türkçenin uluslararası şiir şöleni yedinci defa yapılıyor. İlk şölenden bu 
yana, bu nehirde sürekli yıkanan birkaç kişiden biriyim. Diğer isimler, aksakal 
şairimiz Bahattin Karakoç, şölenin büyük ödüllerini, beratlarını hazırlayan, 
sanat ve estetik tarafıyla ilgilenen Bekir Soysal ve şölenlerin tamamına katıl-
dığından emin olamadığım iki şairimiz Metin Önal Mengüşoğlu ve Ahmet Kot 
var.

Şölenin müdavimleri, katılımcıları, yürütenleri içinde artık aramızda ol-
mayanlar da var. Kazakistanın Almatı şehrinde yaptığımız ikinci şölenin ev 
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sahibi, Kazakistan Yazarlar Birliği başkanı Kaldarbek Naymanbay vefat etti. 
İlk şölenimize katılan Özbekistanlı şair Rauf Parfi, Kırımlı şair Yunus Kandim, 
Azerbaycanlı şair Hamid Nutki, Kıbrısla şair Osman Türkay ve Türkiye’den 
Mehmet Âkif İnan birkaç yıl içinde kaybettiklerimizden. Hepsine rahmet dili-
yorum. Bir önceki şölenimizin genç elemanlarından Âkif Albayrak’ı da anma-
dan geçmeyelim.

Bu dostlar, kardeşler bizi “öte”lere götürdü... Üsküb’e dönüp yolumuza de-
vam etmemiz lâzım. Şiirin konuşacağı bir yerde sözlerimi uzatmak yerine, bu 
toprağın şairi Yahya Kemal’in iki beytiyle tamamlamak istiyorum:

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir!
Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.
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TÜRK DÜNYASI ŞİİR GÜLDESTESİ 6 ÖNSÖZÜ
Hicabi Kırlangıç

Türkiye Yazarlar Birliği, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni adı altında iki 
yılda bir düzenlediği şiir şölenlerinin yedincisini, Üsküp doğumlu büyük 
şairimiz Yahya Kemal anısına, 21 Kasım-25 Kasım 2007 tarihleri arasında 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlemiştir.

Üsküp doğumlu büyük şairimiz Yahya Kemal’e ithaf edilen Türkçenin 7. 
Uluslararası Şiir Şöleni, Türk kültür, edebiyat ve şiirinin tanıtılması, Türkiye 
dışında yaşayan Türkçe konuşan toplumlarla yararlı ilişkiler kurulması, 
Türkçenin farklı lehçeleri arasında alışverişin geliştirilmesi ve Türkçenin 
uluslararası bir dil olarak yaygınlık kazanması yolunda önemli katkılar sağ-
layacak önemli bir etkinlik olarak kültür çevrelerinden takdir görmüş ve bu 
etkinliğin Üsküp gibi Balkanlar’da önemli kültür merkezlerinden biri olan bir 
şehirde gerçekleştirilmiş olması da Balkanlar’da yaşayan Türk toplumlarınca 
ilgi ve memnuniyetle karşılanmıştır.

Bu şölen, şöleni düzenleyenler olarak bizler için de son derece yararlı ve 
verimli olmuştur. Ortak kültür mirasını paylaştığımız Balkanlar’ın Osmanlı 
kokan atmosferini teneffüs etmek, Türkçenin aydın, azimli ve fedakâr tem-
silcileriyle buluşup hasret gidermek ve karşılıklı olarak tecrübelerimizi pay-
laşmak, bu arada Türkçenin büyük coğrafyasından gelen değerli şahsiyetlerle 
buluşmak, tanışmak ve Türkçe ufkumuzu genişletmek, azımsanmayacak ka-
zanımlardır.

Bu kazanımların Türkçe mensuplarıyla ve diğer ilgililerle mümkün ol-
duğunca paylaşmak için şölen serüvenini yansıtan bir kitaba ihtiyaç vardır. 
Güldeste tabir ettiğimiz bu kitap, bu ihtiyaç hissinden doğmuştur. Güldeste 
çalışması, Türkiye Yazarlar Birliği için gelenekselleşmiş bir çalışmadır. Daha 
önceki şölenlerde olduğu gibi şölende okunan şiirler ve yapılan konuşmalar-
la birlikte katılımcıların izlenimlerini kitaplaştırıp kamuoyuna sunuyoruz. Bu 
uygulama sayesinde şölenin gelecek zamanlara ulaşması sağlanmış olmakta, 
bir bakıma kültür tarihimizin ham malzemesi oluşturulmaktadır.

Bu vesileyle yedinci şölen çalışmasına başlangıcından beri emek veren tüm 
dostlara, bu cümleden olarak şölen komitesinin değerli üyelerine, Türkiye 
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Yazarlar Birliği yönetimine, icra kuruluna, şölene katılma nezaketi göstererek 
şiirlerini bizlerle paylaşan ve atölye çalışmalarına katılan şairlere ve konuşma-
larıyla değerli katkılar sağlayan bilim adamı, yazar ve eleştirmenlere teşekkü-
rü bir borç bilirim.

Şölenimizi maddi yönden destekleyen Başbakanlık Tanıtma Fonu’na, şö-
len hazırlıkları sırasında ve şölen sırasında destek ve himayelerini gördüğü-
müz ülkemizin Üsküp Büyükelçisi Sayın Taner Karakaş’a, şölenin her aşama-
sında katkılarını esirgemeyen TİKA koordinatörü Sayın Ali Maskan’a bilhassa 
müteşekkiriz. Mahsus teşekkürlerimizden birini de şölenin her aşamasında 
değerli ve ciddi destek, katkı ve işbirliklerini gördüğümüz Köprü Derneği baş-
kanı Sayın Hüsrev Emin ve ekibine ayırmalıyım.

Yeni şölenlerde ve güldestelerde buluşmak dileğiyle.

Vesselâm.
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YAHYA KEMAL’E ADANAN ŞİİR ŞÖLENİ

Türkiye Yazarlar Birliğinin iki yılda bir düzenlediği şiir şölenlerinin yedin-
cisine Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Başkurdistan, Bulgaristan, 
Hollanda, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırım, Özbekistan ve Tataristan’dan 
80’den fazla şair katıldı.

Üsküp doğumlu büyük şairimiz Yahya Kemal’e ithaf edilen şölende, üç 
büyük ödül verildi. Mevlana büyük ödülü Özbekistanlı şair Miraziz Azam’a, 
Hatayı büyük ödülü Azerbaycanlı şair Rüstem Behrudi’ye ve Cevdet Paşa bü-
yük ödülü Türkiye’den Metin Önal Mengüşoğlu’na verildi.

Üsküp Continental Oteli’nde 22 Kasım saat 10.00’da başlayan açılışta 
önce, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okun-
du. Başbakan, mesajının bir bölümünde, “Doğunun ve batının Türkçe yazan 
şairlerini, şiir dostlarını Üsküp’te bir araya getiren böylesine önemli bir kül-
türel faaliyetin düzenlenmesine öncülük eden Türkiye Yazarlar Birliği başta 
olmak üzere bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik 
ediyor ve gönülden destek olduğumun bilinmesini istiyorum” denmekteydi.

Ev sahibi Üsküp Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin’in “Ülkeler arasında 
köprü olmak istiyoruz” temalı hoş geldiniz konuşmasından sonra konuşan TYB 
Genel Başkanı Hicabi Kırlangıç, şölenin ruhların diliyle konuşmak için tarihî 
bir fırsat olduğunu belirtti. Makedonya Yazarlar Birliği adına Makedonya 
Bilimler Akademisi eski başkanı Mateya Matevski söz aldı. Matevski, İstanbul 
doğumlu olduğunu vurguladıktan sonra Yahya Kemal’in Türk şiirinin geliş-
mesindeki rolü üzerinde durdu.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyeti Başkanı D. Mehmet 
Doğan “Kıtalar, coğrafyalar ve ülkeler bir araya geldi” diyerek hayalin gücü-
ne işaret ettiği konuşmasında, şölenin yapıldığı yerin yakınlarındaki İshakiye 
Mahallesi’nde dünyaya gelen Yahya Kemal’in doğduğu gün yağan nadir gö-
rülen kar gibi, tesirinin fazla ve sürekli olduğunu belirtti. Türkiye’nin Üsküp 
Büyükelçisi Taner Karakaş da konuşmasında şölenin Üsküp’te yapılmasının 
önemine değindi.

Açılış konuşmalarından sonra şairlerin selâmlama konuşmalarına geçil-
di. Türkiye’den Cahit Koytak, irticalen konuşmakta başarılı olamadığı için 
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şiir yazmaya başladığından söz ederek Üsküp için kaleme aldığı şiirini oku-
du. Makedonya’dan Fahri Kaya, Kosova’dan Zeynel Beksaç, Özbekistan’dan 
Miraziz Azam, Azerbaycan’dan Rustem Behrudi ülkelerinin şairleri adına ko-
nuştular.

Dr. Rıdvan Canım ve Dr. Abdulkadir Hayber’in “Balkanlarda Türkçe Şiir” 
başlıklı sunumlarından sonra açılış programı tamamlandı.

Şiir Fasılları 

Yahya Kemal Şiir Faslı Prof. Dr. Ramazan Kaplan’ın Yahya Kemal’le ilgili ko-
nuşmasıyla başladı. M. Önal Mengüşoğlu, Yahya Kemal’in bazı şiirlerini oku-
duktan sonra, Osman Konuk, Esad Bayram (Makedonya). Taner Güçlütürk 
(Kosova), Sarsek Yaras (Kazakistan), İskender Muzbeg (Kosova), A. Ali Ural, 
Firuze Muslimova (Tataristan). Dilaver Osmanov (Kırım), Hüseyin K. Ece 
(Hollanda), M. Atilla Maraş, Nurettin Durman, Zakir Kurtnezir (Kırım), 
Muharrem Yahya (Makedonya) ve Bahattin Karakoç şiirlerini okudu.

İkinci şiir faslı, Makedonya şiir faslı olarak icra edildi. Bu fasılda 
Makedonyalı şairler. Makedon (Vase Mançev, Radi Silyan), Arnavut (Selaydin 
Saliu), Boşnak (Şefkiya Borançiç) ve Çingene (Yusuf Süleyman) kendi dilleriy-
le şiirlerini okudular.

Makedonya Şiir faslının ardından Kıbrıslı şair Harid Fedai bu toprağın 
klâsik şairlerinden Priştineli Mesihi, Niğbolulu Ahi, Vardar Yeniceli Hayreti, 
Üsküplü ishak Çelebi, Vardar Yeniceli Hayali Bey, Taşlıcalı Yahya, Yenişehirli 
Hüseyin Avni, Kalkandelenli Muidi, Prizrenli Şernl, Bosnalı Sabit, Leskofçalı 
Galib, Hersekli Arif Hikmet, Vardar Yeniceli Usuli ve Nihani’den örnekler 
sundu. Üsküp’ten Süleyman Baki, Fettah Efendi’nin şiirlerini okudu.

Yahya Kemal Konseri 

Program, akşam Ahmet Hatiboğlu yönetiminde TRT Türk Tasavvuf Musikisi 
Topluluğu’nun konseriyle noktalandı. Konserin birinci bölümünde koro 
Rumeli türküleri seslendirdi. Daha sonra Yahya Kemal’in şiirleri üzerine yapı-
lan besteler Bahadır Özüşen, Mustafa Öztürk ve Tahir Engin İçöz tarafından 
okundu. İkinci bölümde Dede Efendi’nin Hüzzam Mevlevi ayininin bir bölü-
mü ile Ahmet Hatiboğlu’nun hicaz zikri icra edildi.

İkinci gün, Mevlana şiir faslı Doç. Dr. Derya Örs’ün Mevlana’nın şii-
riyle ilgili yaptığı konuşma ile başladı. Bu fasılda, Adem Turan, Rüstem 
Behrudi (Azerbaycan), Adem Yazıcı, Azamet Yoldaşbayev (Başkurdistan), 
Ali Ayçil, Şehram Şeydayi (lran), Ahmet Murat, Arif Dülger, Bavurcan Yakup 
(Kazakistan), Fahri Kaya (Makedonya), Cafer Turaç, Mehmet Aycı, Kemal 
Topçu (Bulgaristan), Ahmet Kot, M. Ruhi Şirin, Nusret Dişo Ülkü (Makedonya) 
ve Miraziz Azim (Özbekistan) şiirlerini okudu.
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Günün ikinci programı, Mehmet Âkif şiir faslı idi. A. Vahab Akbaş’ın 
Mehmet Âkif’le ilgili kısa konuşmasından sonra, şiir okumalarına geçildi. 
Cahit Koytak, İbrahim Arslan (Kosova), Osman Özbahçe, Sabahaddin Sezair 
(Makedonya), Ahmet Mercan, Leyla Şerif (Makedonya), Ali K. Metin, Rezzan 
Ziborça (Kosova), Müştehir Karakaya, M. Önal Mengüşoğlu, İskender Muzbeg 
(Kosova) ve Nilay Özer bu fasılda şiir okuyan şairlerdi.

Şiir fasıllarından sonra büyük ödüller ve şairlerin iştirak beratları verildi. 
Berat takdim töreninden önce, sis dolayısıyla iki gündür uçağı Üsküp hava 
alanına inemediği için şölene yeni katılan Hollanda’dan Fatih Okumuş şiir 
okudu.

Şiir Atölyeleri 

Akşam, şölen programında yer alan şiir atölyelerinde, Türk şiirinde gelenek ve 
modernizm arasında Yahya Kemal, şiirde tarih, toplum ve din, Balkan şiirinde 
temalar, Türkçe şiirin sorunları üzerinde konuşuldu.

Kalkandelen, Gostivar, Ohri ve Struga 

Üçüncü gün Kalkandelen ve Gostivar’dan geçilerek ve Ohri’ye varıldı. 
Kalkandelen’de Alaca Cami ve Harabati Baba tekkesi ziyaret edildi. Ohri’de 
Halveti tekkesini ziyaretten sonra şehir gezisi yapıldı.

Son fasıl, Hatayi Şiir Faslı Ohri gölü kıyısındaki Struga’da gerçekleştirildi. 
Bu fasılda, büyük ödül alan şairlerden Miraziz Azam ve Rüstem Behrudi’den 
sonra ilk gün rahatsızlığı sebebiyle katılamayan Üsküplü şair Avni Engüllü, 
Bahattin Karakoç, Ali Ural, Adem Turan, M. Atilla Maraş, Hüsrev Emin ve 
Hicabi Kırlangıç şiir okudular.

Ahmet Hatiboğlu yönetiminde TRT Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu dö-
nüşte Gostivar’da konser verdi.

Yahya Kemal Evi ile İlgili Olarak
Çayır Belediye Başkanı ile Görüşme

Büyük Şairimiz Yahya Kemal’in yaşadığı ev, yıkılmış olmakla beraber, arsası 
boş olarak durmaktadır. Konuyla ilgili olarak, Üsküp’ün eski kesimini yöneten 
çayır Belediyesinin başkanı İzzet Mexhiti ile görüşülmüş, Yahya Kemal’in evi-
nin ihya edilmesi, kültürel amaçlı kullanılması konusunda teklifler iletilmiş, 
Çayır belediye başkanı da Yahya Kemal Evi’nin yeniden yapılmasına sıcak 
baktıklarını, kadastro sorunları halledildikten sonra bunun gerçekleştirile-
bileceğini, ayrıca bir kültür merkezi inşa edilebileceğini; fakat öncelikle bir 
Yahya Kemal anıtı yapılabileceğini belirtmiştir. Görüşmelerde bir başlangıç 
olarak Yahya Kemal anıtının şairin vefatının 50. yıldönümüne yetiştirilmesi 
hususunda mutabık kalınmıştır.



98

Kosova’dan dönüş 

Dördüncü gün Kosova’ya geçilerek Sultan Murat’ın türbesi ziyaret edildi. 
Dönüş Piriştina hava alanından gerçekleştirildi. Türk dünyasının çeşitli böl-
gelerinden gelen şairler, Kazan veya Tebriz’de yapılması düşünülen sekizinci 
şölende buluşmak üzere vedalaştılar.
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SÖZ OLA KESE SAVAŞI SÖZ OLA BİTİRE BAŞI
D. Mehmet Doğan
(Türkçenin 8. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Bakü-Azerbaycan)

Keleci bilen kişinin yüzini ağ ide bir söz
Sözi bişirip diyenin işini sağ ide bir söz

Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
Söz ola ağulu aşı balıla yağ ide bir söz

Kelecilerin bişürgil yaramazını şeşürgil
Sözünü usıla düşürgil dimegil çağ ide bir söz

Gel ahî iy şehriyarı sözümüzi dinle bari
Hezar gevher ü dinarı kara toprağ ide bir söz

Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini sekiz uçmağ ide bir söz

Yüri yüri yolunıla gafil olma bilünile
Key sakın key dilünile canına dâğ ide bir söz

Yunus imdi söz yatından söyle sözü gayetinden 
Key sakın o şeh katından seni ırağ ide bir söz

Sözün değerinin iyi takdir edildiği bir yerde, bunca söz ustasının cem oldu-
ğu bir mecliste ne kendimin, ne bugünün sözünü söylemek istedim.

Yedi asır öncesinden, batıda ortaya çıksan zengin şiir varlağımızın büyük 
atası Yunus Emre’nin şiiri ile başladım. İstedim ki bu şölende şairlerden önce 
ilk şiiri ben okuyayım, o da büyük Yunus’tan olsun.

Bu şöleni aziz hatırasına adadığımız Azerbaycan’ın büyük şairi Bahtiyar 
Vahabzade, “Yunus Kervanı” şiirinde, “Yeddi yüz ildir ki, Yunis kârvanı / 
Muhabbet yükile yol gelir hele” diyor.

Bugün burada, dünyanın muhtelif merkezlerinden gelip 1992’de yola çık-
mış, Bursa, Konya, Almatı, Aşgabad, Girne, Strazburg, Akmescid ve son ola-
rak Yahya Kemal’in şehri Üsküb’de konaklamış bir muhabbet kervanı var. Bu 
kervanın yükü, binlerce yıllık dil ve şiir yükü. İpekten yumuşak, demirden 
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sert, kılıçtan keskin, altından değerli bu yük. Hava kadar ihtiyaç, su kadar vaz-
geçilmez, toprak kadar gerekli bir miras bizim için. Türk dilli halkların şiiri 
olmasa, böylesine zengin bir edebiyatı, kültürü, sanatı olmazdı.

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

Bizim için Azarbaycanda, onun başşehri Bakü’de bulunmak büyük bir 
mutluluk. Bakü bu sene İslâm kültür payitahtı imiş. Türkçenin uluslararası 
şiir şöleni münasebetiyle şiirimizin de payitahtı olmuştur.

Bu güzel şehirde farklı lehçelerde, şivelerde, ağızlarda şiirler okuyacağız, 
şiir ve edebiyat üzerine konuşacağız. Gittikçe küçülen dünyada, ülkelerin bir-
birine yaklaştığı bir kürede, bizi ayıran sınırları aşıp gelen edebiyat ve ilim 
ehli bir Türk globalizmi, küreciliğini düşünmeden edemeyecek. Bugün bura-
da, Kırgızistan’dan Almanya’ya, Hollanda’ya kadar çeşitli ülkelerden gelmiş 
şairler var. Bu şairler biliyor ki biz büyük bir bütünün parçasıyız. Bizi dünya 
birlikte tanıyor. Coğrafi farklar, tarihî farklar, dil ve lehçe ayrılıklarına rağmen 
bu bütünlük inkâr edilemez bir hakikat olarak önümüzde duruyor.

İlk şiir şölenimizde, 1992’de, Bursa’da şiir okuyan Özbekistanlı şair Rauf 
Parfi’nin sesi hâlâ kulaklarımda. Merhum büyük şairimiz, “Azerbaycan sen 
yalnız imessin” diyordu. Azerbaycan yalnız değildir. Hiçbir ülkemiz, halkımız 
yalnız değildir. Bunu köklü kültür mirasımız söylüyor, şiirimiz söylüyor.

Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam

Nesimi böyle diyor.

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

Halep’teki Nesimi, Sivas’taki Kadı Burhaneddin, Erzurum’daki Darir, 
Mısır’daki Hasanoğlu, Bağdat’taki Fuzuli olmasa Azerbaycan şiiri olur mu? 
Gelelim yakın zamanlara. İstiklâlin kaybından sonra Türkiye’de yaşayan 
Azerbaycan şairleri; Resulzade, Mehemmed Sadık Aran, Elmas Yıldırım, 
Mirza Bala ve diğerleri. Türk dillerinin, lehçelerinin şiiri, edebiyatı asırlara, 
coğrafyalara sığmaz.

Bugünle yetinmeyelim, günlük siyasete hapsolmayalım, düne iyi bakalım, 
yarını gözetelim. Herkesin beraber olmak için müşterekler aradığı, bulama-
yınca icat ettiği bir dünyada, farklılık, aykırılıklar bulmak için vakit harcama-
yalım.

Orhun’da taşlar dilimizi konuşmasaydı, Bilge Kağan “Türk budunu ertin 
ökün!” (düşün, titre, pişman ol) demeseydi, Kutadgubilik bize mutluluk tel-
kin etmeseydi, Mahmut doğduğu Kaşgar’dan binlerce kilometre ötede, bü-
yük bir medeniyet merkezinde, Bağdat’da Divanu Lügatit-Türk’ü yazmasay-
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dı… Dedem Korkut soy soylamasa, boy boylamasa idi. Yesevi’nin, Nevai’nin, 
Fuzuli’nin, Baki’nin, Mahtum Kuli’nin, Abay’ın, Tukay’ın dili olur muydu? 
Manas binlerce onbinlerce mısra ile insanlık maceramızı anlatabilir miydi, 
İsmail Gaspıralı “dilde, fikirde, işte birlik” der miydi? Cengiz Aytmatov “Bir 
asırlık bir gün”ü yazabilir miydi?

Nesimi, “Hem sedefim, hem inciyim” diyor.

Azerbaycan’ın yaşayan şairi Rüstem Behrudi’nin Üsküp’te, büyük şairimiz 
Yahya Kemal’in şehrinde, iki yıl önce Türkçenin 7. uluslararası şiir şöleninde 
okuduğu şiirden şu mısralar hatırımda kaldı:

O hansı milletdir talihi sırdı
Yüz adla bölündü, yene de birdi
Meni huzuruna bu dert getirdi,
Selâm darağacı, aleykesselâm

Hem Azeri’yim, hem Türkmen’im, Özbek’im, Kazak’ım, Tatar’ım, 
Kırgız’ım… Velhasıl Türküm.

Ramiz Rövşen gerçekten talihsizdi, geçmiş iki şölenimize davetli olduğu 
hâlde katılması mümkün olmadı. Şimdi burada şu mısraları da ihtiva eden 
şiirini okur mu bilmem?

Ya bir geniş yolu tut get
Ya düş ensiz çığırına

Yine Nesimi dili ile söylüyorum:

Çünkü yardan ayrı düştüm bu cihanı neylerem
Yüzbin cefa kılsan bana, ben senden yüz döndürmezem

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

1918’de, Yani Birinci Dünya Harbi’nin talihinin bizim için tersine dön-
düğü o felâketli zamanda, Mondros mütarekesinin hemen öncesinde, 
Azerbaycan’da kardeşlerimizin Ermeni ve bolşevik zulmü altında soykırıma 
maruz kaldığı zamanda, Irak cephesinden çekilen askerler nüve teşkil etmek 
üzere Kafkas İslâm Ordusu teşkil edilmiş ve bu Türk yurdunun istihlası için 
bütün Osmanlı coğrafyasıından ve bilhassa bugünkü Türkiye’nin bütün vila-
yetlerinden şehitler verilmiştir. Bir nevi Osmanlı devletinin sonu demek olan 
Mondros Mütarekesi Bakü’nün kurtuluşundan yaklaşık bir ay sonra imzala-
nırken, yeni bir devletin başlangıcı bu topraklarda yapılmıştır.
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Azerbaycan’ın istiklali için can verenler arasında Ankaralılar da ön sıralar-
da gelmektedir. Ben Ankaralıyım, daha da yakınlaştırayım, şahsileştireyim, 
Kalecikliyim. Davut oğlu Mustafa, 1312 / 1897 doğumlu. Benim toprağım-
dan, doğduğum, Ankara’nın ilçesi Kalecik’ten gelip Azerbaycan’ın istiklâli için 
savaşmış ve 21 yaşında bu topraklar için canını vermiş. Davut oğlu Mustafa 
Kalecik’ten Azerbaycan’a bu ülkenin istiklâli için geldi. O Mustafa ile bu 
Mehmet’in muhtemelen kökleri bir, yani akraba. Şimdi ben ondan 90 sene 
sonra, müstakil Azerbaycan’da ebedi bir istiklâl bayrağı olan şiirimizin şöleni-
ni yapmak için dünyanın dört bucağından gelen kardeş şairlerle birlikteyim. 
Bundan büyük mutluluk, bahtiyarlık olur mu?

Büyük şairimiz Mehmet Âkif, Birinci Dünya Harbi’nin Çanakkale cephe-
sinde savaşan ve şehit olan askerler için destani edebiyatımızın en büyük şa-
heseri olan bir şiir yazdı. O şiiri bir millî marş gibi Türkiye’de herkes bilir. 
Emin olun ki bu şiir sadece Çanakkale’de çarpışan asker için yazılmamıştır. 
Hiç şüphe yok ki Bakü’nün istihlası için kanını döken asker için de yazılmıştır:

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek o öpse o pak alnı değer.

Kim bu ecdat? İlle büyük hükümdarlar, şanlı kumandanlar mı? Meselâ 
Fuzuli atamız da o pak alınları öpmüş olmalıdır. Dilimizin bu coğrafyalar-
da var olabilmesini sağlayan askerlerin alnından kim öpmez? Kim Mehmet 
Âkif’le birlikte şu mısraları tekrarlamaz:

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

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

Sözlerimi bu rahmet niyazı ile bitiriyorum. Bizim bugün burada bir araya 
gelmemize vesile olan bütün geçmiş şairlerimize binlerce rahmet.

Türkiye’de hiç kimse, bir gün bütün gönderlerde Azerbaycan bayrağının 
çekili olduğunu görse şaşırmaz, gocunmaz. Çünkü o bayrağı kendi bayrağın-
dan ayırmaz.

O bayrak Azerbaycan Türkçesi gibidir. Ne bu dili duymaktan rahatsız olu-
ruz, ne de o bayraktan.

Biz o bayrağın kırmızı rengini veren kanın Anadolu’dan, Bosna’dan 
Bağdat’a Osmanlı coğrafyasından devşirildiğini unutsak da Azerbaycan unut-
mamış olmalıdır!
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TÜRKÇENİN 8. ULUSLARARASI 
ŞİİR ŞÖLENİ BAKÜ’DE YAPILDI

Kırgızistan’dan Hollanda’ya kadar yaygın bir coğrafyadan şairlerin katıldı-
ğı şölende Ahmet Hâşim büyük ödülü Kosova’dan Zeynel Beksaç’a, Hüseyin 
Cavit büyük ödülü Türkmenistan’dan Orazdurdu Yağmur’a ve Nizami Gencevi 
büyük ödülü Türkiye’den M. Atilla Maraş’a verildi.

Türkçe’nin 8. Uluslararası Şiir Şöleni Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 30 
Ekim-1 Kasım’da yapıldı. Şölen, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü Azerbaycan 
şairi Bahtiyar Vahapzade’nin anısına ithaf edildi. Şiir şölenine Azerbaycan dı-
şından da çok sayıda katılım oldu.

Şölen, Türkiye Yazarlar Birliği, Azerbaycan Yazarlar Birliği ve Azerbaycan 
Kafkas Üniversitesi tarafından düzenlendi. Şölene Türkiye, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, KKTC, İran, 
Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova (Gagavuzyeri), Kırım, Yunanistan 
(Batı Trakya), Çuvaşistan, Almanya ve Hollanda’dan şairler ve yazarlar katıldı.

Açılıştan önce Türkiye heyeti, Şehitler Hıyabanını ziyaretle 1918’de 
Bakü’yü Bolşevik ve Ermeni komitacılardan kurtaran Nuri Paşa kumandasın-
daki Kafkas İslâm Ordusu şehitlerinin hatırasını yadetti.

Samet Vurgun Rus Dram Tiyatrosu salonunda 31 Ekim Cuma günü 10.30 
da başlayan açılış toplantısında ilk konuşmayı Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı 
İbrahim Ulvi Yavuz yaptı. Azerbaycan-Türkiye dostluğunun ebedi olduğunu 
ifade eden Yavuz, Bakü’de yapılan 8. Şiir Şöleninin Türk dilinin zengin şiir 
varlığını ortaya koymak ve Türk dünyasının ünlü şairlerini bir araya getirmek 
maksadıyla düzenlendiğini söyledi.

Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar, şölenin önemine dikkat çekti ve 
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinden söz etti. Geçen asrın başında Ermeni daş-
nakları tarafından soykırıma maruz kalan Azerbaycanlıları esaretden kurtaran 
şanlı Türk ordusundan övgüyle söz etti. Anar, “Bütün komşu ülkeler birbirine 
destek olmalıdır, lâkin Türkiye ve Azerbaycan iki kardeştir. Kardeşlerin ara-
sına girmek mümkün değildir. Azerbaycan, Türkiye’ye güveniyor, Türkiye de 
Azerbaycan’a güveniyor” dedi. Türkiye’de Azerbaycan bayrağı ne kadar kutsal 
ise Azerbaycan’da da Türkiye bayrağının o kadar kutsal olduğunu söyledi.
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Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni daimi heyet başkanı D. Mehmet Doğan 
Azerbaycan ve Türkiye şairlerinin eserlerine dayandırdığı konuşmasında 
Türk dünyasının edebi değerlerinden söz etti. Azerbaycan’ın istiklâli için 
kanını veren Osmanlı coğrafyasının muhtelif yerlerinden gelen askerlerin 
arasında kendi memleketi Ankara’dan gelenlerin de hayli kalabalık olduğu-
nu söyledi. Doğan, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar’dan kendisine 
bir Azerbaycan bayrağı hediye etmesi ricasında bulundu. Bu bayrağı TYB’nin 
gönderine çekeceklerini ve onu hiç kimsenin indiremeyeceğini söyledi.

Festivalde konuşan TBMM Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı 
Mustafa Kabakçı, iki ülkenin kardeşliğini hiç kimsenin bozamayacağını vur-
guladı.

Toplantıda konuşan Azerbaycan milletvekili Melahat İbrahimkızı son gün-
lerde iki kardeş ülke arasında yaşanan bayrak buhranı konusuna temas etti ve 
hiçbir sebebin Azerbaycan ile Türkiye’nin dostluğunu sarsamayacağını söyle-
di.

Milletvekili Gültekin Hacıbeyli, şiir şöleninin yapılmasının çok önemli ol-
duğunu, Türk dünyasının şairlerini Azerbaycan’da görmekten memnuniyetini 
dile getirdi. Konuşmanın sonunda kendi yazdığı şiiri okuyan Gültekin Hanım 
büyük alkış aldı.

Açılış konuşmalarından sonra Prof. Dr. Yavuz Akpınar “Azerbaycan 
Türkiye edebi alâkaları” konusunda konferans verdi.

Açılış toplantısından sonra, şairlerin şiirlerini okudukları şiir fasılları, 
Azerbaycan Atatürk Merkezinde yapıldı. Fasıllara geçilmeden Atatürk Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Nizami Caferoğlu, bir selâmlama konuşması yaptı. Burada 
yapılan Bahtiyar Vahabzade, Nizami ve Hüseyin Cavit fasılları ile birinci gü-
nün programı tamamlandı.

Kafkas Üniversitesinde

Şölenin 2. günü program Kafkas Üniversitesinde icra edildi. Üniversitenin 
Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı Prof. Dr. Ömer Okumuş, üniversitele-
rinde böyle bir faaliyetin yapılmasından onur duyduklarını söyledi. 

Özbekistanlı şair Miraziz Azam, ülkesinin millî giysisi olan çapanları D. 
Mehmet Doğan ve İbrahim Ulvi Yavuz’a giydirdi.

AYB başkanı Anar’ın yurtdışı seyahati dolayısıyla Azerbaycan Yazarlar 
Birliğinin hediye ettiği bayrağı birliğin kâtibi (genel sekreteri) Reşad Macid, 
D. Mehmet Doğan’a tevdi etti. D. Mehmet Doğan bu vesileyle yaptığı konuş-
mada Türkiye’de Azerbaycan bayrağının hiçbir zaman yabancı bir bayrak ola-
rak algılanmadığını, onun da Türk bayrağı olarak görüldüğünü, bu yüzden 
Azerbaycan bayrağına hiçbir saygısızlığın söz konusu olamayacağını söyledi.
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Burada yapılan Ahmet Hâşim, Fuzuli ve Şehriyar şiir fasıllarından sonra 
atölye çalışmalarına geçildi. Şairler şiirin teknoloji ile imtihanı, lirik şiirin me-
seleleri, 21. yüzyılda hece şiiri ve şiirde millet bağı konularını tartıştılar.

Daha sonra, büyük ödüllerin ve katılım beratlarının dağıtımına geçildi. 
Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni daimi heyeti başkanı D. Mehmet Doğan, 
büyük ödülleri açıkladı. Buna göre, Kırgızistan’dan Hollanda’ya kadar yay-
gın bir coğrafyadan şairlerin katıldığı şölende Ahmet Hâşim büyük ödülü 
Kosova’dan Zeynel Beksaç’a, Hüseyin Cavit büyük ödülü Türkmenistan’dan 
Orazdurdu Yağmur’a ve Nizami Gencevi büyük ödülü Türkiye’den M. Atilla 
Maraş’a verildi.

Türkiye ve Azerbaycan Dışından Katılan Şairler
 
Selim Turan (Almanya), Marina Karyagina (Çuvaşistan), Todurr Zanet 
(Gagavuzya), Derviş Osman Ahmetoğlu (Gürcistan), H.Kerim Ece, Fatih 
Okumuş (Hollanda), Nasır Paygüzar (İran), Zuhursin Yerman (Kazakistan), 
Altınbek İsmail, Hayalbek Usmanbetov (Kırgızistan), Aliyev Şerlan (Kırım), 
Mahmut İslamoğlu (KKTC), Zeynel Beksaç (Kosova), Miraziz Azam, Abdülcelil 
Hocam (Özbekistan), Orazdurdu Yağmurov (Türkmenistan), Hasan Ahmet 
(Yunanistan).

Türkiye’den Katılan Şairler

Şeref Akbaba, Hüseyin Akın, Mehmet Aycı, Ali Ayçil, Mustafa Aydoğan, 
Rıdvan Canım, Arif Dülger, Yasin Hatiboğlu, Talip Işık, Bahattin Karakoç, 
Hicabi Kırlangıç, M. Atilla Maraş, Metin Önal Mengüşoğlu, Osman Özbahçe, 
Mustafa Özçelik, Ahmet Murat Özel, Ali Ural.

Azerbaycan’dan Katılan Şairler

Abbas Abdullah, Hanemir Telmanoğlu, Kısmet, Rabige, Kıymet Muharremli, 
Adil Cemil, Haşim Necefzade, Visal Nazimoğlu, Simüzer Müszefbeyli, Şaik 
Veli, Payenduz Sezegin, Kulu Alses, Visal Nuru, Maarif Saltan, Nazim Ahmetli, 
Vagif Behmenli, Gülhani Paneh.
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AÇIŞ KONUŞMASI
İbrahim Ulvi Yavuz
(Türkçenin 9. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Prizren-Kosova)

Sayın Bakanım,
Sayın Milletvekilim,
Sayın Büyükelçim,
Sayın Belediye Başkanım,
Dünyanın muhtelif coğrafyalarından şölenimizi teşrif eden Türk dünyasının 
değerli şairleri,
Değerli basın mensupları,
Hanımefendiler, beyefendiler,

Sözlerime başlarken Türkiye Yazarlar Birliği adına hepinize hoş geldiniz 
diyor, şölenin ülkelerimize, halklarımıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum.

TYB bundan tam 33 yıl önce idealist bir grup yazar tarafından kurulmuş-
tur. İki ayrı Bakanlar Kurulu karan ile “Kamu yararına” çalıştığı tescil edilen 
“Türkiye” adını kullanma hakkına sahip bir sivil toplum kuruluşudur. Ulusal 
ve uluslararası faaliyetleri ile haklı bir şöhrete ve aynı zamanda itibara sahip-
tir.

Sayın misafirlerimiz,
Türkiye Yazarlar Birliğinin, ilkini 1992’de gerçekleştirdiği Türkçenin 

Uluslararası Şiir Şöleni on dokuzuncu yılını geride bırakırken Türk dünyasına 
yönelik istikrarlı tek faaliyet olma niteliğini de sürdürmektedir.

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 edebi dirilişin zeminini hazırlamaktadır.

İlk şölen, Osmanlı Devleti’nin gerçek anlamda kurulduğu Bursa’da başladı. 
Selçuklu başkenti Konya’da tamamlandı.2. şölen, Asya’nın hayli doğusunda ve 
kuzeyinde Kazakistan’ın başkenti Almatı’da yapıldı. 3. şölen, Türkmenistan’ın 
başkenti Aşkabat’ta idi. Orta Asya bozkırlarından şiir rüzgârları, batıya ve gü-
neye doğru esti ve Kıbrıs’ta karar kıldı. 4. şölen Girne’de icra edildi. 5. şölen 
Avrupa’nın parlamento başkenti Strasburg’da, 6. şiir şöleni Kırım’da yapıldı. 
7. şiir şöleni Yahya Kemal’in doğduğu Üsküp’te. 8. şiir şöleni ise Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.
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Şimdi ise 9. şiir şölenini yapmak üzere buradayız. 2011’in “Mehmet Âkif 
Yılı” ilân edilmesi dolayısıyla babası Kosovalı olan Mehmet Âkif Ersoy’un ha-
tırasına ithafen Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenmesinin ayrı bir anlamı 
bulunmaktadır.

Kosova ile tam beş yüz yıl birlikte yaşadık. Bu birlikteliğin tarihî izleri hâlâ 
yaşamaktadır. Yaşayan bu izleri diri ve canlı tutmak ve tarihe şahitlik etmek 
için buradayız.

Şölenimize Türkiye dışından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, 
Kırım, Çuvaşistan, Gürcistan, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, 
Moldova (Gagavuzeli), Yunanistan (Batı Trakya), Almanya, Hollanda, 
Romanya’dan şairler katılmaktadır.

Kendilerine bu şölene davetimizi kabul edip katıldıkları için huzurunuzda 
TYB adına teşekkür ediyorum.

Bu şölen süresince çok yönlü kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum. 
Öncelikle Kosova, Prizren ve Mamuşa’nın havasını teneffüs edeceğiz. İkincisi 
bir edebiyat platformu ve düşünce meclisi olan şölen süresince hem farklı kül-
türleri ve hem de birbirimizi daha yakından tanıma imkânımız olacak. Bu ve-
sileyle gönül bağlarımız güçlenecektir.

Programımızda Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Rıdvan Canım’ın “Osmanlı Asırlarında Balkanlar’da Türk Edebiyatı” başlıklı 
açılış bildirisi ile şölende şairlerin kendi şiirlerini okuyacağı şiir fasılları ya-
nında ilmî toplantılar da yer alacaktır.

Şölen süresince şairler şiir atölyelerinde, “Din ve Şiir, Kaynağına Küskün 
Şiir”, “Uzun Şiir Kısa Şiirin Nesi Olur?” “Şiir ve Musiki” konularında fikir be-
yan edeceklerdir.

Sözlerimi bitirirken birkaç teşekkür borcumu yerine getirmek istiyorum. 
Öncelikle bu faaliyetimize destek veren Başbakanlık Tanıtma Fonundan 
sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay’a ve şölene katılan 
Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan’a teşekkürü bir borç bilirim.

Organizasyonun gerçekleşmesinde sıcak ve yakın işbirliği içinde olduğu-
muz Prizren’in müstesna isimleri Zeynel Beksaç ve Taner Güçlütürk’e, Yunus 
Emre Kültür Merkezi Başkanı Sayın Doç. Dr. İsmet Biner Beyefendiye teşek-
kür ediyorum.

Türkiye’nin Priştina Büyükelçisi Songül Ozan Hanımefendiye, Kosova’nın 
Ankara Büyükelçisi Bekim Seydiu’ya samimi teşekkürlerimi arz etmek istiyo-
rum.

Şölen Ödüllerini hazırlayan Bekir Soysal’a, organizasyonun gerçekleşme-
sinde emeği geçen Zafer Kızılca’ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

En önemlisi bu salonda şölenin açılışına katılan sizlere katılımınızdan do-
layı teşekkür ediyorum.

Hepinizi en kalbi sevgilerimle selâmlıyorum.
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ÂKİF’İN ŞİİRLERİ
KAPANMAMIŞ BİR TARİHİN SAYFALARI
Osman Özbahçe

Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerinin dokuzuncusu Kosova’nın Prizren 
şehrinde yapıldı. 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen şölene dün-
yanın değişik ülkelerinden yüz şair katıldı. Türkiye’yle başlatılan şölenler dizi-
si bugüne değin Kazakistan, Türkmenistan, Kıbrıs, Fransa, Kırım, Makedonya 
ve Azerbaycan’da gerçekleştirildi. Her iki yılda bir yapılan şölenlere yüzlerce 
şair katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin öncülüğüyle gerçekleştirilen şölenlerin amacı 
dünyada Türkçe yazan şairleri ve şiirlerini buluşturmak; aralarında kültürel 
bir etkileşimin ortaya çıkmasını sağlamak. Türk dünyasına yönelik tek kültür 
faaliyeti olan Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerinin Kosova durağı istiklâl 
şairimiz Mehmet Âkif’in aziz hatırasına ithaf edildi.

Meşhed-i Hüdavendigâr
Türkçenin ve şiirin Kosova şöleni Murat Hüdavendigâr’ın şehit edildiği 
Kosova ovasını ziyaretle başladı.1389’da Kosova Meydan Muharebesi’nde şe-
hit düşen I. Murat için yaptırılan Murat Hüdavendigâr Türbesi’ni (Meşhed-i 
Hüdavendigâr) ziyaret Âkif’in şiirlerini okumaktan farksızdı.

Savaş meydanlarında şehit düşen tek Osmanlı sultanı olan I. Murat’ın ma-
kamı, kafileyi tarihin kapanmamış sayfalarına çeken bir geçiş noktasıydı.

Sultan Murat ziyaretinden sonra kafile Kosova’nın başkenti Priştina’ya 
doğru yola çıktı. Priştina’da Türkiye’nin Kosova büyükelçiliğinde ağırlanan 
şölen heyeti görüşmesinden sonra kafile şölenin gerçekleştirileceği Prizren’e 
doğru yola çıktı. Yaklaşık iki saatlik bir yolculuktan sonra Prizren’e ulaşıldı.

Benzersiz Prizren
Prizren’in dünyada bir eşinin daha bulunmadığını anlamak o kadar zor değil. 
Neredeyse herkes Türkçe biliyor. Sadece Türk kahvelerinde değil, çalışanla-
rının tamamının Arnavut olduğu lokantalar, dükkânlar, kafelerde de Türkçe 
konuşuluyor. Sokaklarında Türkçe konuşulan bir şehir Prizren. Prizren’de 
bir Arnavut için Türkçe ikinci dil. Şehrin sokaklarında dolaşırken kendinizi 
Anadolu’da bir kasabada dolaşıyormuş duygusundan kurtaramıyorsunuz. 
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Köşeden çıkıveren bir cami, kerpiç bir ev insana bizim oralar duygusu yaşa-
tıyor.

Şölen Yunus Emre’de Başladı
Şölen, Prizren’de Yunus Emre Enstitüsü’nün şubesi olarak faaliyet gösteren 
Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde 15 Kasım Cuma günü sabah 
saat 9.30’da başladı.

TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz’un açış konuşmasından sonra 
kürsüye, şölenin fikir babası Mehmet Doğan geldi. Buralar bizim de yurdu-
muz diyen Doğan, her zamanki kuşatıcı konuşmalarından birini daha yaptı. 
Kosova’yı temsilen konuşan Dr. Taner Güçlütürk’ün konuşması aynı zaman-
da bir hoş geldiniz konuşmasıydı. Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi 
Başkanı Doç. Dr. İsmet Biner’den sonra Kosova milletvekili Müferra Şinik ve 
Gaziantep milletvekili Mehmet Erdoğan büyük buluşmadan duydukları mem-
nuniyetlerini dile getirdiler. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Songül Ozan, 
Türkçe sayesinde sağlanan bu buluşmanın önemine dikkat çekti. Kosova’nın 
Kamu Güvenlik Bakanı Mahir Yağcı Türkiye’yle Kosova arasındaki kardeş-
lik bağlarını güçlendiren böylesi bir faaliyetten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Sayın bakandan sonra kürsüye davet edilen 22 ülkeden birer şair 
selâmlama konuşması yaptılar.

Açılışın ardından Rıdvan Canım’ın “Osmanlı Asırlarında Balkanlarda Türk 
Edebiyatı” ve Kosovalı şair Zeynel Beksaç’ın “Kosova / Prizren’de Çağdaş Türk 
Şiiri” başlıklı sunumlarıyla ilk gün sabah programı tamamlandı.

Burda Şiir Yazmak Varoluş Savaşı Vermektir
Prizrenli Osmanlı şairi olan Sûzi Çelebi faslıyla başlayan şölende, daha önceki 
şölenlerin aksine, her şölenin sonunda takdim edilen büyük ödüller bu se-
fer şölenin başlangıcında takdim edildi. Ahmet Hamdi Tanpınar büyük ödülü 
Türkiye’den İhsan Deniz’e, Sûzi Çelebi ödülü şölene Makedonya’dan katılan 
şair Fahri Kaya’ya, Karacaoğlan büyük ödülü şölene İran’dan katılan Nasır 
Peyguzar’a verildi.

Adını Yönelişler dergisiyle duyuran İhsan Deniz 1980’li yıllar şiirinin taşı-
yıcı şairlerinden. 1991’de çıkan Bürde dergisinin kurucularından olan Deniz, 
1995-99 yılları arasında da İpek Dili dergisini çıkardı. 1996’dan 2007’ye kadar 
Yeni Şafak gazetesinde haftalık yazılar kaleme alan Deniz bugüne değin 12 şiir 
kitabı yayımladı.

Ardında büyük bir birikim ve tecrübe barındıran ünlü şair Fahri Kaya, ödül 
konuşmasında yaptığı vurgulamayla hem bu şölenlerin işlevini, hem de şöle-
ne değişik ülkelerden katılan şairlerin yazdıkları şiirin taşıdığı anlamı net bir 
biçimde ortaya koydu: “Burda şiir yazmak bir savaş vermektir,” dedi. Biz ken-
dini ispat için yazıyoruz. Biz kurttan kuştan bahsedemeyiz. Şiirlerimizde gü-
zel sanatlar peşinde koşmaya vakit kalmıyor. Buradaki edebiyat Türkiye’deki 
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edebiyatın bir parçasıdır. Çünkü İstanbul Türkçesiyle yazıyoruz. Biz burda 
İstanbul Türkçesiyle yazan bir grubuz: Kosova’da, Makedonya’da. Bizim ön-
celikli amacımız varlığımızı korumak, ispat etmek ve dili yaşatmaktır. Dilimizi 
yaşatmak kendimizi yaşatmak anlamına geliyor. Bizim için Türkçe yazmanın 
anlamı budur.

Doğru Yol Derneğinden Rumeli Türküleri
16.30’daki Priştineli Mesihi Şiir Faslının akşamında Doğru Yol Derneğinin 
konseri vardı. 60 yıldır faaliyet gösteren bir dernek Doğru Yol. Balkanlarda 
Türk kültürünü yaşatan en eski dernek. Bu derneğin müzik grubu gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar Rumeli türküleri söyledi. Topluluktaki pırıl pırıl 
gençlerle yaşlı üstatların uyumu güzelim umudun bir göstergesiydi. Osman 
Paşadan Debreli Hasan’a gitti geldi sazlar, sözler, gönüller…

Mamuşa
Cumartesi kahvaltıdan sonra bir Türk kasabası olan Mamuşa yollarına dü-
şüldü. 5-6 bin nüfuslu bir kasaba olan Mamuşa’da her yerde Kosova bayrak-
larının yanında bir de Türk bayrağı var. Camideki, parklardaki banklarda 
ya Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da Keçirören Belediyesi yazılarını oku-
yorsunuz. Konuştuğumuz Mamuşalıların çoğu Türkiye’yi, Konya’yı biliyor. 
Hepsinin en az bir yakını Türkiye’deymiş.

Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal şiir fasılları Mamuşa’da icra edildi. 
Şölene katılan bütün şairlere plaketleri Mamuşa’da verildi.

Âkif’in Dedesi Nurettin Ağa
Mamuşa’dan sonra Âkif’in dedesinin köyüne gidildi. Kosova şartlarında uzun 
sayılabilecek bir yolculuk yapıldı. Ne yazık ki Mamuşa’dan biraz geç çıkıl-
dığı için Suşitsa köyüne hava kararmak üzereyken varıldı. Gene de Âkif’in 
babasının imamlık yapması plânlanan caminin yıkıntılarını görebildik. Bu 
cami sebebiyle Âkif’in babası Tahir Efendi bu köyden İstanbul’a gönderilmiş. 
Mehmet Doğan’ın anlattığına göre, 1850’li yıllarda bu köy bu camiyi yapmaya 
başlarken imamını da düşünmeye başlamış. Köyden bir çocuk seçip İstanbul’a 
göndermeyi, orada yetişip gelecek çocuğun köyün maneviyatında daha etkili 
olacağı kararına varılmış. Seçilen çocuk Âkif’in babası, 7 oğlu olan Nurettin 
Ağanın oğullarından birisi olan Tahir’dir. İstanbul’da âlim derecesinde yeti-
şen Tahir, Fatih Medresesinde müderris olur. Âkif’in babası olur. Bugün İpek 
kasabasına bağlı Suşitsa köyünde köyün girişindeki mezarlığın içinde kalan 
bu caminin ne yazık ki sadece dış duvarları ayakta.

Veda Faslı
Prizren’de akşam yemeğinden sonra bir serbest fasıl icra edildi. Katılımcılar 
şölene dair duygu ve düşüncelerini, eleştirilerini paylaştılar. Ertesi gün şehit 
sultana, Meşhed-i Hüdavendigâr’a el sallayarak Kosova’ya veda edildi.
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Osman Özbahçe

Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerinin dokuzuncusunda (Prizren-Kosova, 
24-27 Kasım 2011) her şölenin gelenekselleşmiş bölümlerinden biri olan şiir 
atölyeleri üç başlıkta gerçekleştirildi. Uzun şiir ve kısa şiirin konuşulduğu 
atölyeye İhsan Deniz (atölye başkanı), Cevdet Karal, Vural Kaya, Yaşar Bedri 
Özdemir, Şemsettin Küzeci (Irak), Ekrem Terzi (Irak), Marina Karyagina 
(Çuvaşistan), Emine Memedova (Kırım), Nasır Peygozar (İran), Abbas 
Abdullah (Azerbaycan), Rasim Karaca (Azerbaycan), Kubilay Beliğ (Kıbrıs); 
şiir ve müzik ilişkisinin tartışıldığı atölyeye Hicabi Kırlangıç (atölye başkanı), 
Mustafa Muharrem, Cevat Akkanat, Mustafa Baki Efe, Ekrem Karabisoğulları, 
Altınbek İsmailov (Kırgızistan), Güner Akmolla (Romanya), Toregoli Tashenov 
(Kazakistan); din ve şiir ilişkisinin irdelendiği atölyeye A. Ali Ural (atölye baş-
kanı), M. Atilla Maraş, Hüseyin K. Ece, Hüseyin Akın, Ahmet Mercan, Mustafa 
Özçelik, Selim Turan (Almanya), Sabri Alagöz (Bulgaristan) katıldı.

UZUN ŞİİR KISA ŞİİR

Uzun mu, Kısa mı?
İhsan Deniz

Uzun şiir kısa şiirin nesi olur? Soru bu olunca, doğrusu, uzun şiir kısa şiirin 
ağabeyi olur demeye dilim varmıyor. Bana kalırsa, olsa olsa “üvey ağabeyi” 
olur! Aynı ana babadan biri kısa, diğeri ona nazaran çok çok uzun iki kardeşin 
dünyaya gelmesi, herhâlde nâdirattandır.

Şaka bir yana, uzun şiir ile kısa şiir arasında şair sözü olmak, türdeş olmak, 
hayata, dünyaya ve insana anlam katmak… dışında, herhangi bir illiyet bağı 
kurmakta zorlananlardanım. Bu husus, şiirin ortaya çıkışı esnasında yaşanan 
tecrübeyle alâkalı daha çok.

Uzun (uzatılmış değil!) şiiri ortaya çıkaran saiklerle kısa şiiri ortaya çıka-
ran saikler çoğu zaman benzeşmekten ziyade, farklılaşma eğilimi gösterir.

Farklılaşmanın nedenleri arasında, örneğin, şairin; duyuş ve algılayış biçi-
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mi, poetik ve pratik yatkınlığı, söz söyleme iştahasının kabarması durumunda 
yaşadığı ruh hâli, nefesinin debisi, etkilenme derecesinin çapı ve derinliği, his-
settiği heyecan, söz için iç dünyasında barındırdıkları, söz söyleme kudretinin 
biçimi, yaşadığı dönemin şiir hareketleri, dil algısı… sayılabilir.

Bütün bu ve benzeri olgular, bana kalırsa, şairi uzun veya kısa şiir yazmaya 
yönelten ana etmenlerdendir.

Öte yandan, bir genelleme olarak kabul edilmiştir ki kısa şiir daha damıtıl-
mış, rafine kılınmış, mimari dokusu kuvvetli, az şeyle çok şey söyleme hüneri-
nin bir göstergesi, noksanları ve boşlukları daha az ve fakat şairi bağlayıcı bir 
yapıya sahiptir.

Uzun şiir ise şairin nispeten (görece) daha rahat olduğu, şiir bünyesinde 
çeşitli varyasyonları uygulama şansı barındıran, şairin hassasiyetine yeni ve 
farklı açılım noktaları, imkânları bahşeden, hatta şiirin oluşumu esnasında 
kimi zaman şaire yol açan ve gösteren, dahası yer yer şaire poetik hamle yap-
ma kuvveti de veren bir bünyeyi ihtiva eder.

“Kısa şiire nazaran uzun şiir yazmak daha kolaydır” gibi bir yanılgı, içinde 
tabir caizse “salla gitsin, yutarlar” kolaycılığını beslediğinden, bazen hepimizi 
bekleyen poetik handikapların başta gelenidir. Sağlam örgülü, derin soluklu 
ve içinde poetik açılımlar barındıran bir “uzun şiir” ortaya koymak her zaman 
mümkün olmaz.

Kendi payıma, kısa şiiri sevsem de uzun şiirden yanayımdır. Söz konusu 
tutum, poetik / estetik bir yönelimden ziyade, bir ruh durumunu ifade etmek-
tedir benim açımdan.

Şair bazen öyle bir kaos içindedir ki uzun şiire “sığmaz”, kısa şiire “bol ge-
lir”!..

Uzunluk, Kısalık ve Hacim
Cevdet Karal 

Bugün belirginlik ve önem kazanmış bir kısa şiir-uzun şiir tartışmasından 
söz edebiliriz. Belki az yazılan; ama çok konuşulan bir konu. Bu tartışmanın 
kökleri nereye kadar uzanıyor, şahsen bu konuda net bir bilgiye sahip deği-
lim. Tartışmanın yakın geçmişine bir iki atıfta bulunacağım, bugününe kimi 
yönleriyle değineceğim; fakat asıl yapmak istediğim temelde şiirin kendisini 
merkeze koyarak meseleye “hacim” açısından bakmak. Bir sonuca varabilecek 
miyiz? Bağlayıcı olmasa da bir sonuca varmak mümkün görünüyor.

1975 yılında kısa şiir-uzun şiir tartışması diyebileceğimiz bir olay var. Edip 
Cansever’le Cemal Süreya’nın karşı karşıya geldiği bir tartışma. Cemal Süreya, 
“kalıbı büyük, içeriği küçük” şiirin gençler arasında yaygınlık kazanışından 
söz ediyor. Ve şöyle diyor: “Ben, başkaları gibi, bunun büyük bir coşkunluk 
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belirtisi olduğunu söyleyemeyeceğim.” Uzun şiir yapısı içinde şiirsel gerilimin 
korunamadığının da altını çiziyor. Alaycılığıyla şunu da ekliyor: “Eskiden şii-
rin kaç dize olduğu sorulurdu. Şimdi kaç sayfa olduğu soruluyor.”

Cansever ise karşı yazısında kısa-uzun şiir tartışmasının kısır bir tartışma 
olduğunu belirtiyor en başta. Uzunluğu içeriğin gerektirdiği bir sonuç olarak 
gören Cemal Süreya’ya, şu şairlerin şu şiirleri de mi içeriğin gereksinmediği 
uzunlukta ve coşkunluktan yoksun diye soruyor.

Edip Cansever’in İkinci Yeni sonrasında yeniden temellendirdiği şiir an-
layışının bir sonucu olan uzun şiirde yetkinliğinin çoktan kabul edildiği bir 
zamandır, 1975 yılı. Ama o bu durumu kendine yönelik bir sataşma olarak da 
algılar. Gençlerin tartışmaya yol açan uzun şiirlerindense geriye ne kalmıştır? 
O ayrı bir konu.

Coşkunluk ürünü olmak, gerilimi koruyabilmek, bir iç gereğin sonucu bir 
uzunlukta olmak meseleye ışık tutucu noktalar... Bunlar ister uzun, ister kısa, 
şiirin temel dinamikleri arasında sayılabilir. Esas olan; şiirin kendi birimini 
getirmesi, etkiyi artırıcı boşluklar dışında, eksiklik ya da fazlalık içermemesi-
dir. Şiirin bu bakımdan uzatılabilir ya da kısaltılabilir bir şey olmadığını söy-
lemek gerekir.

Uzunluk-kısalık konusundaki fikrimi biraz daha şahsileştirerek şöyle diye-
bilirim. Her şiir kendi hacmiyle gelir. Eğer uzun erimli, zamana dirençli şiir 
örneklerinden bakıyorsak, şiirin yirmi mısrada vücut buluşuyla beş yüz mıs-
rada vücut buluşu arasında bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü her biri 
kendi hacmi içinde kendi sonsuzluğunu, tüketilmezliğini getirecektir.

Öyle sanıyorum ki hece şiirimizin uzunluk-kısalık diye bir derdi, tar-
tışması yoktu. Divan şiirimizde ise uzun şiirin örneği mesnevilerdir. Fakat 
Divan şiiri dendiğinde de akla ilk o gelmez, gazel gelir. Necip Fazıl’da, Yahya 
Kemal’de az çok uzun şiirin örnekleri bellidir ve bunlar etkilerini tamamlamış 
oldukları noktada yaratmış oldukları doygunlukla uzundurlar. Örneğin “Çile” 
ve “Kaldırımlar” da uzun şiirdir, “Otel Odaları” da. Etki, şiirin bittiği yerde 
bitmez. Etkinin okuru alıp götürdüğü menzil uzundur. Açık uçlu ya da sür-
git etkili kısa şiir, dize ve kelime sayısından bağımsız olarak uzundur. Okura 
yaşatılan ruhsal konum değişikliğinin ve doygunluğun kısa şiir denebilecek 
örneklerle elde edildiği şiirler az değildir edebiyatımızda, hatta çoğunluğu teş-
kil ederler. Kabul edilmeli ki asıl olan okurda yaratılan etki ve oluşturulan 
hacim duygusudur. Bu noktada uzunluk ve kısalık, başvurulacak bir araçtan 
ibarettir. Poe’nun “Kuzgun Şiirini Nasıl Yazdım” başlıklı yazısını hatırlayalım. 
Şiirinin hazırlığını yaparken neye göre, nasıl bir uzunluk öngörüyordu orada?

Tekrar İkinci Yeni dönemi şairlerine dönersek burada Sezai Karakoç ile 
Edip Cansever mukayese edilebilir gibi durur. Mısrayı, ona “hapsolmayı”, bir 
problematik hâline getiren Cansever, çağının gereksindiği dramatik şiire, şii-
ri mısranın hâkimiyetinden kurtararak ulaşmaya çalışır. İmkânlardan biri bu 
özgürleşmedir. Onun uzun şiir örnekleri, şiir etkisinin tepe noktayı yakaladığı 
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anlar dışında, teatraldir ve tümünde ortaklık gösteren bir edaya yaslanırlar. 
Bu yüzden de büyük bir bağlılıkla benimsediği ve uygulamaya çalıştığı nesnel 
karşılık kuramının beklenen sonucu verdiği söylenemez. Konuşan kim olursa 
olsun şairin varlığını, değişmesi gerektiği yerde değişmeyen bir sesi hissede-
riz. Bu, Cansever’de uzun şiir örneklerinin göze batan sorunudur. Ve sanırım 
okur ilgisi de daha çok kısa örneklere dönüktür.

Sezai Karakoç’un şiirlerinde ise şiirin birimi şiirin kendisidir denebilir. 
Mısra yapısını şiirin coşkunluğu belirler. Gerilimin altında bir tasarım göze 
çarpmaz. Bunlar, uzun şiirin daha bir kendiliğinden örnekleri olarak görülme-
lidir. Uzunlukları kendi doğallıklarıyladır. Uzun ve kısa şiirler, indirgenemez-
likleriyle birbirleriyle özdeştir.

Günümüzde uzun şiir-kısa şiir tartışmalarının, uzun şiir örneği verme ça-
balarının bir nedeni hem mısranın imkânlarından vazgeçme, hem kısıtların-
dan, getirdiği disiplinden uzaklaşma isteği olmalıdır. Uzun şiirin yolunu hem 
bu, hem de bazı konular açıyor, konu ya da konu öykünmeleri. Konuşma dili-
ne başvurma, gündelik hayatla aynı seyir içinde bulunma isteği ise çok başat 
bir faktör. Fakat durum galiba Süreya-Cansever tartışmasında değinilen bazı 
noktaları aynen içeriyor. Uzun şiir denemeleri okurda uyandırdıkları hacim 
duygusu açısından çoğunlukla sorunlu görünmekte… Şiir etki yaratma hede-
finde açık bir zaaf sergiliyor, var olan etki bir odaklanma söz konusu olmadı-
ğından yayıldığı geniş alanda sönüp gidiyor.

Uzun şiir-kısa şiir konusu şiirin iyi oluşuyla kötü oluşu bağlamı dışında 
düşünülecek gibi değil. Bağlam bu olunca da konunun bir önemi kalmıyor. 
İster uzun, ister kısa, şiir etkisiyle içimizde bir hacim duygusu yaratabiliyor 
mu, ona bakmalıyız. Dikey ve yatay birimler (dize sayısı, dize genişliği) yerine 
hacim. Şiirin yarattığı hacim. Etki hacmi. Ancak bir iç kavrayışın görebileceği 
şey. Şiir uzun olduğunda, uzun olmaklığıyla apayrı bir önem kazanmaz çünkü. 
Kısa bir şiir de uzun şiire has sanılan imkânları sonuna kadar kullanabilir ve 
içerebilir, “uzun” bir etki yaratabilir.

Kısacası, kısa ya da uzun şiir, biri diğerinin bir şeyi değildir. Şiir şiirin ken-
disidir.

Has Şiir Uzun / Kısa’ya Karşı
Vural Kaya

Şiirde en büyük tehlike dar alanda kısa soluklu, minör şiirden kuvvet ala-
rak şiir söylemeyi öncelemektir. Sadece biçimsel algı gereği minör sözcüğü-
nü kullanmanın yersiz olduğunun farkındayım. Bununla birlikte biçimden 
işi kotararak da söylemek gerekirse uzun görünümlü minör şiir de cılız sesi, 
yetersiz şiirsel metinleri ihtiva etmektedir. Kastımız minörün tahakkümüne 
karşı savunması zayıf işçiliksiz yahut işlerlik sınırları kısıtlı olarak şiirde sa-
yıklamaları şiirsel metinlerle karıştırma yanılgısıdır da öte yandan. Buluşçu 
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mantalite zihinsel üretkenliklerin aldatıcılığıyla el birliği ederek âdeta kısa şi-
irde ısrarı artırıyor ve kimi zaman ise şairini gereksiz yere üst bir yaklaşımla 
taltif ederek içi kof bir edaya itebiliyor. Şiirselliğin şiire ettiği kötülük ya da bir 
tür okumalar ve yazmalar yörüngesinde aldatıcı görüntü diye düşünebiliriz 
olup bitenleri. Bu durum günümüz şiirinin de devam edegelen bir maraziye-
si diyebiliriz. Türk Şiirinin yarına doğru sağlam adımlarla ilerleyebilmesi bu 
ve benzeri mevzuların daha çok ve derinlikli tartışılmasıyla mümkün olabile-
cekken, şiirimizde adeta sessiz sinema döneminden kurtulamadık. Hatta biz 
şiirde sessiz sinemanın edindiği eleştirel ve aykırı / ayrıksı işlevine bile henüz 
ulaşamadık desek yeridir.

Şiirde kısa olanın artistik ve buluşçu parlaklığına bir sözümüz olamaz el-
bette. Fakat bu durum çok kullanılmaktan fenalık geçirmiş durumdadır da 
öte yandan. Şirin kısa ya da uzun olmasından ziyade, kısa şiir ya da uzun şiir 
etrafında kötümserliğin ve istismarın yaygın hâle gelmesi ve imge, imaj, simge 
ve deformasyon vs. orta düzey algıya teslim ederek bu kusurlu durumlardan 
şairin hiç mi hiç rahatsızlık duymaması tehlikesi ciddi sorundur. Konuşma di-
lini konuşan kişilikle ve de şairinin kendi sesiyle ortaya koyarak ürettiği şiirsel 
değer bu olumsuzlukla özdeş hâli tersine çevirebilir. Uzun anlatılar da kısa 
anlatıların az ve değerli söz söyleyebilmek maharetine sahiptir ayrıca. Gerçek 
şiir nitelikle ilintili. Minör ya da major. Biçimde biçemde. 

“İlyada” ya da “Aşkın Aldı Benden Beni”…

Uçsuz bucaksız mesneviler ya da Annabel Lee…

Doğu ya da Batı…

Fark etmiyor. Bir tek niteliksel ifadesi vardır minör ya da majörün. Şiir has 
olanın yarenidir hepsi bu.

Şiirize
Yaşar Bedri Özdemir

Aime Cesaire göre “poetik bilginin temelinde, evrene ve insana ait bütün güç-
lerin şaşırtıcı akışkanlığı vardır.” Yazının ve fotoğrafın bulunuşu putperest na-
iflikten, modern metinperestliğe evirilmenin ve sonucu olarak kavramsalın da 
tetikleyicisi addedilir. 19. yüzyılın bu görsel saptaması ile “tarihin de sonunu” 
hazırladığı iddia edilirken; Marx da, Hegel de şiirin ilkel toplumlarda geliş-
tiğini, burjuva ve sanayi toplumlarında eksiltiye, zaafa uğrayacağını söyler. 
Naif bir plato zihinde dahi kurulamıyorsa, burjuvazi ve refah; huzuru ve şiiri 
zorlayacaksa, yeni bir dilin kurulması zorunlu(mu)ydu. Bilincin kurgulayaca-
ğı, yapacağı daha üst bir dili aramak gerekliydi belki. Şiirin sezdirme gücü 
ve bıraktığı izlek, hızla sanallaşan modern yaşamın pratiklerinde çok rahat 
karşılığını bulmakta zorlanıyor artık. Bu müşkül iki kuşak sonra çok daha net 
gözlemlenebilecektir hiç kuşkusuz. Büyüsel kurgular, kendi görsel dinamik-
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lerini estetize ederken yeni bir dile dönüştürülmeyi de öngörüyor / öngöre-
cektir. Tarihsel süreç olarak bizden önce gelenlerin “sonucu”, bizden sonra 
geleceklerin “nedeni” olan, bu nedenselliğin; anaforunu “şey”lerin ışık oyunu, 
“şey”lerin diyalektiği ile varsıllaşan tabletler olarak açığa çıkması yeni zama-
nın zorunluluğuydu. Görüngü, insan zihninde dalan, dışarıdaki eylemlerin ve 
çatışmaların bezenip soyuttan somuta imge katsayısını yükselten tabletlerdir. 
Kodlanan semboller levha olan bilinçte kutsanır ve varsıllaşır. Sözün kifayet-
siz kaldığı anlar olur. Reddiye ve eleştirinin, yeni malzemelerle kurduğu ima-
gination, alımlama estetiğini de yükseltir.

Manifestizmin imkânsızlığını söylemiş olmama rağmen, hâlâ söylene-
cek yeni şeylerin olabilme ihtimalini de zorluyor olmak, hiç şüphesiz aklı ve 
tekâmülü yok sayamayacağımızın da göstergesidir. Gerekçem; dünyada her 
şeyin söylenmiş olduğu aforizması, konuşmaktan yorulan insanın yazıyı icat 
etmesiyle başlayan süreç… Aşırı bireyselleşme, sanalda çoğaltılan sıradan-
lık, etiksizlik ve tepkiler ve modern zamanların evirdiği bireyi gözden çıkar-
ma sorunsallarıydı. Yıkımı hızlandıran bu unsurlar aynı zamanda aklın karşı 
durma / direnme nedenseli olarak yeni şeyler üretme enerjisi değil miydi? 
Çoğaltılan, çoğaldıkça kendini tekrarlayan şiirin ne kadar zorlanırsa zorlan-
sın, “kendi kendine”liği rehavetini sürdürmeyip, yeni ‘iş’lerin farklı alanlar, 
yeni yörüngeler araması kaçınılmazdı. Maruzatlarından azat olmak isteyenle-
rin, ışığa, biraz daha ışığa kavuşma özlemi, dokunabilme, kitabilikten kurtara-
bilme keyifli bir dönüştürme süreciydi. Oyunlar; bedenin ve ruhun rollerden 
ve maskelerden arındırılmış halleri ise; sanatın çok ciddi bir oyun olduğunu 
düşünüyorum.

Oyun ola!

ŞİİR VE MUSİKİ

Şiir ve Musiki Üzerine Bir Eskiz
Mustafa Muharrem

Şiir, emdiği dilin semantiğini “ses” yapısı içine döşeyebildiği kadar bir geo-
metri çatar. Anlam, fonetiğin kalbi, “ses” bu sözel örüntünün bedenidir. Bu 
bakımdan şiir, kelimelerin dizilme ve öbeklenme becerilerine tanınan imkân 
sınırlarını sürekli geliştiren, sürekli yenileyen bir müzikal dirim disiplinine 
uymazlık edemez.

Dilin anlam katmanları yanında ses tabakaları da şiirin rezervine dahil-
dir. Bu nedenle ses ünitelerine bırakılan emanetin korunması, şiirin kelimeler 
arası fonetik ilişkilerden alınacak teminatı zorunlu kılar: Her ses birliği, tekil 
ya da çoğul, birbirleriyle yaratacakları sinerjiden müzikal bir zafere ulaşma-
dıkça, girilen harpten yenik çıkar. Çünkü her kelimenin kendi ses karakteri, 
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dizeden bağımsız değildir. Ses ve armonik kuvvet, ahenk öğelerinin lojistiği 
sayesinde anlam menziline şiirin isabetini mümkünleştirir.

Seçilen kelimelere ait fonemlerin ünlü-ünsüz çevrimiyle sağlanan armoni, 
tam bir uyumlar ve karşıtlıkları asimetrisi olarak ahenk terbiyesinden geçer 
ayrıca. Bu ritmikliğin araçları, vezin ve kafiyedir. Ölçü ve uyak düzenleri, fo-
netiğin tabiatından doğar. Türkçe özelinde hece ve aruz, otantik baremlerdir.

Modernliğin insanı ve hayatı kolektif duyarlıkları onayan sosyo-kültürel 
üst kodlar silsilesinden sıyırması ile birlikte, şiirin de geleneksel müzik tür-
lerinde yaşandığı gibi modal (makamsal) niteliklerden vazgeçtiği, bir gerçek-
tir. Müzik kendini modaliteye karşı nasıl sorumlu ve borçlu saymıyor, ödeme 
yükümlülüğünü inkâra yeltenerek önce tonal, ardından atonal bir seyri be-
nimsiyorsa; paralel biçimde şiir de benzer bir çıkışı yeğliyor artık. Bu atılımın 
epistemik algı referanslarındaki oynaklıktan güncelin ürettiği tarihsizliğe gö-
mülerek puslanmaya varacak çok boyutlu bir yırtılmadan kazanılmış ikramiye 
olduğu muhakkak.

Kendi ses kökleriyle genetik bağını sürdürüp sürdürmediğinden kuşkulan-
mayan bir şiirin rahatlığı içindeyiz. Bu keyif ve konfor için suçluyu bulmak ye-
rine kelimelerin aidiyetinin bir şiiri Türkçe yapmaya yetip yetmediği üzerinde 
odaklamalıyız arkeolojik çabamızı. Çünkü şiirin musikiyle problemi, yerlilik 
sorgusunun tazmin ya da berat ile sonuçlanacak ontolojik bir sürçmesidir de.

Ahmet Hâşim, “musikiye yakın ortalama bir dil” bariyerini kurmuş iken 
Ece Ayhan da müzikten geldiğini söylemişti. Günümüz, Türk müziğinin duyuş 
ve önerilerine, bu zevkin estetiğine ne denli sağırlaştırılmışsa, o düzeyde bir 
şiir kolonisi insafına bırakılmış demektir.

Müziğin Ruhu
Cevat Akkanat

Uzayıp giden serin sesli ırmaklar akar bizim şiirimizden. 

Suyun berrak sesleri olur mısralarımız. Birikip engin denizler oluşturur, 
çağıldar, coşturur, artar yürek hararetlerimiz.

Günün ölümlü yüzü!

Günün ışıksız yüzü!

Boşluğu günün!

Gecenin küfrü! Aşksızlığın kinli düğümü! Bütün nursuzluklar! Bütün sah-
telik suratları!... Sizi, şiirimiz sizi çizer, yırtar, bozar, kanatır. Size karşıdır, 
dışlar sizi.

Uykusuzluk atlarıyla başlar yolculuğu şiirimizin.



118

Çatlar zaman.

Şaha kalkan atlarımız aşar zamanı. Kanatlanır mısralarımız.

Şiirimiz bir yangın gülüdür.

Patlamasıyla söken şafak, rengini özümüzden almıştır. Biziz ondan yansı-
yan, yaşadıklarımız.

Açlığın ve açıklığın tahakkümüne karşı.

Cansızlık ve mide kanamalarına. Pes ve yeter diyene.

Evet diyene.

Kabul diyene.

Uyuma. Uykuya. Kak karşıtına! Zalıma!

Hepsine: Şiirimiz.

Şiirimizden fikir buğulanır.

Yiter umutsuzluğumuz.

Gövdemiz telaşlanır, canlanır. Kendine gelir. Emek ve ter yönlerimiz irki-
lir, kendine gelir. Çöküş kalkışa döner. Dinginlik ve tükenmişlik biter, yeşille-
nişler başlar, her şey yaşanır.

Şiirimiz bir beyaz kelebek kanadıdır.

Kanadımız kırıktır.

Baharımız nasıldır?

Yoktur baharımız.

Baharımız olacaktır.

Kanadımız sağalacaktır. Gün ağaracaktır. Şiirimiz kelebek kanadıdır bir 
beyaz.

Çizmenin karşı rengidir.

Beyaz. Potinlere, ayak bağlarına, rütbe ve şanlara, emir komuta zincirleri-
ne, selam durmalara, “rahat!” ve “hazır ol!” seslenmelerine karşıdır.

Ele avuca sığmaz.

Havalanan bir ruhu vardır. Tutulmaz.

Başka müzik yapılmaz.

Şiirimiz diri, dipdiridir.



119

DİN VE ŞİİR

İnanç ve Şiir
Mehmet Atilla Maraş

Konuya İslâm inancı çerçevesinde yaklaşmak istiyorum. Çünkü burda inanç 
kelimesiyle kastedilenin İslâm olduğu apaçıktır.

Allah indinde din İslâm’dır. (Kur’an: 3/19) Ve İslâm, son ilâhi dindir. 
Sözlükte; kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak ve barış yapmak anla-
mına gelir. Arapça slm kökünden türemiştir. Doğruya, hakka itaat ve teslimi-
yet anlamındadır. İslâm, Allah katında hak din olarak belirlenmiştir. Din ise 
yol demektir. Bu yol, sırat-ı müstakimdir. Dosdoğru, istikameti olan yol.

İslâm dini, insan fıtratına uygundur. İnsan doğuştan iyiye, güzele ve doğ-
ruya doğru bir eğilim içindedir. Teslimiyet, Allah’adır.

Allah, birdir. Biriciktir, tektir. O mütealdir. Hiçbir sanat adamı, hiçbir şair, 
Allah’ı tanımadan ne hayatın anlamını kavrayabilir ne de bir sanat eseri otaya 
koyabilir. Her şeyden ve herkesten önce şair, Allah’ı tanımak, bilmek ve anla-
mak zorundadır. Allah, bütün varlıkların varoluş sebebidir. Allah’ı idrak eden 
şair kendi acziyetini de kavrar.

Allah, evrenin mutlak hâkimi ve yaratıcısıdır. İslâm, Allah’a kayıtsız ve 
şartsız teslim olmaktır. Müslüman şair, bir atılım cesareti gösteren kimsedir. 
Bu durumda İnancı kuşanan şair, sınırsız benliğini (ego) kırıyor ve hiçbir oto-
rite karşısında eğilmeden, sadece ona teslim oluyor.

İnancı kuşanan şair; beninden kurtulma iradesi gösteren, kendi gücüne gü-
venmekten vazgeçen, Allah’a karşı gurur, kibir ve küstahlıktan arınan, tevazu 
ve teslimiyeti tercih eden biri olmalıdır. Bu ise gerçek bir kulluk göstergesidir.

İslâm, Hz. Muhammed’in temel öğreti ve esaslarını Vahiy yoluyla Allah’tan 
aldığı ve ilk uygulamalarını bizzat kendisinin gerçekleştirdiği bir dünya görü-
şünün adıdır. Zamanla Müslüman toplumların zihinsel ve eylemsel birikimle-
rini de buna ilâve etmek gerekir.

En güzel biçimde yaratılmış olan insan (Tin: 4) âlemin yaratılışındaki dü-
zen, denge, uyum ve amacı fark edebilecek donanımdadır. Bu anlamda ilâhi 
yaratıcılıktaki estetik boyutu da kavrayabilir. Çünkü sanatkârlar ve şairler de 
bir yaratıcıdır. Kendi eserinin yaratıcısı. Allah’ın bütün sıfatlarının bir görün-
tüsü, bir yansıması insanda tecelli edebilir. Çünkü insanda, Allah’tan bir, nef-
ha, bir cevher vardır.

Allah sırf (salt) güzelliktir.

Şiir; Arapçada şeare kökünden gelir. Şair ve şuur da aynı köktendir. Şeare; 
bilmek, anlamak, kavramak manasınadır. Lâtince de şiir poema’dır. Poema da 
bilmek anlamına gelir. Şiir; sestir, ahenktir, musikidir. Şiir, eşya ve olayların 
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arka plânına inme, gaybı kurcalama ve yorumlama cehtidir. Şair ise mimar, 
kelime kuyumcusu, söz ustası ve keşşaf.

Şiir; insanı, aşkı, hayatı, doğayı, ölümü, ölüm ötesini okumaya, anlamaya 
çalışan bir güzel sanattır.

Şiir nasıl oluşuyor? Dış dünyadan aldığımız algıların içimizde yoğrularak, 
yoğun düşünce ve yoğun duyguların, rüya, hatıra ve hayallerin, her biri bir işa-
ret ve sembol olan harflerin meydana getirdiği kelimelerin yardımıyla estetik 
kaygı ve ahenkle belli bir form içinde kâğıt üstünde somutlaşmasına biz şiir 
diyoruz. Peki, şiiri nasıl tanımlarsınız? Esrar-ı rumuza açılan bir keşif hareke-
ti. Şair ise keşşaf. NFK şiir için “o, bir üst idraktir” diyor. Hissiyatla fikriyatın 
izdivacıdır diyor. Ona göre şairin gayesi aramak, bulmamacasın aramak, ebe-
diyen aramaktır. Sonunda, “Bildim seni ey rab / Bilinmez meşhur” diyecektir.

Bir şiir metninde ima yoluyla da olsa şairin şirke kapı aralaması oldukça 
düşündürücüdür. Bizler için gelip geçici olan bu konakta, bu dünya gurbetin-
de nefsimizin heva ve hevesine kapılarak Allah’ı unutmak bize bir şey kazan-
dırmayacaktır.

Kur’an’da Şuara suresinin son dört ayeti ile Asr suresi bize şiir ve inanç 
konusunda bir fikir verebilir.

Şiir sanatının okumaya çalıştığı ve esasen aradığı şey, som güzelliktir. 
Mutlak güzellik, yani O… Bu durum bizi bir inanç dünyasına taşır. Bu bağlam-
da şiirin gayesi ile inancın gayesi birbiriyle örtüşüyor.

Allah; her şeyin sahibi, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin kaynağıdır. O ezeli 
ve ebedidir. Kur’an onun kelâmıdır. Öldüren de odur, dirilten odur.

İnancı kuşanmış şairler nasıldır? Onlar sakınır ve arınırlar. İndirilen ki-
taba ve gayb âlemine inanırlar. Gayb âleminin de şehadet âleminin de sahi-
bi odur. İnanan şairler, Allah’tan gelen bir hidayet üzeredirler. Onlar umutla 
korku arasında yaşarlar. Onların vatanı, bütün bir yeryüzüdür. Kendileri de 
bütün bir insanlık âleminin onurlu üyeleridir. Onlar için sınır yoktur ve engel 
de tanımazlar. Onlar alabildiğine özgürdürler çünkü…

Din ve Şiir
Mustafa Özçelik

“Şiir ruhun, haddizatında ifade edilemeyen hakikatle ve 
onun kaynağı olan Tanrı ile olan temasının meyvesidir.” 
(Maritain)

Din ve şiir arasında çok kesin bir münasebet olduğu tartışmasız bir gerçektir. 
Bu durum, her şeyden önce sanatçının bir dine inansa da inanmasa da din 
diye bir meselesinin olmasıyla ilgilidir. Diğer yandan sanatın / şiirin kaynağı 
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metafiziktir. Yine din, hayatı, kültürü, insanı şekillendiren bir olgudur.

Bu durum şöyle de açıklanabilir: Sanat ve dinin çıkış noktaları farklı (ilâhi 
/ beşerî), varmak istedikleri hedefleri aynıdır. Dinde ilâhi, sanatta beşerî öz 
mevcuttur. Bu iki kavram arasındaki bu paralellik her ikisini de ortak amaç 
noktasında birleştirir. Böylece din ilâhi olandan insana, sanat ise insandan 
ilâhi olana yönelik bir mesaja dönüşür.

Din ve sanat ilişkisinde vahiy ilham meselesi üzerinde de durulmalıdır. Din 
kaynağını vahiyden, sanat ise ilhamdan alır. Vahiyde mesaj, içe doğuş şeklin-
de gerçekleşirken ilham ise içten doğuş şeklinde gerçekleşir. Bu anlamda va-
hiy ve ilhamın aşkın bir boyutu vardır. Her ikisinde de içe doğuş söz konusu-
dur. Bu içsel durum ilâhi olana yakın bir durumdur. Dolayısıyla dini şiirden, 
şiiri dinden bağımsız olarak düşünemeyiz.

Din-şiir münasebetini bütün sanat dalları için düşündüğümüzde mesele 
daha bir açıklık kazanacaktır. Hangi dine ait olursa olsun, mimari eserler, her 
türlü müzik eseri, hikâye, roman… kısacası her tür sanat eseri dinin besledi-
ği, şekillendirdiği eserlerdir. Bu bakımdan din ile şiir arasında bir münasebet 
olup olmadığından çok dinin şiir ve şair üzerindeki tesiri itibariyle düşünmek 
daha doğru olacaktır.

Burada asıl mesele din ile şiir arasındaki münasebetin tezahürlerinin nasıl 
olacağı konusudur. Şiir, dinden, dini konulardan mı bahsedecektir yoksa din, 
şiire duyarlılık olarak mı bir kaynak ve etki oluşturacaktır? Bence doğru olan 
ikincisidir. Şair, doğal olarak dini duyuş ve düşüncesinin biçimlendirdiği ve 
anlamlandırdığı bir algıyla yaklaşacaktır varlık ve nesnelere… Onlarda gizle-
nen ilâhi sırrı çözmeye çalışarak kesretten vahdete yönelip şirinini öyle kura-
caktır. Dolayısıyla biz bir şiiri okurken maddenin, dünyanın katı kabuklarını 
kırılıp içimize sonsuzluktan bir ışık düşmesini bekleriz.

Din, böylece şiiri beslediği gibi zenginleştirir de… Eliot’un dediği gibi, 
“Estetik hassasiyet, dinî hassasiyetten, dinî hassasiyet de estetik hassasiyet-
ten koptuğu zaman fakirleşir.” Bu fakirlik, şiirsiz bir dünya hapishanesinde 
boğulup kalmak olur. Oysa ruh, özgür olmak, kafesten kurtulup bir kuş misali 
sonsuzluğa kanat çırpmak ister. Bu da ancak dinî duyarlıklı bir şiirle gerçek-
leşebilir.

Bütün edebiyatlarda şiirini böyle bir duyarlıkla kuran şairler büyük şair 
olmuşlar, şiirleriyle insanlığı bu hürriyet ortamına taşımışlardır. Eğer ortada 
İbn-i Arabi, Mevlânâ, Yunus Emre, Necip Fazıl, Goethe, Victor Hogo, Eliot, 
İkbal… gibi şairler varsa ve bugüne gelmişlerse, her çağda insan ruhuna bir 
duyarlık üflemeyi başarmışlarsa din’siz bir şiir düşünülemez demektir.
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Şiir Nereden Geliyor
A. Ali Ural

“Sorabilir miyim kitabıma 
ben mi yazdım onu gerçekten” (Pablo Neruda)

Şairler “Ben” kelimesini ne kadar severlerse sevsinler sezgileri onları şiirin 
kaynağına götürüyor bir gün. Valery, “İlk mısra Tanrı’dan” diyerek şiirin 
anahtarını gaybın eline verirken, Rilke “Beklememelisin” adlı şiirinde “Ben”i 
asıl sahibine iade ediyor:

“Beklememelisin Tanrı sana gelene ve diyene kadar: Ben’im.
Bir Tanrı ki itiraf eden gücünü anlamsız.
Bilmelisin baştan beri esiyor içinde Tanrı 
ve kalbin tutuştuğunda ve sır vermediğinde orada yaratıyor.”

Tutuşan bir kalbe ihtiyaç var. Tutuşan ve sır vermeyen. Şems Mevlânâ’yı 
bu yüzden tutuşturdu. “Acaba?” diyen, Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’e ku-
lak versin: “Babam, onun ayrılığıyla deli divane oldu. Fetva veren bir âlimdi, 
bir âşık, bir şair oldu. Zahit idi meyhaneci oldu. Fakat üzüm şarabı sunan bir 
meyhaneci değil, nurdan şaraplar sunan bir meyhaneci oldu…” Şiirin esrik-
liği aşktandı. Şair bu esrikle “ben”i aradan çıkarabildi. Divan-ı Kebîr’deki 
şiirlerinin altına kendi adını yazmadı, “Şems” diye imzaladı bu ulu metinle-
ri. Şems miydi hem? Kaç güneş dönüyordu mutlak güneşin etrafında. Kaç ip 
kopuyordu saçılsın diye tespihler. Kafiyeler, vezinler ve harfler nasıl teslim 
oluyordu Sevgili’nin önünde: “Ben kafiye düşünüyorum oysa sevgilim bana / 
Vechimden başka bir şey düşünme diyor…”, “Bu Mesnevi bir mânâdır yoksa 
feûlun, fâilat değil…”, “ Nedir ki harf! Üzüm bağının çitten duvarı!” Şiir ar-
tık sarhoşluktan başka bir şey değildi. Yekpare bir anlam kütlesinin peşinde 
koşanların nüfuz edemeyeceği bir dağınıklık. Belki de şiir ahenkli bir dağınık-
lıktan başka bir şey değildi: “Bugün seher vaktinden beri darmadağınığız, 
sarhoşuz / Madem ki darmadağın olmuşuz, darmadağın sözler söyleyelim.” 
Benlik kayası ufalanınca şiir kumu çıkıyordu ortaya. Çöl rüzgârının oradan 
oraya sürüklediği, vahalar arayan kum.

“Ben” dönüşüme uğrayınca “Şiir” de dönüşüme uğruyor ve şairin biricik 
derdi olmaktan çok kırık bir merdivene inkılâp ediyordu gökle arasındaki me-
safeyi daraltan. Çok geçmeden o da fazla geliyor ve merdiveni paramparça et-
mek için yanıp tutuşuyordu şair: “Ey dil ile söylenen söz / Ben ne vakit senden 
kurtulacağım da / Marifet güneşinin nuru ile gerçek padişahı bulacağım / 
Dilden de, kıtadan da, şiirimden de bıktım artık.”

Merdiven kırıldığında gök ruha iniyor ve şairi maddeye boyun eğmekten 
kurtarıyordu. Tam da bu noktada bir materyalist olan Hegel’in sözleri şaşır-
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tıyordu bizi. Maddeyle ilişkilerine göre sınıflandırıp, maddeden kurtulduğu 
oranda rütbe verdiği sanatların en tepesine şiiri oturtarak ona “Külli sanat” 
payesini vermesi doğrusu göz ardı edilemeyecek bir dikkatti. Büyük şiiri, 
“İlâhi ile insani olanın içten birleşmeleri,” olarak tanımlayan Hegel, objektif 
ve sübjektif sanatları öyle bir elekten geçiriyordu ki söz sahibinin düşünsel 
kimliği konusunda hayrete düşürüyordu okuyanları: “Mimari, yıldızların öte-
sinde tahtında oturan uluhiyeti hatırlamakla yetinir; heykeltıraşlık onu yere 
indirir. Musiki sonsuz olanı histe toplar; şiir ona hakkı olan hudutsuz sahayı, 
tabiat ve tarihi verir. Onun şaire ilham veren Tanrı gibi kudreti sonsuzdur ve 
bitip tükenmek bilmez.”

İlâhi ve insani olanın içten birleşmesi içinse ciddiyete ve ıstıraba ihtiyaç 
vardı. Goethe’ye göre “Sanat bir çeşit dinsel manada, derin ve sarsılmaz bir 
ciddiyette barınır. O yüzden de çoğu zaman dinle birleşmeyi sever,” bu birleş-
me ise Tanrı’nın şaire bir dil bağışlamasıyla sonuçlanırdı. Goethe’nin samimi 
bir itirafla söz aldığını görüyoruz bu vadide şairler adına: “ Yaradılış gözyaşı 
vermiş bize, acının çığlığını vermiş / İnsan artık dayanamaz gibiyse, üstelik 
/ Ezgiler, sözler bağışlamış bana, yaramı / Bütün derinliğiyle dile getireyim 
diye; / Ve acıdan dili tutulunca insanın, bir Tanrı / Çektiğimi anlatayım diye 
bana dil vermiş.”

Goethe’den bahsedip de, “Ben o kuşum ki sabah akşam ıslığım arş damın-
dan gelmektedir,” diyen hocası Hafız’dan söz etmemek olmaz. Gökle olan ilin-
tisini hangi şair bu kadar neşeli şakımıştır! Gök neşesinin örtemeyeceği hiçbir 
acı yoktur artık. Istırap onu ateşiyle korkutamaz. Çünkü o kuşun arş damın-
dan gelen ıslığı evreni doldururken, bir mum gibi ayakta durup yanmaya ha-
zırdır o. İşte dilin acze düştüğü anlar şiirin ürkek kanat seslerinin duyulduğu 
bu anlardır: “Kalemde aşk sırrını izhar edebilecek dil ne gezer! İştiyak sözü 
anlaşılamaz ki! O söz anlatılmadan da ötedir.”

O söz aşkın bir sözdür, evet, bir karşılaşma edimi içerisinde ortaya çıkmış-
tır ve sıradan değildir. Ne çok varlıkla karşılaşmıştır şair, varlığını anlamlan-
dıran. Her suret bu karşılaşmada yeniden şekillenmiş yepyeni bir resim ola-
rak düşmüştür hafızaya. Psikoterapinin öncülerinden Rollo May: “Yaratıcılığı 
isteyemeyiz. Ama kendimizi adayışın ve teslimiyetin yoğunluğuyla karşılaş-
maya vermeyi isteyebiliriz,” derken acaba farkında olmadan şiirin kodlarını 
mı vermektedir: Karşılaşma-Adayış-Teslimiyet. Belki de şiir insanın evrenle 
çarpışmasından doğan kıvılcımlardan başka bir şey değildir. Yakıcı ve uçuşan 
kıvılcımlar…

Şair bir kaynakçıdır belki varlıkları birbirine rapteden. Fakat Poe’nun 
anlatmadığı bir şeyler var. O, “Bir yazar, yapıtlarından birinin tüm oluşum 
sürecini aşama aşama anlatabilirse, bizim için ne kadar öğretici olurdu, diye 
düşünmüşümdür çok kez. Böyle bir denemenin bugüne kadar niçin yapılma-
dığına yanıt bulmak zordur; bunun suçlusu sanırım özellikle yazar beyleri-
mizin kibridir. Çoğu yazar özellikle de şairler, yapıtlarını güzel bir çılgınlık 
içerisinde, kendinden geçmişçesine ilhamla yarattıklarına insanları inandır-
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mayı seviyorlar…” diyerek kuzgun şiirinin oluşum sürecini anlatır “Yazmanın 
Felsefesi” adlı yazısında. Şiirinin uzunluğundan, alanına, edasından, ritmine, 
mantığından nakaratına kadar her şeyi plânlayarak inşa ettiğini söyler göz-
lerimizin içine bakarak. Çalışmaya itirazımız yoktur. İlhamın beklemekten 
değil, ilhamın peşinde koşmaktan yanayızdır. Fakat yine de Poe’nun anlatma-
dığı bir şeyler vardır gözlerinden anlarız. Şiirin oluşum sürecinde şairinin bile 
neler olup bittiğini anlayamadığı karanlık odalardan söz etmemektedir o. Şair 
çektiği fotoğrafı karanlık odada maşasıyla hiposülfit eriyiğinde sallayarak ol-
gunlaştıra dursun, kırmızı ışığın vurduğu fotoğraf kâğıdında şairin objektifine 
girmeyen şekiller ve renkler de yerini almıştır. Fakat şair bunu açıklamaya-
caktır okurlarına. Poe bahsetmese de bundan asıl kibir budur.

Teslimiyet. Şairin zirvesi. Yunus’la karşılaşıyoruz orada. Kibri o zirveden 
yuvarlıyor aşağıya. Söz hazinesinin sahibini işaret ediyor. Sözün kaynağını 
açıklarken birkaç mısrayla yetinmiyor, bir ikna seansına giriyor âdeta. Ona 
göre şiirin kaynağının farkında olmak için sözün aslını bilmekten başka bir 
çare yoktur. Sözlerin aslını bilenlere seslenmektedir Yunus, sözün nereden 
geldiğini ilan etsinler. Bakar ki susuyor şairler sorusuna ilk cevabı kendisi ver-
meye başlar: Sözün aslını anlamayanlar bu sözün benden geldiğini sanırlar.

“İysözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür
Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür
Söz var kılur gönüli şâd söz var kılur bilişi yad
Eger horluk eger ‘izzet her kişiye sözden gelür
Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül
Bu yüriyen halkdan degül Hâlik âvâzından gelür
Ne elif okıdum ne cim ne varlıkdandur kelecim
Bilmeye yüz bin müneccim tâli’üm ne ılduzdan gelür
Şu’le bize aydan degül ‘ışk eri bu soydan degül
Rızkumuz bu evden degül deryâ-yı ‘ummândan gelür
Evvel gönül levhinde Hak yazmışıdı çün bir varak
Bu şimdi okınan sebak ezel-i âzâldan gelür
Evvel hitâb kılur câna cânı andan gelür tene
Biz âletüzbahâne ayruk ne elümüzden gelür
‘Aklumuz ol levhe bakar gizli marazlarum açar
Söz gelür gönlüme akar söz dile ansuzın gelür
Biz bir bahâne arada ayrukdi elden ne gele
Hak çün emir eyler câna bu keleci andan gelür
Yûnus bu derd ile âh it kahr evinde neyler râhat
Bu derde dermân keferet bir âh ile sûzdan gelür”
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Anlıyoruz ki ne siyahtan, ne beyazdan gelmektedir söz; ne yazmak, ne oku-
maktan. Bu yürüyen halktan da gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o yaratı-
cının sesinden başka bir şey değildir.

Şiirin Kökü Yerde Dalları Göktedir

Hüseyin Akın

Şiirin tarihi sözün tarihiyle aynı zamana rastlar. Söz kadar kadimdir şiir. Hatta 
söz bitse de şiir devam eder. Hiçbir şiir yazıldıktan sonra bitmez. Sessizlik 
içerisinde kaynayarak yeni bir şiirle devam eder. İnsan Allah’ın kelâm sıfatı 
sayesinde dile gelmez olanı dillendirir. Kelâm sıfatı asıl itibariyle Allah’a ait-
tir. İnsan bu sıfatta bir parça nasiplendirilmiştir sadece. İnsan kelâm sıfatıyla 
eşyanın hakikatine yaklaşır. Hakikati eksiksiz kavrayabilmesi için kendisine 
bahşedilen verili dili aşıp vahye yükselmesi gerekir.

Vahiy dili verili dilin üstündedir. Ona ulaşabilmek için belli bir yere ka-
dar boyumuz-aklımız-yeterli olsa da belli bir yerden sonra merdiven kullan-
mak lâzımdır. Şiir bir vahiy arayışı olması itibariyle merdiven olma görevi ifa 
eder. Bu korelâsyondan dolayı olmalıdır ki din dilleri şiir diline çok yakındır. 
Şiirden kaçış metafizik olandan kaçıştır. Dinden kaçış da şiirin gerçek iklimin-
den firar etmektir.

Din-semavi dinler- vahye dayanır ve bilgiyi yukarıdan -nüzûl- alır. Tanrı 
ile iletişimde yukarıdan aşağıya doğru bir üst dil vardır. Şair ise şiire konu 
olan şeyi içeriden alır -sudur-, içinde var olanı doğurur. Dışarıya sızan şey 
içeride var olandır. Vahiy yukarıdan intikal ederek kalbe ulaşır. Kalple intibak 
kurar. Kalp eğer kendine yabancılaşmamışsa bu irtibatı kolaylıkla kurar.

Vahiy eğer fıtrat ve hilkatten mülhem ise ilhamın da kaynağıdır. İslâm 
öncesi Araplar şiirle çok sıkı bir yaşamsal bağ kurmuşlardır. Şiir görünmez 
varlıklarla da bir tür iletişim yoludur. Şairler yaşadıkları toplumda çok geniş 
bir nüfuza sahiptiler. Sözün kullanılış biçimi ve etki alanı aynı zamanda şairin 
de misyonunu belirliyordu. Şair bir sahir, bir medyum ve medya merkeziy-
di. Kalpleri ve kafaları istediği zaman tesir gücüyle çekip çevirebilirdi. Sözün 
tılsımı toplumu istediği kanala yöneltebilecek cihetteydi. Yani ilhamla vahiy 
arasındaki ilişki kopmuş, şair ilhamını bir çeşit yalvaç pozisyonunda gerçek-
leştirmeye başlamıştır. Bu yüzden Kur’an’ın en temkinli yaklaştığı sanat dalı 
şiir, tek şerh düştüğü sanatçı şairdir.

Buradan dinin şiire ve şaire karşı negatif sabit bir bakış geliştirdiği şeklin-
de bir anlam çıkarmamamız lâzım. Zira İslâm dini kaynağına bağlı -sözünü 
tutan her kelâmı destekleyip tebcil eder. Tam tersi hâlde de köksüz bir söze 
de şerh düşer.

Müslüman şair bilgi referanslarını nasıl ilâhi bir kaynağa dayandırmak 
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durumundaysa, kalbi referanslarını da aynı kaynaktan almalıdır. Zira hiçbir 
söz kendinden daha güçlü bir söze tutunmaksızın ayakları yerden kesik olarak 
varlığını sürdüremez. “Güzel söz; kökü yerde, dalları gökte olan güzel ağaca 
benzer. O ağaç Rabbinin izniyle yemişlerini her zaman verir.” (Kuran -14/24-
25)

Formel anlamda şiir için biçim ve ölçü yoksa da batnından şiir sudur eden 
kişi olarak anlam yüklenicisi vasfıyla şair insaf ölçütlerinden vareste olamaz. 
İnsaf ölçüsü dediğimiz şey, ifratla tefrit arasında orta bir yerde karar kılmak-
tır. Şuara Suresi (224-227) bu anlamda hususen haddini bildirmektir.

Şair, yazdıklarının başkaları tarafından okunmasını vazgeçilmez bir işti-
yakla ister. Bu anlaşılma ve paylaşım hissiyle onları kitaplaştırmak için yoğun 
çaba sarf eder. Eserinin karşısında gittikçe genişleyerek artan bir okuyucular 
topluluğu en büyük hedeftir.

Böylece şair, kendisi okumaya müstağni; fakat başkalarınca okunmaya 
mecbur ve muhtaç bir pozisyon alır. Mutlak (vahyî) bilgilenme noktasında is-
ter istemez doğan bir istiğna, beraberinde şairin kendi sözünü merkeze yerleş-
tirmesine neden olur. Zira onun da artık “okuyucu”ları vardır.

Edebiyatın “edep”, şiirin “şuur”la akrabalığını göz önünde bulundurduğu-
muzda her iki kelimenin de uyanıklığa işaret ettiğini görürüz. Şiir toplumları 
uyudukları uykudan dolayı teskin eden bir müsekkin değil, çağa müşterek ta-
nıklığın, teyakkuza geçmenin en büyük vasıtasıdır. Çünkü şiir her zaman te-
tikte olmayı gerektirir. Düşman karşısında bir mukavemet silâhı olduğu kadar 
illetli söz karşısında sahih kelâmdır. Yaratıcıyla aramızdaki engelleri ortadan 
kaldırmanın en müessir gücüdür.
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BİZ İŞTE O ATLILARIZ!
D. Mehmet Doğan
(Türkçenin 10. Uluslararası Şiir Şöleni Açış Konuşması / Bişkek-Kırgızistan)

Biz, işte o atlılarız!

Kanatlı tulparlara binip binlerce kilometre batıya doğru, yüzlerce yıldır koşan 
atlılar! Birbirinden yüce dağlar aşan, coşkun ulu nehirler geçen, uçsuz bucak-
sız 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… Semerkant, 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 bugün… 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.

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-
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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 Suzi Çelebi’nin Gazavatname’sini okuduk. Suzi 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 yüzyıl 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 Aşkabat, Kıbrıs’ta Girne, Fransa’da Strazburg, Kırım’da 
Akmescid, Makedonya’da Üsküp, Azerbaycan’da Bakü ve Kosova’da Prizren…

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

Türkçenin 10. şiir şölenindeyiz, bugün şiirimizin başkenti, payitahtı, baş-
kalası, astanası, ordosu Bişkek!

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 en 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 ve Türklerin yüz akı oldu.

O her türkünün, “ellik ır”ın tek başına tarih olduğunu bize anlattı. 
Türkülerimize muhabbetimizin boşuna olmadığının farkına vardık. Gününü 
bir asra bedel kıldı, muhteşem eserlerini zamanı aşarak yazdı. Mankurtlaşma 
kavramını dünya literatürüne armağan etti. Zihnimizi açtı, ufkumuzu geniş-
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letti. Yaygın coğrafyalarda yaşayan hepimiz zaman zaman mankurtlaşma eği-
limleri ile karşılaştık. Mankurtlaşan oğulların analarını, öz milletlerini efendi-
leri 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 maddi yapı ile 
ilgilidir. Manasçı ise, manevi 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 yeryü-
zündeki taşlar kadar, belki daha çok. Bunların arasında ünlüler vardı, silik 
olanlar vardı. İyiler vardı, kötüler vardı. Bazıları dağlar kadar güçlü idiler, ba-
zıları 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. 
Eskiden dağların bulunduğu yerlerde sarp sıradağlar oluştu. Yüce dağların 
bulunduğu 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 doğur-
du. Ve türküler başka türkülere karıştı. Olaylar ve bu olayların hikâyesi bir 
destana dönüştü. Manas’ın ve Kırgız boylarını birleştiren, bu birliğin sembolü 
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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 
sesleri hep duyacağız: Çok eski zamanlarda buraları terk eden kuşların uçu-
şunu, nice zamandır artık toprağı dövmeyen toynakların sesini, savaşta ölen 
batırların nâralarını, ölenler için yakılan ağıtlarımızı, zaferler için sevinç çığ-
lıklarımızı 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. Âdeta kendi evindedir. 

Türkiye’ye yolculuğu onun için bambaşka bir şeydir. Bu yolculuğa heye-
canla, merakla, sevinçle hazırlanmıştır. O güne kadar dünyanın birçok ülke-
sini dolaşmıştır. “Sovyetler Birliği sınırları dışında hangi ülke olursa olsun, 
(bunu günümüzde Kırgızistan olarak okumak lâzım) Türkiye’ye kıyasla, konu-
şulan 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 dışa-
rıda idi. Bu gelişimizde beş yıl önce kaybettiğimiz büyük yazarımızın mezarını 
ziyaret edip, Fatihalar okuyacağız. Onu rahmetle yâdedeceğiz. 

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. 

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

Kırgızistan’ın önemini anlatmayacağım. Zihnimizde Kırgızistan denilence 
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. Dokuz asır 
sonra dirilip hayatımıza giren Mahmut’un Kaşgar’ına da çok yakınız. Türkçe 
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şiirin de atalarından Ahmed Yesevi uzağımızda değil. Ortak dilimizin anıtla-
rına, Orhun 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 şölene ve sonraki şölenlere her zaman Kırgızistan’dan katılan şair-
ler oldu.

Türkçenin uluslararası şiir şöleni, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan sü-
reklileşmiş en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti. 21 sene 
önce Bursa’da başlayan yolculuk, Almatı, Aşkabat, Girne, Strazburg, Akmescit, 
Üsküp, Bakü ve Prizren duraklarından sonra Bişkek molasıyla devam ediyor.

Bursa’dan 21 yıl sonra, Türk dünyasının şiir ustaları, Bişkek’te onuncu defa 
bir araya geldiler. Onlar gelince kıtalar, 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. 

Siyasi sınırlar, kültürleri, medeniyetleri sınırlayamaz. Bizim sınırları aşan 
güçlü bir medeniyetimiz var, ortak değerlerimiz var. Kardeşler arasındaki si-
yasi soğukluklar / çekişmeler ortak medeniyetimizi zedelememeli, ortak de-
ğerlerimizi 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 birbi-
rini tanımıyor, birbirinin klâsiklerini bilmiyor. İnanıyorum ki geçmiş büyük-
lerimizi tanısak, eserlerinden haberdar olsak, 21. yüzyılda sesimiz daha gür 
çıkar. 

Uzak yakın kardeşlerle kardeşçesine 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 şöleninin yapıldığı Bişkek’te sadece şiir okunmayacak. Bu konular 
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. Meselâ bu şölende klâsik Türk sanatlarının bir terkibi olan katı-
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lım beratları ve büyük ödüller veriliyor.

Bu şölenin de diğer şölenler gibi, farklı alâmeti, 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, Hakas… 
Bu sevindirici elbette.

Ya gelmeyenler, gelemeyenler?

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

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

İlk şölenimize katılan Özbekistanlı şair Rauf Parfi, Kırımlı şair Yunus 
Kandim, Azerbaycanlı şair Hamid Nutki, Kıbrıslı şair Osman Türkay, 
Afganistanlı şair Ergeş Uçgun ve Türkiye’den Mehmet Âkif İnan, Erdem 
Bayazıt, Arif Damar kaybettiklerimiz arasında. İlk şölenimizde ödül alan 
Kazakistanlı şair Tomanbay 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 genel 
sekreterimiz Rıfkı Kaymaz’ı da rahmetle yadediyoruz. 

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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ŞÖLEN 20 YAŞINDA
Ferhat Koç

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ilki 1992 yılında Bursa ve Konya’da gerçek-
leştirilen Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin onuncusu, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün himayesinde, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluşunun 35. 
yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı.

Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un hatırasına ithaf edilen şölen, Türkiye 
Yazarlar Birliğinin öncülüğünde, Kırgızistan Yazarlar Birliği ve Manas 
Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlendi. Şölenin açılış programı Bişkek 
Flermonia Konser Salonu’nda protokol konuşmaları, Bişkek Millî Orkestrası 
Konseri ve şairlerin şiirlerini seslendirmeleriyle başladı.

İlk olarak konuşan Kırgızistan Kültür Bakanı Sultan Rayev, Türkçenin 10. 
Şiir Şöleni’nin Bişkek’te yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, “Bugün tüm Türk dünyasından gelen şairlerle, küreselleşen edebiya-
tımızın 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. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ni Bişkek’te yapıyor 
olmamız da anlamlıdır. 10. şölen hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. 
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Nejat Akçal da, “Türk dünyasına kat-
kı sağlayacağını düşündüğüm bu şölenin milletler arasındaki ilişkiyi geliştire-
ceğine inancım tamdır” dedi.

Şölen 20 Yaşında 

Kısa bir selâmlama konuşması yapan TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, 
2 yılda bir yapılan ve 20 yaşını dolduran Türkçenin Uluslararası Şöleni’nin 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayesinde başbakanlık desteğiyle yapılı-
yor olmasının da ayrıca anlamlı olduğunun altını çizdi. Yavuz, “Bizi vatanla-
rında ağırlayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Umudumuz şudur ki bu 
şölen yıllar boyu devam etsin, kardeşlik bağlarımızı kuvvetli kılsın” şeklinde 
konuştu.
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Şiirimizin Başkenti Bişkek 

Yavuz’un ardından kürsüye davet edilen Türkçe’nin Uluslararası Şöleni Daimi 
Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan 10. şölenin Kırgızistan’ın ulu yazıcısı Cengiz 
Aytmatov’a adandığını söyledi. “Cengiz ağamızı dünya tanır! Türkiye’de eser-
leri en çok basılan ve okunan yazarların başında gelir. Bütün hikâyeleri, ro-
manları 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, 
ufkumuzu genişletti. Yaygın coğrafyalarda yaşayan hepimiz zaman zaman 
mankurtlaşma eğilimleri ile karşılaştık. Mankurtlaşan oğulların analarını, ba-
balarını saymadıklarını gördük. O Manas destanını 20. asırda yeni bir tarzda 
yazdı. Onun ilhamını Manas’tan aldığından, çağdaş bir Manasçı olduğunda 
şüphe yok.”

Doğan’ın ardından Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Çolponbek 
Abıkeyev ve Manas Türkiye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı 
da birer selâmlama konuşması yaptılar. Daha sonra katılan ülke şairlerinin 
selâmlama konuşmaları, Bişkek Millî Orkestrası Konseri ve okunan şiirlerle 
programın ilk günü sona erdi.

Usta Yazar Aytmatov’a Ziyaret 

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başlayan Türkçenin Uluslararası 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 bir-
çok şairin 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.

İlk olarak Manas Şiir Faslı, Nâmık Kemal şiir Faslı, Yunus Emre şiir Faslı 
icra edildi. Dünyanın dört bir yanından gelen şairler fasıllarda şiirler okurken 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri de çeşitli gösteriler icra 
etti.

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

Üçüncü gün programı erken saatlerde lsıkgöl’e hareketle başladı. “Burana” 
ziyareti, bölge gezisi gibi etkinliklerin ardından lsıkgöl’e ulaşan şairler burada 
sırasıyla Sezai Karakoç Şiir Faslı, Halime Hüdeyberdiyeva Şiir Faslı ve Şiir 
Atölyeleri gerçekleşti.



135

3 Büyük Ödül Sahiplerini Buldu

Şölen, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanv Konferans 
Salonu’nda düzenlenen Katılım Beratı ve Büyük Ödüllerin Takdimi ile sona 
erdi. Programın kapanış konuşmasını yapan 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, tesir-
lisini söylemek; bunu bütün insanlığa duyurmak emelimiz olmalı” dedi.

Yusuf Has Hacib Büyük Ödülü Brontoy Bedurov’un, Manas Büyük Ödülü 
Hicabi Kırlangıç’ın, Nâmık 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 ar-
dından tüm katılımcıların hatıra fotoğrafı çekinmesiyle şölen sona erdi.

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’ne Türkiye’den 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 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 Kutııyeva (Başkurdistan), Çulpan Çetin (Tataristan), Rıfat Salahov 
(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 Yolehuyev (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).
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TARİH BİZİ HEM AYIRIYOR HEM BİRLEŞTİRİYOR
D. MEHMET DOĞAN’LA TÜRKÇENİN ULUSLARARASI
ŞİİR ŞÖLENLERİ ÜSTÜNE
Söyleşi: Osman Özbahçe

Türkiye Yazarlar Birliğinin iki yılda bir düzenlediği Türkçenin uluslara-
rası şiir şölenlerinin sonuncusu geçtiğimiz kasım ayında (2007) Üsküp’te 
(Makedonya) yapıldı. Bazen 150 kişilik heyetlerle söz konusu ülkeye gidili-
yor. Bu organizasyon nasıl ve hangi gerekçelerle doğdu?

Üsküp’te Türkçenin 7. Uluslararası Şiir Şöleni’ni yaptık. Bursa’da yaptığımız 
ilk şölende gerekçeyi şöyle ifade ettik: “Türkiye Yazarlar Birliği, Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni’ni, yaşayan çeşitli lehçeleriyle Türkçenin bir kültür ve 
sanat dili olarak zengin varlığının ortaya konulması ve yaygınlaştırılmasını 
sağlamak, dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkçe yazan şairleri ve konuyla ilgi-
li uzmanları bir araya getirerek tanışmalarına... dünyanın yeni bir oluşumun 
sancılarını çektiği bir dönemde Türkçenin ve kültürümüzün, çok kültürlü bir 
dünyada lâyık olduğu yeri alması yönünde güzel bir başlangıç yapılmasına ze-
min hazırlamak.” 

1990’ların dünyasında değişimi göz önünde bulundurarak, uzun zamandır 
kopukluk yaşayan Türk dünyasının edebiyat zeminindeki bir organizasyonla 
bir araya getirilmesi, bütün Türk lehçelerinde ön plânda olan şiir esas alına-
rak bunun yapılması düşünülmüştü. Zihnî hazırlığı epeyce uzun sürdü. İsmin 
seçiminden, organizasyonun biçimine ve sürdürülmesi kadar birçok husus 
konuşuldu, tartışıldı. Başlangıç muhteşem oldu ve bu şölenin geleceği konu-
sunda umutları artırdı. 

Şölen, uluslararası vizyonu olan bir organizasyon. Kültürel ilişkileri can-
landırmak temelinden işliyor. Türk dünyasının çeşitli yerlerinde düzenlen-
diğini düşündüğümüzde Türk dünyasıyla ilişkilerimizin derecesi hakkındaki 
kanaatlerinizi merak ediyorum. Özellikle kopukluğun derecesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
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“Türk dünyası” kavramı, 20. yüzyılın başında çok canlı ve heyecan verici bir 
şekilde ortaya çıktı. 20. yüzyılın başında hem Rusya sınırları içinde kalan Türk 
topluluklarında, hem de Osmanlı devletinin asli unsuru olan Türkler arasın-
da böyle bir yaklaşım belirdi. Bunun sadece Türkçülükle, Turancılıkla izah 
edilmesi de yeterli değildir. İslâmcılık da Türk dünyası kavramını önemse-
miştir. Hatta diyebiliriz ki, başlangıçta, Rusya’da yaşayan Türkler, kendile-
rini Müslüman olarak nitelemeye özen göstermişlerdir. Kırım’da, Kazan’da 
veya başka bölgelerde ortaya çıkan yayınlar bu çerçeveyi esas almışlardır. 
Türkiye’de de İslâmcılığın yayın organı olarak kabul edilen Sırat-ı Müstakim 
(sonradan Sebilürreşad) başlangıçta, Türk Derneğinin yayın organı konu-
mundadır. 1909’da kurulan derneğin kuruluş nizamnamesi bu dergide yayım-
lanmıştır. Yine Rusya sınırları içinde kalan bölgelerden Abdürreşid İbrahim, 
Yusuf Akçura, Ahmed Agayef, Alimcan İdrisi gibi isimler de önce Sırat-ı 
Müstakim dergisinin yazarları arasında yer almışlardır. Neredeyse tamamı 
Müslüman olan Türkler arasında, din bağının, diğer kültürel farklılıklar, dil 
farklılaşmaları yanında en istikrarlı zemini oluşturduğu anlaşılmaktadır. O sı-
rada bütün Türk dünyasının kullandığı “Arap alfabesi” iletişim birliğini sağla-
ma bakımından önemli bir rol oynamıştır. Eski yazıda imlâ birliği, kelimelerin 
farklı okunuş ve söylenişlerini önemsizleştiriyordu. Bu yüzden İstanbul’da, 
Bahçesaray’da, Kazan’da veya Taşkent’te yayımlanan dergiler ve kitaplar bü-
tün Türk dünyasına yayılabiliyordu. Gaspıralı İsmail’ın 19. yüzyılın sonların-
dan yayımlamaya başladığı Tercüman gazetesi Rusya sınırları içinde kalan 
Türk toplulukları arasında rağbet gördüğü kadar, Türkiye’de, İstanbul’da da 
ilgiyle karşılanıyordu. Sırat-ı Müstakim’in de daha sonra benzer bir rol oyna-
dığını, bütün Türk dünyasına yayıldığını, etki uyandırdığını biliyoruz. Dünya 
Türkleri arasında Osmanlı devletinin başkenti İstanbul çok güçlü bir atıf mer-
kezi hâlindeydi.

Bolşevik ihtilâlinden bir süre sonra Türk dünyası ile ilişkilerin imkânsız 
hâle geldiğini görüyoruz. Sovyetler Birliği’nin sınırları kapatması yanında, 
Türklerin alfabesini değiştirmesi, önce Lâtin harflerine, sonra her lehçe ve 
şive için Kiril esaslı alfabeler icad etmesi, Türk dünyasının müştereklerinin, 
iletişim imkânlarının daralmasına yol açtı. Türkiye’de takip edilen dil dev-
rimi veya arı dilcilik faaliyetleri de neredeyse aynı tesiri uyandırdı. Bugün 
Türk dünyası ile dil yakınlığını, Türkiye’de uydurulan kelimelerle sağlamanın 
mümkün olmadığını görmüş bulunuyoruz.

Türk dünyası, Sovyet sonrasında devletler ve özerk bölgeler hâlinde varlı-
ğını sürdürüyor. Her devlet, yeni bir millet yaratmanın zeminini oluşturuyor. 
Buna rağmen, bu siyasi ayrılıkları giderecek kültürel birliktelikleri ve yakınlık-
ları ön plâna çıkaracak çalışmalara şiddetle ihtiyaç var. Bu ihtiyacın yeterince 
giderildiğini söylemek mümkün değil.

Türk dünyasının değişik yerlerinde, dünyanın değişik yerlerinden gelen pek 
çok şairin buluşması, buralarda Türkçe konuşuluyor olması olaya tarihî bir 
karakter kazandırıyor. Oralara gidenler aynı zamanda tarihle buluşmaya 
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gidiyor. Tarih, ilişkilerimiz bağlamında kurucu unsur olarak devreye gire-
cek mi sizce?

Tarih bizi hem ayırıyor, hem birleştiriyor. Müşterek bir tarihten geldiğimiz, 
geçmişimizde aynı metinlerin bulunduğu şüphe götürmez. Fakat zaman iler-
ledikçe, farklı siyasi yapılanmalar ve bilhassa İran’ın Türkiye ile Türkistan 
arasında geçit vermez bir Şii ada olarak girmesi tarihî farklılaşmaları büyütü-
yor, kültürel ilişkileri zayıflatıyor. Yine de 20. yüzyıla kadar Türkiye ile Türk 
dünyasının ilişkileri zayıf da olsa sürmüştür. Türk dünyasından hacca gidecek 
Müslümanlar İstanbul’a, hilâfet merkezine uğramadan, bir süre bu şehirde 
kalmadan mukaddes toprakları ziyaret etmeyi düşünmemişlerdir. İstanbul bu 
yüzden bütün Türk dünyasında merkezî yerini korumuştur. Bugün ilişkiler ye-
niden oluşturulurken, tarih de birleştirici bir unsur olarak devreye girmekte-
dir elbette. Bunun çok kuvvetli bir unsur olmadığını, sadece kökler konusunda 
devreye giren, uzak maziyi öne çıkaran bir etken olduğunu söyleyebiliriz.

Şölen 1992’de Bursa’da başlıyor ve Osmanlı hinterlandı diyebileceğimiz 
topraklarda dolaşıyor. Şu an itibariyle Türk dünyasını edebiyat temelinde 
birbiriyle buluşturan tek organizasyon. Türkiye’nin mecbur tutulduğu içe 
kapanıklığı kırmaya dönük ikinci bir organizasyon yok. Oysa dört koldan ve 
daha çok kuruluş tarafından böylesi organizasyonların yapılması gerekir, 
mantıken. Osmanlı hinterlandı ve neredeyse resmî politikaya dönüşen içe 
kapanıklığın kırılması konusunda neler düşünüyorsunuz?

Türkiye, Turgut Özal’ın önce hükümet, sonra devlet başkanlığı döneminde içe 
kapanıklığı büyük ölçüde kırdı. Elbette Türkiye’de direnen tutucu unsurlar 
var. Bunlar kendilerini genellikle “atatürkçü” veya “ulusalcı” olarak niteliyor-
lar. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, sırf Osmanlı hinterlandında dolaşan 
bir organizasyon değil. Meselâ Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerde de şö-
len yaptık. Batı’da Strazburg da göz önünde bulundurulursa, dünya ölçeğinde 
bir organizasyon söz konusudur. Önümüzdeki yıllarda bu çerçevenin koruna-
rak sürdürüleceğini ümid ediyoruz.

Ben Kırım’da (Ukrayna) ve Üsküp’te (Makedonya) bizzat şahit oldum. 
Oralarda insanlar Türkiye’den gelenlere büyük bir sevgi duyuyorlar. 
Türkiye’den gelmişler dendiği vakit akan sular duruyor. Bazılarının mer-
haba, hoş gelmişsiniz derken bile gözleri doluyor. Sizce Türkiye bu sevginin 
farkında mı?

Türkiye, tarihî rolünü oynamaktan uzun süre imtina etti. Türkiye, Türk dün-
yasının geçmişte merkez ülkesiydi. Hâlâ da öyle olması gerekir. Bunun far-
kında olmayan, zamanın gerisine düşmüştür. Elbette Türkiye’de zamanın 
gerisine düşenler de mevcuttur. Fakat büyük çoğunluk, zamanı yaşamakta, 
tarihi önemsemekte, Türkiye’nin tarihî rolünü kavramaktadır. Bunun Türk 
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dünyasında her zaman açığa vurulmasa da daha güçlü olarak hissedildiğinden 
şüphe etmemek lâzım. Tabiî Kırım ve Makedonya Osmanlı bakiyesi ülkeler 
olarak daha güçlü hassasiyetlere sahip. Bizim de buralarda yaşayan kardeşle-
rimize yakınlığımız daha kolay fark ediliyor. Bulundukları topraklar üzerinde 
Türkiye’nin varlığı sayesinde ayakta kalabildiklerini, en azından psikolojik 
olarak yaşıyorlar.

Üsküp şöleni Yahya Kemal’e ithaf edildi. Siz de 2008’in Yahya Kemal yılı ilân 
edilmesini teklif ettiniz. Ne dersiniz, 2008 Yahya Kemal yılı olacak mı?

2008’in Yahya Kemal yılı olması lâzım. Yahya Kemal gibi bir şahsiyet kolay 
kolay yetişmiyor. Dönemini etkilediği gibi, kendinden sonrasını da etkilemiş, 
tanzim etmiş bir kişilik. Bugün şiirimizi konuşacaksak, onun hem geçmişi 
için, hem de modern hâli için Yahya Kemal’siz konuşamayız. Geçmişi özüm-
seyerek; geleceği kurmak, devam, süreklilik kavramlarını bu ölçüde kültürü-
müze mal eden bir kişiyi hatırlamak ve milletine de hatırlatmak zorundayız.
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BAKÜ ŞÖLENİNDE AHMET HÂŞİM BÜYÜK 
ÖDÜLÜNÜ ALAN ZEYNEL BEKSAÇ: BENİM ŞİİRİM 
KİMLİK NÖBETİNDEDİR
Söyleşi: Osman Özbahçe

Şiir hayatınız hakkında bilgi verir misiniz?

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

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

Şiir görüşünüz, anlayışınız hakkında bizleri aydınlatır mısınız?

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

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

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

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

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

Ödül alacağınızı biliyor muydunuz? Neler hissettiniz?

Hayır. Sürpriz oldu. Doğru yolda yürüdüğünüzün başkaları tarafından kanıt-
lanışı insanı bir mutlu ediyor. Gönendiriyor. Bu sevindirici bir olgu. Ödül ar-
dından umarım daha bir sorumluluk duygusuyla yola devam olacak…
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BAKÜ ŞÖLENİNDE NİZAMÎ GENCEVÎ BÜYÜK 
ÖDÜLÜNÜ ALAN MEHMET ATİLLA MARAŞ: ONUN 
YOLUNDAN GİDİYORUM
Söyleşi: Osman Özbahçe

Şiir hayatınız hakkında bilgi verir misiniz?

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

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

Şiir görüşünüz, anlayışınız hakkında bizleri aydınlatır mısınız?
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Yıllar önce, galiba 1980 yılıydı. Türkiye Yazarlar Birliği, şairlerimizin şiir anla-
yışları ile ilgili bir dizi toplantılar yapmıştı. Beni de davet etmişlerdi. O tarihte 
Aydın’da ikamet ediyordum. Şiir adına kalktım Ankara’ya geldim. TYB’de, şiir 
anlayışımı anlattım. Sonradan metin hâline geldi, bir dergide de yayımlandı. 
Şiirim hakkında birçok şair arkadaşım, eleştirmen ve yazar epeyce yazı yazdı-
lar. Bunlardan bir kısmı, 2006’da “sanatımın kırkıncı yılın”da bir kitapta yer 
aldı.

“Şiir anlayışı”, uzunca bir konudur. Şiirden ne anlıyor Mehmet Atilla 
Maraş? Her şairin anladığını mı anlıyor yoksa farklı bir anlayışı ve kavrayışı 
mı var? Elbette her şairin şiirden anladığı şey farklı olacaktır. Genel hatlarıyla, 
her şair, şiir denilince belli birtakım sözler söyleyecektir ki bu söylenenler, şiir 
sanatının genel çizgilerine ait olacaktır. Ancak şairleri şair yapan, biri birin-
den farlı kılan, her şairin mizacı, kültürü, hayat serüveni, çağdaşlarıyla olan 
bağlantıları ve daha birçok nedenden ötürü şiire farklı bakacaklardır. Bizde 
poetikasını yazıp da yayımlayan pek az şair var. Ama her şairin mutlaka bir 
şiir anlayışı, şiir görüşü vardır. Yazdığı ve yayımladığı şiirlerine bakarak da 
bunu hemen fark edebiliriz.

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

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

TYB’nin 1992’den beri düzenlediği uluslararası şiir şölenleri, her iki yılda bir 
periyodik olarak yapılan bir çalışmadır. Bu bakımdan özgündür ve ses geti-
ricidir. Son olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan Türkçenin seki-
zinci uluslararası şiir şöleniyle birlikte bugüne kadar bu şölenlere katılan ve 
Türkçe yazan şairlerin yekûnu üç yüzün üstündedir. Bu önemli bir rakam-
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dır. Doğudan batıya yeryüzünde Türkçe yazan onca şairin bir araya gelme-
si, getirilmesi, kültür alışverişleri, tanışıp bilişmeleri küçümsenmeyecek bir 
olaydır, olgudur. Ben bu şölenlerden biri hariç (Kıbrıs) yedisine katılma fır-
satı ve imkânı buldum. Hepsi de biri birinden güzel anılar ve olaylarla dolu. 
Temennim, bu etkinliğin aksatılmadan her iki yılda bir tekrarlanmasıdır. Bu 
açıdan TYB’nin aziz yöneticilerini tebrik ediyorum, çalışmalarının ve başarıla-
rının devamını diliyorum.

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

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

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

Bakü’ye gitmem tesadüf değil, bekli de büyük bir tevafuktur. Ben bugün alt-
mış yaşındayım. Nizamî bu yaşlarda dahi şiire devam diyordu. Ondan yaklaşık 
yedi yüz yıl sonra yaşayan bir şair olarak onun yolundan gittiğimin farkında-
yım şimdi.

Ödül alacağınızı biliyor muydunuz? Neler hissettiniz?

Ödül alacağımı bilmiyordum. Adım anons edilince tuhaftır hiç heyecan duy-
madım. Bu belki size garip gelebilir; ama bu böyle. Neye bağlayabiliriz şim-
di böyle serinkanlı bir duyguyu? Sanki bir kader, bir el çekip çeviriyor bizi. 
Kısmetmiş demek mi lâzım, bilmiyorum.
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YUSUF HAS HACİB BÜYÜK ÖDÜLÜ SAHİBİ
BRONTOY BEDUROV İLE SÖYLEŞİ
Söyleşi: Osman Özbahçe

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 selâmlarımı 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 Türkoloji’de 
böylece devam etmiş. Şunu da kabul etmeliyim ki gramer hataları kağanları-
mızın ünlü taş yazılarının üstünde bile, taş üstünde metin yazanların yazdık-
larında 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 
dağılmasından sonra, Teeles’in sol doğu yarısıyla beraber, Altay’ın iç kısmın-
da kapanarak, onun etnik bölgesel temelini ve askerî-idari sisteminin koru-
yarak, kendi mini-kağanatını oluşturmuşlar. Bu durum da o zamanların en 
ünlü Türkologlar ve tarihçileri tarafından bile bilinmiyordu. Göktürk kağanatı 
kurulana kadar biz yarım asır bu şekilde durabildik güçlü düşmanlara karşı-
lık vererek. Bizim bu elimiz de düşünce Uygur-Telengitler, Kırgızlar, Kitaylar, 
Moğollar ve Oyrotların diğer kağanatlarına, ellerine, uluslarına dahil olmuşuz 
ta ki Rusya’ya dahil olana kadar. Tüm bu zor ve ağır bin senelik zaman zarfın-
da biz tek başımıza bizden çok daha güçlü ve kalabalık komşularımız ve saldı-
ranlarla bir arada kendimizi koruyarak ve Altay Türkleri olmak için hakları-
mızı arayarak yaşadık. Bu asırlarda eşitsiz şartlarda kendi öz Türk dilimizi ve 
ruhumuzu dinimizi ve yaşam tarzımızı kendi etnik temelimizi koruduk. Eski 
Göktürk temelimizi. Aksi takdirde aniden nerden çıkagelirdik çok az sayıda 
da olsak; ama sapasağlam hepinizin önündeyiz değerli kardeşler bu dünyada.
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Kısaca bu tarihçeden bahsettim; çünkü sizin önünüzde birinci defa ya-
zıyorum 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 nehrin-
de doğdum iç Altay’ın içinde (idari olarak şimdi Altay Cumhuriyeti) kutsal dağ 
Yuc-Sumer’in etrafında büyüdüm. Oradan 16 yaşımda şehre indim ve oku-
la gittim o zamandan itibaren hep hareketteyim ve okumaktayım. Dünyanın 
yarısını gezdim denizler ve okyanusları geçtim şehirleri ve ülkeleri geçtim. 
Hep yurduma dönmek isterim; ama yapamıyorum, hâlbuki el-Bashchi oldum, 
Altay halkının lideri oldum. Demek ki kendi yolumu daha bitiremedim.

 
İlk şiirinizi ne zaman yayımladınız? Şiir hayatınız hakkında bilgi verir misi-
niz? Ana hatlarıyla şiir görüşünüz hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
Benim ilk şiirlerim bizim tek o zamanlarda Altay dilinde yayın yapan tek ga-
zetemizde 1962’de ben 15 yaşımdayken yayımlandı. Ben de uzak dağlık bir 
köyde okuyordum. İki sene sonra ise bizim bölgede önde gelen şairler ve ya-
zarlar arasındaydım, onların arasında en küçüktüm yaşça. Ama ben daha baş-
langıçta 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 yapar-
ken tanıştım. Çok iyi bir eğitim aldım ve bilimsel hazırlık aldım. Ortaokulu 
bitirince 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 geç-
tim. Benim tecrübem de olmamasına rağmen beni enstitüye aldılar; çünkü 
sınavlarım çok iyi geçmişti, 25 üzerinden 24 almıştım. Bu benim için ilk mu-
cizeydi; ama ben onu o zaman anlamıyordum. Birinci sınıftan sonra çok mil-
letli edebiyat merkez dergide ilk çıkışımı yaptım. Bu da gerçek bir mucizeydi. 
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 hatırlıyo-
rum ve şimdi uzaklardan yaşın ve tecrübenin verdiği yükseklikten bunların ne 
kadar değerli olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi yarım asırdır Altay ve Rus ya-
zılı edebiyatta yerimi koruyorum ve onu hiç terk etmiyorum. İstesem de terk 
edemem. Üzüntüyle, gururla değil, biliyorum ki yerimi bırakacak hiç kimsem 
yok. Biz az sayıdayız. Dilimiz ve edebiyatımız geliştikçe biz hep burada olaca-
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ğız. 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 uluslararası şiir şölenlerinden daha 
haberdar mıydınız? Kırgızistan’da düzenlenen şölen hakkındaki kanaatleri-
nizi 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. Arkadaşlığımız 
yoktu. İşbirliğimiz yoktu. SSCB yazarlar birliğinin kendi bağımsız yabancı ko-
misyonu vardı. Yazarlar birliği dış işleri bakanlığı gibi. Dünyadaki tüm yazar 
birlikleriyle bağlantı içindeydi. Çalışanları çok iyilerdi. Dil biliyorlardı. Kültür 
ülkelerini tanıyorlardı. Paraları vardı. Bu durum da farklı ülkelerden misa-
firleri karşılama imkânı sağlıyordu. Anlaşmalar yapabiliyorlardı. Bu çok ilgi 
çekiciydi ve yararlıydı. Karşılıklı çeviriler yapılıyordu. Paralar da kendi pa-
ramızdı, 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 dilimi-
zin değişik şekillerinde bu şiirler ses buldukları için çok güzel.

Rusya yazarlar birliği eski SSCB yazarlar birliğinin yaptığını yapamadı. 
Sadece parçalanmışlık ve parasal değil sorun. Bütçeler yağmalandı. Yazarlar 
fakir kaldı 90’lı yıllarda. Ama bu sadece problemlerin yarısı ve daha ölüm de-
ğildi. İç statüsü olduğu için Rusya yazarlar birliğinin kendi uluslararası organı 
yoktu. (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 
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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.
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MANAS BÜYÜK ÖDÜLÜ SAHİBİ
HİCABİ KIRLANGIÇ İLE SÖYLEŞİ
Söyleşi: Osman Özbahçe

Sayın Kırlangıç, adınız ilk Cahit Zarifoğlu’nun okuyucularla köşesinde geç-
mişti, hem de birkaç defa. O zamanlar kaç yaşındaydınız. Şiir ilginiz ne za-
man başladı?

Şiirle çok küçük yaşta tanıştım. İlk olarak Yunus Emre Divanı geçmişti eli-
me. İlkokuldaydım o zaman. Ben de yazayım diye başladım. Defterlerimden 
artan kâğıtları kesip küçük bir defter hazırladım. Yunus’u taklit ettiğimi sa-
nıyordum. Bir de hamasi manzumeler karalıyordum. Kıbrıs harekâtının so-
nuçları konuşuluyordu galiba çevremde. Kıbrıs şiirleri yazdığımı hatırlıyo-
rum. Hatta şiir defterimi ilkokul öğretmenime göstermiş, o da aferin demişti. 
Çocuk yaşta, bilinçli bir kitap okumam yoktu. Kimsenin bir şey dediği de. Ne 
bulursam okuyor, taklit ediyordum. Yüksek İslâm Enstitüsünde okuyan am-
caoğlu, Ahmet abim vardı. O bize (ağabeyimle bana) bazı kitaplar getirmeye 
başladı. Böylece 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 sondaydım. MTTB’ye gittik. Oradaki ağabeyler bizim bu fikrimize gül-
düler. Siz önce bol bol şiir okuyun, hikâye okuyun dediler. Bir de dergi tutuş-
turdular elimize. Dediler, şiirlerinizi buraya gönderin. Mavera’ydı bu dergi. 
Bazı şiirlerimi 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 ta-
nıştım. Gönderdiğim hikâye için esprili bir cevap yazmıştı. Hikâyemin henüz 
zayıf olduğunu belirtmişti bir de.  Zarifoğlu’nun bu cevapları daha sonra ki-
taplaştırıldı. 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 ya-
şımdaydım. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Kendisiyle yüz yüze 
hiç görüşmedik. Üniversite için Ankara’ya geldiğimde ben Aylık Dergi’ye 
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müntesiptim. Dergi olarak kapı bir komşuyduk, cesaret edemedim. En çok 
hayıflandığım hususlardan biri budur.

Ana hatlarıyla şiir serüveniniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi der-
gilerde yazdınız, kitaplarınız?

Mavera’da Aylık Dergi reklâmını görünce bu dergiye de abone olduk ağa-
beyimle. 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 yetini-
yordu. 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 gereki-
yor, yeteneğin 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 ima-
nım var.

Nasıl bir şiiri savunuyorum, diye düşündüğümde, bir çırpıda cevap vere-
mem 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 
müdahale 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: 
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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 zorla 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 
bulmadığımdan 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, Necip 
Fâzıl… Daha bu tarafa: Sezai Karakoç. Ve diğerleri: Behcet Necatigil, Asaf 
Hâlet Çelebi, Ebubekir Eroğlu…
 
Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen uluslararası şiir şölenleri hakkında 
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 etkin-
liği 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 yüzyıllık 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 hissettiniz?

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-
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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 yarışma-
sında birinci olmaktı. Birinci olmama karşılık bir ödül vermemişlerdi.

Sonuçta ödül almak güzel. Takdir edenlere şükranlarımı sunuyorum.
Bu ödülleri çok önemsiyorum Türkçenin buluşması açısından. Şiir açısın-

dan belki belirleyici değil, ama stratejik önemi var.
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NÂMIK KEMAL BÜYÜK ÖDÜLÜ SAHİBİ
RİFAT SALAHOV İLE SÖYLEŞİ
Söyleşi: Osman Özbahçe

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 ödül-
le bitirdim. Ondan sonra Kazan Devlet Üniversitesinin Hukuk Fakültesinde 
okudum. Şimdi Şehri Kazan gazetesinde çalışıyorum. Ama kendi mesleğim 
boyunca da çalışmak istiyorum.

İlk şiirinizi ne zaman yayımladınız? Şiir hayatınız hakkında bilgi verir mi-
siniz?

İlk şiirim 2002 yılında ilçemizin Bayrak gazetesinde yayımlandı. 2004 yılında 
Vatanım Tataristan (cumhuriyetimizin resmî gazetesi) gazetesinde yayımlan-
dı. Ondan sonra İdel, Kazan Utları (Kazan Işıkları), Yalkın (Ateş), Meydan, 
Çayan dergilerinde, Şehri Kazan, Sabantuy gazetelerinde şiirlerim yayımla-
nıyor. 2007 yılında ilk kitabım Künel Börteklire, Tataristan kitap neşriyatında 
dünya gördü. 2008 yılında Tataristan Yazarlar Birliğine girdim. 2009 yılın-
da Yeşil Ay, 2012 yılında Taşta Üsken Güller isimli kitaplarım yayımlandı. 
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 hakkındaki 
kanaatlerinizi alabilir miyiz?
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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 tanıyorsunuz?

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 
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 düşü-
nüyorsunuz?

On dukuzuncu 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 hissettiniz?

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!





TÜRKİYE
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GÜNEŞİ YAKANLARIN SELÂMI
İlhan Berk (1918-2008)

Bir zevk duyulmaz oldu, buranın rüzgârlarından 
Hayat soldu bir günün enginlerinde yine. 
Selâm! Sonsuzların yorgun gönüllerine 
Selâm: Güneşi içeren çocukların diyarından!...

Bir ateş yakalım ki geçmesin hatta bir an 
Ve sussun kurtlar, kuşlar bir gök gürültüsüyle; 
Bir ateş yakalım ki, tutuşsun gökler bile
Ve Güneş içilsin o gün, kızıl çanaklarından!...

Varsın eskisin sesim kaybetsin ahengini 
Geceler kıskanmasın aydınlığa süsünü.
Donatsın sonsuzluklar gibi gurubun rengini 
Söylesin ve uzaklar baharın türküsünü...

Neler neler beklenmez nihayetsiz bir yerden
Güneşi içelim mor şafaklar gecesinden.
Selâm! Sonsuzluklara, hasretli gönüllerden
Selâm, güneşi, göğü yakanlar bahçesinde!...
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OZAN
Arif Damar (1925-2010)

Çınıltısında sonsuzluğun  
Duyuracak sesini korkusuzluğun

Gerçeğin gözlerden ırak  
Gizlerini bir bir açıklayacak

O ayaklanacak herkesten önce  
Karanlık aydınlığa çökünce

“Düşlerde tuz” tükenirken  
Taşıyacak yeniden yeniden

Kimdi yerden göğe ilk doğrulan  
İlk dikilen ayakta ilk insan

Ozan 
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BOZGUN
Sedat Umran (1925-2013)

Bir kez daha denedim yalnızlığımı, 
içimin kopmayan ipinde sallandım,ürküttüm bulut kuşlarını 
gökyüzünün, sonsuzun çizgisiyle sınırlandım; 
bir gün çaresizlik içinde kalmışken 
hiçlik ordularımı çoğalttım kendimden, geçtim ölüm bataklığını hıncımla 
kurutarak, köprüler kurdum umutsuzluğumun 

putrellerinden. 
Ben zamanı müthiş gücümle durdurarak
kurdum sessizliğin duran saatlerini, 
ben her yanımdan kuşatılmışken 
bir kez daha denedim kendime tutunmayı; öyle genişlettim ki 
denizlerimi 
ben koydum yerli yerine adalarımı 
ve öğrendim kıyısız, limansız yaşamayı. 
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GÜL NİYETİNE
Nüzhet Erman (1926)

Güneş demişler güneş olmuş -her sabah açan çiçek  
Ne malum sabahları bir gülün doğmadığı

“Bir çiçek” diye tanımlanır ama 
Nerden belli günlerin hürriyet olmadığı

Boşuna mı söylenir -toprağına-
(ozanların ve yiğitlerin)

Arada bir gül yağdığı

Kesin ve güzel olan -insanoğlunun  
Gül için öldükçe gülsüz kalmadığı 
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İLKBAHAR DALLARI ALTINDA
Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu (1929)

Doğuyor battığı yerlerde bahar,  
Bir selâmdır açılan pencereye. 
Gel, kulak ver! Çiçek açmış kokular  
Kuzeyin aşkını söyler güneye.

Yine bir kuş, bir gül akını,  
İlkbahar dallan altında şehir...  
Hür bulutlar ki beyazlıklarını  
Ağaran saçlarımızdan dilenir. 
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ELİF
Bahattin Karakoç (1930)

Bir rüzgâr yolarken bulutlan lif lif 
Turalanmış saçlarını uçuruyordu Elif
Uyku vaktini unutmuş gökteki tek yıldıza doğru  
Ötelerden yansıyordu bir dağın kamburu 
Bir ezginin rüzgârında ırgalanan düşü içinde
Daha tay, daha ceylân daha zinde 
Elif bir kar suyudur dupduru

Hiç resim çektirmemiş, aynası sular olmuş  
İnce parmaklan karınca, gözleri kuş 
Şaklar çıplak bir atın sağrısında kamçı kamçı  
Bağcıkları sık bağlanmış örgülü saçı 
Rüzgâr Eliften deli, Elif rüzgârdan inat  
Sanırsın pervazlanmış ışıktan bir kanat  
Ovalar kadar geniştir her kulacı

Dünya benim der Elif eğilmeden yürürken  
Sevgisi hâs, gönül toprağıysa gen 
Ne filizler fışkırır mayalanan zamandan  
Elif elmadaki renk, Elif kurbandaki kan  
Başka kız mı yok sanki, niye hep satırbaşı,  
Şiirde ve kelamda Elif hep yüzük taşı?  
Elbet şaşacak buna tek boyutlu her insan

Öfkeli bir dev gibi homurdanıp gelirken  
Elif’i alıp da gidecek kara tren 
İlk ben kapak olurum karnı aç tünellere  
Ve ezgiler dokurum sancılı tellere 
Elif bir sümbüldür, Elif süt bakış  
Elif-lâm-mim demiş, oturmuş nakış  
Elif bir sultandır can güzellere 
Yarına hükmüm geçmez, heybemde azığım yok  
Ecel pusuda bekler ve benim acelem var 
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KARA SEVDA
Ayhan İnal (1931)

Bir rüzgârım 
Çılgınım, fırtınalardan hürüm.  
Varlığım sende başlar, yokluğum sende 

bitmeli 
Beni eritmeli esaretin 
Yoksa ölürüm, yoksa ölürüm,

Bir yaylayım 
Yaylalardan yeşil, yaylalardan serin.  
En güzeli sende değilse gözlerin;  
Kahrolayım, kahrolayım.

Yanardağım 
Dağlardan ulu, dağlardan yüceyim.  
Yıldızlar eteklerimde parlar,  
Bulutlar aşamaz zirvemi 
Aşkınla devim, aşkınla yüceyim.

Bir pınarım 
Kaynağı bendedir pınarların.  
Yücelerden en yüceye akarım  
Dalgalar! Beni de kalın köpüklerinize  
Tanrıdağlarından geliyorum 
İletin beni denize.

Büyük günahkârım 
Seni sevmekten suçluyum. 
İftarda seni, sahurda seni beklerim;  
Sana niyetliyim, sana oruçluyum. 
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GEÇ GELEN DUYGULAR
Abdurrahim Karakoç (1932-2012)

Tutuşsak el-ele bir yaz sabahı  
Çıksak Şardağı’nın yücelerine.  
Kovsak saatları, dakikaları  
Baksak Elbistan’ın gecelerine.

Donsa şekillerin, renklerin izi  
Zaman bir noktada unutsa bizi  
Çiçek sular gibi saf sevgimizi  
Döksek türkülerin hecelerine.

Göklere çekilse göz uykuları  
Dolunay uzanıp öpse suları 
Her yağmur öncesi dost duyguları 
Eksek cümle gönül bahçelerine.
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Şİ’RİN CAZİBESİ
Yasin Hatiboğlu (1935)

Şi’rin beni cezbeyleyen esrarına kandım,
Gördüm yüce şairleri, şi’rimden utandım;
Nabi’lere Âkifler’e tilmiz olamazken,
Daldım nice hülyalara, ateşlere yandım!
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FARKINDA MISIN?
Yavuz Bülent Bakiler (1936)

Anneciğim bilmem farkında mısın?  
Söylenmemiş en mübarek en aziz  
Duygularla çepe çevre çaresiz 
Sana yöneldiğimin farkında mısın?

Demeden yakın ırak 
Bulutlarla savrulup, ırmaklarla akarak  
Sana “Anne” diyen dilleri kıskanarak  
Kapına geldiğimin farkında mısın?

Bütün anneleri düşündüm tek tek  
Sensin benim için en güzel örnek  
Seni dinleyerek, seni görerek 
Nasıl yüceldiğimin farkında mısın?

Seni göremedim diye bu bahar  
İçimde bin türlü duygunun isyanı var  
Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar  
Seni sevdiğimin farkında mısın?
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TÜRKMEN GÜZELİ
Tahir Kutsi Makal (1937-1999)

Şurda bir yavruya gönül aldırdım 
Şöyle yakınıma gel dedim, güldü 
O su koydu, ben kadehi doldurdum 
Gel gitme, yanımda kal dedim, güldü.

Bir üveyik bakışıydı gülüşü 
Kilimlerin nakışıydı gülüşü 
Gelincikler açışıydı gülüşü 
Madem öyle, yine gel dedim, güldü.

Dik başını yücelerden indirdim 
Şiirime sanki bir kuş kondurdum 
Gelmiş geçmiş sevdaları dondurdum 
Hele yanaş, gönlümü al dedim, güldü.

Bu sıcakta harman böyle savrulur 
Boş bağrımda yüreciğim kavrulur 
Beni yıkan işte bu hoş yavrudur 
Dilin şeker, dudaklar bal dedim, güldü.

Şu gördüğüm karşı dağın ardıdır 
Arkasında koşan sanki ordudur 
Türkmenistan onun gerçek yurdudur 
Gayri beni ülkeme sal dedim, güldü.
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BİRAZDAN GÜN DOĞACAK
Erdem Bayazıt (1939-2008)

Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı 
Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında

direnen insanlığın

Saçlarınız ıstırap denizinde bir tutam başak  
Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana 
O inanmışlar çağının,

Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer  
Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde  
Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz  
Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına

sünger.

Gün doğar rüzgâr eser bulut dolanır  
Rahmet şarkısı söyler yağmurlar 
Alnınız en soylu isyandır demir külçelere  
Gürültü susar ses donar sevgi tohumu patlar  
Sessiz bir bombadır konuşur derinlerde.

Ey bizim sabır yüklü toprağımızın kutsal ağacı  
Sen bize hayatsın umutsun mezarlar

kadar derin
Bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin  
Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların

tüy renkli sıcaklığı,

Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller  
beldesinden 
Yıkıntılar sonrası sarındığım şefkat anası 
Ey dağlan yerinden oynatan ses ey mermeri toz eden

rüzgâr
Ey âlemi donatan ışık toprağa can veren el.
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MESCİD-İ AKSA
Mehmet Âkif İnan (1940-2000)

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde  
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu  
Varıp eşiğine alnımı koydum
Sanki bir yeraltı nehr çağlıyordu

Gözlerim yollarda bekler dururum
Nerde kardeşlerin diyordu bir ses
İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin
Unuttu mu bunu acaba herkes

Burak dolanırdı yörelerimde
Miraca yol veren hız üssü idim  
Kutsallığım belli şehir ismimden  
Her yana nur saçan bir kürsü idim

Hani o günler ki birlerce mü’min
Tek yürek hâlinde bana koşardı
Hemşehrim nebi’ler hatırı için  
Cevaba erişen dualar vardı

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma  
Mü’minden yoksunum tek ve tenhayım  
Rüzgârlar silemez gözyaşlarımı  
Çöllerde kayıp bir yetim vahayım

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde  
Götür Müslümana selÂm diyordu  
Dayanamıyorum bu ayrılığa  
Kucaklasın beni İslâm diyordu 
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BİR YANIK TÜRKÜYÜM BEN
Muhsin İlyas Subaşı (1942)

Aral ellerimde dolu kadehti benim,  
Şimdi kırılmış bir kristal gibi sessiz. 
Altay’da kaybedilmiş bir yanık türküyüm ben,  
Benden öteye bin Hazar yürür...

Kaşgar toprağına, Buhara diline hasret.  
Semerkant benim kadar yalnız ve kimsesiz.  
Döner döner Urallar’a bakarım, 
Benden öteye bir nazar yürür...

Yüreğim şahlanan Bakü’dür şimdi, 
Bir destan söyler ki, eşsiz mi eşsiz.  
Seyhun, Kafkasya’nın gözyaşı olmayacak,  
Benden öteye bin mezar yürür...

Duygularım kanatlanmış, birileri yol 
vermez,  

Alma-Ata fecrine bırakılmış güneşsiz.  
Kırmak istiyorum bütün prangaları.  
Benden öteye bin Sezar yürür!...
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BİZİM KIZLAR
Ali Akbaş (1942)

Hey kızlar, 
Bizim kızlar 
Ya ayva, ya narsınız 
Karagün çıraları 
Mum gibi yanarsınız.

Hey kızlar, 
Bizim kızlar 
Mübârektir adınız 
Elif, Döne, Emine 
Gençliğe doymadınız 
Açık olsun bahtınız

Hey kızlar, 
Bizim kızlar 
Yurdumun semâsında 
Adsız yıldızlarsınız 
Rüzgârda bir saz gibi 
Ne diye sızlarsınız

Hey kızlar, 
Bizim kızlar 
Yemen’de, Bingazi’de 
Bir cephede biterdik 
Bereket siz varsınız 
Yaylada pınarsınız!
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TESBİH
Dilaver Cebeci (1943)

...Ve benim Taşkent gecelerinden kara,  
Rahmet damlalarından bereketli tesbihim  
Dolunay umutlarla çekip, 
Bir menzile yettiğim... 
Çözülsün kaderimi düğümleyen zincirler, 
Kisrâ’nın kalesinden yedi mazgal yıkılsın!  
Tesbihim tamam oldu billah, 
Sübhanallah... Sübhanallah... Sübhanallah... 
Ta uzakta, Sarı Irmak kıyısında,  
Tesbihimin dokuz renkli püsküllü...  
Sabır gergefinde bir güzel kız;  
Benzi Sarı Irmak’tan sarı... 
Yorgun parmakları susamış, Zemzem’e,  
Sinmiş gözbebeklerine otuz dört soru...  
İmâmesi de var, tanıktır Allah, 
Elhamdülillah... Elhamdülillah... Elhamdülillah... 
Ben bir duasız mihrab önünde,  
Yıkıntı otlarına masal anlattım: 
Hep acıyı söyledim, acıyı yazdım. 
Ne acı! Gerçeğin soylu acısı... 
Tamam etti sonunda tesbihimi, 
Tesbihim alnımda otuz üç damla ter...  
Allahuekber... Allahuekber... Allahuekber...
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ÖZLEM
Ali Uğur (1943)

Neden 
İçimde bin özlem  
Yaşar her dem

Bir ömr içinde  
Bin özlem 
Her akşam birer birer  
Güneş gibi sönerken  
Yeni bir özlem 
Söker, 
Şafaklardan daha erken

Bir ömr içinde bin özlem  
Kayan yıldızlar gibi  
Gelip geçerler gönülden

Ama 
Bir özlem var içimde hiç bitmeyen  
Ve sanki 
Daha yakın bana benden

Ki 
Doğmuş ölüme;  
Ben doğarken  
Ölümden. 
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PUSULA
Refik Durbaş (1944)

Annemin öldüğü yaşı çoktan geçtim 
suyun vefası ve acılar 
-bir de gökyüzü 
çocuklarım olsa da 
Babamın öldüğü yaştayım artık 
gurbeti sıla, sılası hicran 
-bir de yalnızlık 
arkadaşım olsa da 
Ama gönlüm hâlâ 
oğlumun âşık olduğu yaşta 
-sevdanın pusulası 
anılarım olsa da 
İki güvercin ey ömrüm 
yılların omuzuna tünemiş 
biri hayat, öteki ölüm 
yaşadığım olsa da 
Biri Refik, öteki Durbaş aslında 
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BİR GÜLEÇ YALNIZLIĞIN
Mehmet Ragıp Karcı (1945)

Bir geyik geçip gidiyor gözlerinden
saçlarında boğuk sesli bir İstanbul taşıyorsun
sonra en ıslak nisanlı kaldırımlarda
arıyorsun çocukluğunu
koşuyorsun koşuyorsun
yüzün seçilmiyor sevincinden

Usulca yanına gelip oturmuş oluyor güvercinler
bir şarkı tutturuyorsun kara gözlü

uçuyor atlıları bir başına
içinde güleç yalnızlıkların

Sen mi gülüyorsun
yıldızlar mı üşüşüyor
güvercin bakışlarına
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VARSIN AYYUKA ÇIKSIN  
BERZAHI ÂLEMDE ADIMIZ
Nurettin Durman (1945)

Encamını farkedip kapıdan girerken
Bazı şeylerin eski şeyler olmadığı
Bazı şeylerin alameti farika 
Ve ecic bücüc tarzı keyfiyet ile malül  
Neyle kaimse yolun varacağı son iskan  
Hangi efsanesinden kalmışsa geriye ihtimam ile elbet
Vazgeçmediğimiz ırmağın karşı kıyısında  
Muhakkak ki birçok şey vesilesiyle
Bağrımıza bastığımız yumruğumuz 
Rızasını alabilseydik eğer şahin bakışlı aşkın  
Ahlâkını tevarüs ettirmiş oğullar olarak  
İmdadına yetişmiş olurduk 
Müzmindir diyecekler kasrında ağlarken  
İnerken gece yıldızlarım bırakıp ev içlerine  
Meçhul baktığımı farkedip bir lahza inatla  
Sessiz duruşumu takibe alacaklar 
Bilinsin ki ziyaretim asla kendimden gayrı  
Tamamen bana dair bir mısra olarak  
Şüphesiz ve bilinmez değildir 
Gece rüyalarımı bağrına basan bir şehrayindir  
Kötülük uzaktan bir korkuluk gibi bakarken  
Düşman mevzi tutmuş bağrımdan içeri akarken 
Hangi soysuz çağın adına savaş vereceksin  
Bu demek değildir ki her kapının dışında  
Beni bekleyen düşman
Pusu kurmuştur da benim yoktur haberim  
Kemendi kimin boynuna atacaksın 
Ey sadist ruhlu canavar 
Kimlerle sarmaş dolaş olayım ki şaşmasın kavli kararım 
Ricat edecek bir takatim kalırsa ki hücumdan yana olurum hep

(…/…)
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EVLERİNDE GÜL OYA
Mustafa Miyasoğlu (1946-2013)

I.

Evlerinde gül oya 
Tut yârim ellerimden 
Bir yanı gurbet bir yanı sıla  
Döner durur değirmen 
Tut yârim ellerimden

Üstünde keten gömlek
Durdum evler önünde 
Bir acıyı bir acıyla büyütmek  
Beklerim gelmese de 
Durdum evler önünde

Ne verdin ne istersin  
Bu evler bu evlerde 
Bir yanı zulüm bir yanı kin  
Güzellik nerelerde 
Bu evler bu evlerde

II.

Bu kuyu Yusuf yolu 
Hey Yârim diken yanım  
Bir durdu bir kurudu  
Eridi aktı kanım 
Hey yârim diken yârim 
Can çıktı fal çıkmadı
Ben hep istedim onu
Bir tuttu bir tutamadı  
Eğildim baktım kuyu  
Ben hep istedim onu
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Yollarda yürür kervan  
Her şey yerli yerinde 
Bir gün saray bir gün zindan  
Züleyha nerelerde 
Her şey yerli yerinde

III.

Evlerinde gül oya 
Bir yanı gerçek bir yanı rüya
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YALIN GERÇEK
İhsan Sezal (1947)

I.

Kıtalar arası, gökler arası 
Mavi denizlerin mor sularında  
Lacivert dağların doruklarında  
Sakin izbelerde dünya tükenir  
Ne gündüz sarısı, gece karası  
Ne mutsuz olmanın acı yarası  
Kıtalar arası gökler arası 
Dünya parça parça bende tükenir  
Bende sevgilerin ölümlü yası  
Bende parça parça dünya tükenir

II.

Kıtalar arası, gökler arası 
Yalın gerçeklerde kaybolmadım ben  
Yalın gerçeklerin çöl güneşinde 
Yalı m yalım yanıp kavrulduğumu  
Petek gözlerinde bir görebilsen  
Al-yeşil dünyalar örebilsen 
-Kıtalar arası, gökler arası- 
Renklerin dünyayı öptüğü yerden

III.

Petek gözlerinle bir görebilsen 
En yalın gerçeğin “ben” olduğunu.
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AĞAÇKAKAN
Metin Önal Mengüşoğlu (1947)

İlk ışıklarıyla dünyama 
Sabah duşunu aldırırken güneş  
Avuçlarıma biriktiriyorum 
Yapraklardan süzülen ışık damlacıklarını  
Bir ağacın kabuğunda mağrur ve çalışkan  
Ağaçkakanı görüyorum sonra 
Kalbimin kabuğuna vurmalısın darbeni ey kuş  
Ben hayatın güzel boynunu okşuyorken  
Dostlarım mahpuslarda unutulmuş

Taneleri kan pıhtısından oyulmuş 
Sabır tesbihleri almalıyım onlara  
Ellerimi dikenler üstünde bekletmeliyim  
Hayatın deli rüzgârda kuruyan tuzuna  
Alışkın yaralar hazırlamalıyım

Gözlerimin yağmuruna nasıl dayansın  
Benim parşömen malzemelerim  
Yurdumun kuşatılmış arenasında  
Şeytan şaklatıyorken kırbacını

Ey, baharı derin kuyulardan 
Sırtımıza doğru çekmeye uğraşan kırnap  
Sakın incitme ki körpe dirseklerini  
Taştan zeminlere yaslanacaklar

Devlerin uykusunu kaçırıyor varlığımız  
Bacalarındaki dumanda da bir telaş 
Onlar ki kabuğu nu soymak için dünyanın  
Dallarını kırmaktalar o narin fidanların

Dünya ve yalan  
hiçbiri baki değil
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MELEK KOLONİSİ
Gülseli İnal (1947)

Rosarium Philophorum

Arınmış daireler boyunca gül  
bir boynuma bir bileklerime  
o misk sümbüllerin çarkı 
birlikte dönmektesiniz gökkubede

Çarpıp geçmekte gül kasırgası  
nice ruh ruh okyonusunu delerek  
bir göğsüme 
bir havaya

kızıl ey sert maya 
sivri ucunu açığa çıkardığında

Göğüs yarılır 
yeşillikler arasında kan içinde kalan  
kollarımla 
sessiz bir katliam

Ey zaman 
en uç dille seslendiğin ben  
diz çökmüşte önünde 
izlemekte gül pencerelerdeki girdabı

şimdi önerdiğin karanlık  
çağlar önce aydınlığın kızıydı  
o kız ki tutulmuştu en büyük  
yangınına senin 
deli devran fırtına tayfı 
al hummalı kaçık ıslak sürü  
şafağı susturan büyücü  
sana bir kral adına 
ayçiçeği tohumları dalgakıran siyahı  
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çarpıp durmaktasın aynasına  
iskenderi’in
o ulu bozguncu tutkulu düşçü  
kutsasın diye yeniden  
miğferindeki zehiri

dalgalar alıp taşıdılar şafağa  
önüne geçilmez atlı 
buyurgun hero kızıl yazgılı ceset  
doğum öncesi bedenin 
bir gül sedirinde şimdi 
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ÇOCUĞUN MİRACI 
Kâmil Eşfak Berki (1948)

I.

İskelede bekleme salonunda 
Herşey yepyeni, kusursuz
Çocuğun umudu balonunda 
Sanırım acı çağında gülümsemeler de kusuruz

Ansızın geldi ve doğdu o düşünce, ürperdim
Bir çocuk dünyaya doğru gelirken
Dayanılmaz bir baba heyecanı içindedir
Bekler mevsimlerce anasüdü içinde
Sonra bir gün patlar baba kelimesi

Kıştı, herkesin içinde bir çorba duygusu
Yine de herkes tehlikelere koşuyordu
Arttıkça paranın gürültüleri
Çok eski mağarada çok eski sessizlik
Erdem un ufaktı Güzellik kaçardı…

Limanda dev yaratıklar: liman vinç içinde 
Bir işsiz denizi sıyırıyordu
Yeni yürümüş bir çocuk sevinç içinde 
Yeni yürümüş bir çocuk çığırıyordu

(…/…)
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SEVDAN
Mehmet Atilla Maraş (1949)

Kaç kez başımı koyup köşe taşına  
Bir ak-yeşil sevda için ağladım

Ölü bir mevsimde olsa bütün yeryüzü  
Hep bir mahşer gibi seni yaşadım

Bir konuksun içimde barınan umut  
Tarifsiz sevgime hep başkaldıran

Bir bahçeyi düşün reyhan kokusu
Gözlerin gözlerin nisan uykusu

Bileniyorum doğru bildiklerimle  
O salkım söğüdün serinliğinde

Sen ki dekoruydun rüyalarımın
Ah bir varabilsem ufuklarına

Denedim hayatın bir anlamı yok  
Bir derdim olmasa sen olmasan sen

Geldin işte dağ gibi yanımda durdun  
Günümü tufana çevirdi sevdan 
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FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLAR
Cahit Koytak (1949)

Yağmurlu bir gün 
Dışarda futbol oynuyor çocuklar

Uykularından balçık akıyor  
Umulmadık goller peşinde hepsi

Ve yağmur yutuyor bütün golleri

Yağmurlu bir gün
     Dışarda futbol oynuyor çocuklar
Karanlık sofalarda morfin alıyor anneleri
     Ah bir bilseler olup biteni

Ve yağmur yutuyor bütün golleri

Yağmurlu bir gün 
     Dışarda futbol oynuyor çocuklar

Gülleler taşıyorlar ayaklarında
   Hırsından ağlıyor kimileri

         Ve yağmur yutuyor bütün golleri

Yağmurlu bir gün 
Dışarda futbol oynuyor çocuklar  
    Top yukardayken uyukluyorlar  
           Tempo o kadar ağır 

Ve çekilmez ki  
Hakem düdüğüyle durmadan  
  Oyuna çağırıyor düşenleri 

Ve yardıma melekleri 

Ve yağmur yutuyor bütün golleri

Yağmurlu bir gün
     Dışarda futbol oynuyor çocuklar
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Azgın kamçısıyla sonbahar
     Dövüyor akasyaları iğdeleri

     Gövdeleri boşluğa savuruyor oyun

Ve çocuklar kaynayan toprağı tırmalıyorlar
Kararan göğü

      Gözümüzdeki kalın perdeleri…

Ve yağmur yutuyor bütün golleri
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KAMET-İ DİLDAR
Şahin Uçar (1949)

kâmet-i dildar aceb tübâ mıdır? 
ol hırâmân serv-kâd cânâ mıdır?

tâ ezelden rû-nümâ peymânede 
gördüğüm hüsn ol gül-i ra’nâ mıdır?

bilmezem dünya vü mâ-fihâ nedir 
lâ mıdır illâ mıdır leylâ mıdır?

ser-hoşam döndükce dünya bâşıma 
dil kıyâm etmekde bî-pervâ mıdır?

yâ niçün dönmektedir çarh-i ezel 
âşık-ı zârın gibi şeydâ mıdır? 
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BASKIN
Cumali Ünaldı Hasannebioğlu (1949)

Bağışla, bağışla ey duyarlı kuyu 
her çıt sesiyle kabaran bu hor korkuyu

Gizlenip kaya diplerine parpazlanan yüreğe 
sürülü bir tedbirdir acı öd suyu

Bir çiçek bozuğu deri en olmayacak yerde 
kim bilecek gergin yumruğu çözen kuşkuyu?

Mağ’ra değil zifiri bir yoldur gidilen 
namluya mermi sürülürken hazırdır beş duyu

En ince yürek zarımıza vuruyor mızrağını dünyaya 
bir dağı abanıyor üstümüze sürdürürken sorguyu

Bağışla, bağışla bittiğinde bu biteviye çizgi 
yüreğini yoketmiş bir adam durduracak burguyu 
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BAKIR
Suat Engüllü (1950)

Bir ahşap evdir gözümde tüten 
Yahya Paşa Mahallesi’nde çocukluğumun  
bahçesinde yediveren güller açan.

Geniş sofasında kurulan sofralarda  
tadına doyum olmazdı yemeklerin
zamana direnen bakır kablarda yenen.

Araya koskoca yıllar girdi sonra  
bakır kapları, sofraları, sofayı 
gül bahçesini, evi alıp götüren yıllar.

Hiç beklenmediklerle dopdolu ama hayat.  
Yalan mı? Bak işte, seninle yeni baştan  
bakın keşfetmet varmış kaderde. 
Olsun çoktan razıyım kaderin böylesine.
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ORMANDA YÜRÜYÜŞ
Ebubekir Eroğlu (1950)

biz şimdi orman içinde bir yoldayız
ne öğle güneşi merhem oluyor ne alaca 

karanlık
yorgunluktan bakmaya üşenen gözlerimize
günlerce taranmış saç gibiüstümüze abanan dallar yüzünden

şu kulağı özleyen bir yankı var da  
sanki bizi çekiyor kendisine 
ardında bir şey saklıyor yüksek otlar  
basılmamış yollar üstünde

hayat eksik zahir ulaşmak için 
tam vaktinde vardığı yere herkesin  
yoksa niçin bu koşu bu acele 
bir bağış olduğu yerde sükunetin

gelmeden önce ne arzu ne yeis vardı
ve bulduk işte hafızaya 
damladıkça açlık veren mirası  
burda orman içindeki yolda  
derimizi yırtan dalların 
sonunda bir ışık açacağını umarak
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DAĞ SEVGİSİ
Rıfkı Kaymaz (1950)

Saklama duyduğun dağ sevgisini!  
Yüzyıllar boyunca unutamadığını  
Yıllar yılı yankılanan sesini,  
Duymadan hiçbir şey yapamadığın.

Varsın saçlarını dağıtsın rüzgâr...  
İçinde arzular çalkalanıp dursun.
Orada şehirden başka hava var  
Orada istersen mesut olursun.

Yücelerden yüce sessiz, tertemiz...
Duyguların sarar seni gizlice.  
Uzaktan görünür masmavi deniz,  
Gemiler küçülür, ufuk bir ipince...

Irmaklar, ağaçlar sana derinden,  
Söylerler en güzel dağ bestesini.  
Vurulursun, en ince bir yerinden  
Dinlerken çobanın kaval sesini

Bu ıssız dağlarda söylenen her an,  
Bir destan, bir masal, bir şiir vardır.  
Sonsuzluk ipine dizilen zaman, 
Rahmet rahmet yağan bembeyaz kardır. 
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SEVDA VURULDU
Mehmet Oymak (1950)

Sevda vuruldu 
Ne duman ne sis  
Göz-göre gün-ortası  
Sevda vuruldu

Ne yolu kesildi  
Ne pusu kuruldu  
Ansızın oldu  
Sevda vuruldu

Ne avcı ne av 
Ne başkası duydu 
Bir kaynamaydı duruldu  
Sevda vuruldu

Ne ki sevgi, sevda ne ki  
Ruh mu nefes mi ses mi  
Ne bilindi ne soruldu  
Sevda vuruldu
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SAFİR KÜHEYLAN
Edip Gönenç (1951)

Neron maun tüyler salgılayan rüyasında 
Öpmedi beni 
Kasırgalar geçiren huylarından ısınmadı 
Temkinliydi bildik kasvetlerin eşiğindeydi çehresi 
Kahkahasının zarına bir ağaç gibi yapışmıştı 
Yaşamak şehveti 
Temkinliydi 
Kanımdan bir kar fırtınası gibi geçince zaman

Mavi bir titremeye dönüştü yaşamak 
Durdum. Yasin koynuma girdi. Durdum. 
Mühim karanlıklardansın ey çocuk 
Ey çocuk ey çocuk ey çocuk

Sabah. Çırılçıplak. Bir kadın gibi. 
Müsveddesiz 
Kopyasız 
Ve durduk yerde sarışırın korkularıyla bağıran 
Ve durduk yerde hain 
Ve mor bir hayvan.
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DOLU GÜN
Turan Koç (1952)

ekmekle şiirin ortasını  
ben nerden bilirim 
ağzımda şu uysal havaların tadı 
kaç bahar kaç resim var cebimde nerden bilirim  
ben nerden bilirim

sabahı ıslatan 
tiril tiril bir zambaktır 
senin aydınlık geçmişine akan  
evlerin ışığıdır 
canım 
baharın açmazları  
seni bağlayan 
ben nerden bilirim 
aşkın yaklaşan çizgisidir

bu ikindi üstleri 
bir yankılanmadır bende  
senin gözlerin iri, gölgeli  
yürü caddeler uzasın 
adın gibi açık değil bu kent  
yürü anneliğin artsın 
hışır hışır köpükle doluyor içim
aşk mı bu çaresizlik mi 
ben nerden bilirim
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AKREP VE YELKOVAN
İhsan Işık (1952)

Burası dünya 
Gökler mi yüksek alevler mi  
Hani ya kızgın sularda  
Yüzmeyi bilen gemi

Burası Türkiye  
Ve şımarık buzul  
Ve direnen çiçek  
Biraz sen biraz ben  
Apaydınlık gelecek

Burası ben 
Her şey gittiğinde arda kalan  
Sayılarına gelince 
Akrep ve yelkovan
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İNSANA ÖVGÜ
Ali Günvar (1953)

levlâke levlâke lemma halaktül eflake  
gün 
sonsuzluk ordularıyla yükseldi  
ardısıra belgin kumulların.

tanyerinin keskin ıslığı  
işliyorken çatlayan tenime 
soğuk inşirah kırbaçları parlıyordu  
şehrâyin karnavallarında yalan kentlerin.

uyandım donmuş eklemlerimin  
sızısıyla, yorgun uykularımdan.  
ve ölümsüz sevi, bir kuğu 
kanadınca, sardığında erlik suyumu,  
yürüdüm saydam maviliklere. 
ve akış durdu.

bir su müziğiydi yüreğimde tanrısal tını.  
şarkındım çürüyen kulaklarına çöl cinlerinin:

senin için yarattım, senin’çin  
boşluğunu evrenin... 

ve uzun süre titredim 
bulanık görüntülerinde hazin geleceğimin.  
acınası ümmetimin çaresizliğiydi 
-çığlık çığlığa- 
kanlı haykırışlarında avuçlarımın.
ve rahmetim 
ulandı kullarıma. 
ve söküp gençliğimi, akkor misali,  
kuduran cehennem alevlerinden,  
sarstım lâyezâl himmetimin, 
bir nefes darbesiyle, temellerini.
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ve çileli yıllarımın sonunda, gördüm
ki bir hışım bırakmıştım yalnızca,
benden önce doğmuş oğullarıma...

bir su müziğiydi yüreğimde tanrısal tını.  
şarkındım çürüyen kulaklarına çöl cinlerinin:

soylu zayıflığım,  
soylu zayıflığım, ey! 
kanayan yüreğinde şimdi cehlin,  
umarsız çocukluğumdur, 

spastik elleriyle, 
savurur titreşimli sokaklarını  
şehlâ tecellîlerinin 
şehlâ tecellîlerinin 

şehlâ tecellîlerinin...
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ATLIKARINCAYI DUYDUM
Tuğrul Tanyol (1953)

Atlıkarıncayı duydum, boynumdan içeri 
Bir su gibi süzülen havayı.
Ben eksik bir şeyim, kendini kendinle tamamlayan 
Bir mermi belki,
Bir gün size de çarparım.

Ben geometrik biçimlerin ve matematik
Denklemlerin anlam veremediği bir şeyim 
Boynumdan içeri süzülen su gibi bir şey 
Boynumdaki ıslaklık duygusunu yanıltan.

Ateş yalnızca ağacın kabuğunu yakar
İçinde dolaşan ırmakları kim kurutabilir? 
Atlıkarıncayı duydum, o zamanlar çocuktum 
Ve ateşle su arasındaki oyun
Annemin saçlarına uzanan elleri gibiydi babamın.

Sonra ben bir şeylerden oldum, bir şey gibi 
Havanın ince zarını delen bir şey
Islak uçuşu gibi martının uzakta bir şekli çizerken
Kayıp giden bir şey gibi hayatımızdan.
Atlıkarıncayı duydum, üzerinde hiçliğin örtüsü vardı
Bir ağaç haykırıyordu bir yerlerde bir el demir bir kapıyı dövüyordu 
Çiçek açıyordu hava, bana bir şeyler oluyordu, soluyordum
Sararan yaprağı mevsimsiz rüzgâr gibi kovalıyordum.
Ben kuru bir imbikten damıtılan su
Ağacın damarlarında yaşıyorum
Ben havaya fırlatılan taş
Ben unutmanın sarı öpücüğü
Ben cebi gazoz kapaklarıyla dolu atlıkarıncaya binmenin heyecanı 
Size sesleniyorum: 
Tepenin ardında hayat var! 
Çıkın evlerinizin ve oturma odalarınızın bezgin karanlığından  
Bir ağaç bulun ve en ince dalından 
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Bir zıpkın yapın 
Saplayın zalimlerin kalbine!  
Atlıkarıncayı duydum, gülüyordu  
Ağacın içindeki ırmak gibi gülüyordu.  
Ben eksik bir şeyim, eksikten bir fazla  
Bir mermi belki 
Bir gün nasılsa 
Kendimi sizinle tamamlarım. 
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ŞAVKIMA
Ahmet Kot (1953)

Bir an’dı sanki bin kıyamet yaşadı cihan  
Bir söz düştü suya ansızın kütürtüyle  
Domur domur düştü yatağına durağan bir 

       nehrin  
İçimize ağan görülmedik bir öfke

Hınca ayarlıyız da ondan belki de

Bilinmez bir korkuyla burkuldu sular  
Aydınlandı ince bir bakışla toprak  
İnce bir çağdı, çağlardan sızarak  
Aklımızı deşen, doğurgan bir bıçak

Bir şavkıma yekiniyor derinden derinden  
Bir şua hançeri mi bekliyor gönlüm, neden

Gönlüne od düştü delişmen arzın  
Arındı keskinliğinden sular ve gök  
Umulmaz bir şavkıma, patlayan yalım  
Ve bir secdeyle evreni sarsan mağfiret
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HAYAT NE DEMEK
Yahya Demeli (1953)

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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KAHVEDE İHTİYARCIKLAR
Beşir Ayvazoğlu (1953)

Gitgide kararan saçlarını akşamın  
İnceden inceye tarayan yağmur  
Ve camlarda telaşlı gölgeler

Çekilmiş bir köşeye söyleşirler  
Ölümü düşünürler gizli gizli  
İhtiyarcıklar biraz daha üşürler

Dudaklarında eski kahkahalardan  
Artakalmış birkaç safalı çizgi  
Tutuşan tömbekilerde eski bir sevda

İhtiyarcıklar üşürler biraz daha  
Her geçen saniye daralır zaman  
Bakarlar kar yağmış karşı dağa  
Ve çaresiz gülüşür gülüşürler
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ÖMRÜM FİRAR
Hasan Ali Kasır (1953-2000)

gözlerinde yaşanır 
bir ömrü n sarhoşluğu  
gibi bahar-ey yar 
ve serazad bakirliği  
can’ın canım 
yalar saçların yalazını:  
                     duygular azad 
                     zaman firar  
düşer ufkumuza ha/bire 
kara kara yalnızlıklar  
harlanır gözleri aşkın 
sevda puslu bir hüzne dalar  
-zaman tutuşur 
-zaman yanar 
tutunarak geleceğin duvarlarına  
ömür kül olur 
ve gül: 
                     aşk ile solar  
                     sevda firar  
her gün bir kıyamet    
çalar zaman kapısını 
ki ecel haşrine komşuyuz her/an  
ömrün bahar 
yolum bahar 
ve sevdamız 
alev alev yorgun kar: 
                       ey yâr  
                       yaşam firar  
bir düğünevi sarhoşluğu  
ve telaşiyle duygular  
yaşanır bir çırpıda zaman  
bir adımlık an/heyecan  
düşer burcumuza  
mezartaşımız 
ve soğuk gölgesi ölümün:  
                      yürek perişan  
                      ömrüm firar
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ÖTÜŞLER
A. Vahap Akbaş (1954)

1.

öter kuşları yunus’un  
şeb tâ seher 
kalbi öter yunus’un  
şiiri öter 
sahibi anılır  
kuşların ve şâirlerin

2.

fuzûlî’nin kuşları 
ağlar içindeki kerbela’da  
şiiri yanar 
“kâr etmez bu denlû tutuşan  

odlara su”

3.

bağlamanın tellerine konar  
karacaoğlan’ın kuşları 
öter ela gözlere 
hilal kuşlara ince bellere  
güzellemeler çizer 
onlar der yürekler dinler

(…/…)
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KOŞMAK
Nevzat Yüksel (1954)

Beni alsın götürsün 
Bu rüzgârlar 
Buralardan uzaklara 
Çok uzaklara 
Beni bekleyenler var 
Oralarda 
Biliyorum 
Ve kollarımı açıp sonsuzca 
Koşmak 
Koşmak istiyorum 
Yalanı 
Yakıp ateşlerde 
Yıldızları
Sıyırıverip üzerlerinden 
Atan 
Ay ışığı yüzlü 
İnsanlara
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EYLÜL SESLERİ
Mustafa Özçelik (1954)

Sonunda hepsi bir denize dökülür suların
Boz bulanık akarlar melâl akşamlarında
Seslerinde geçen zamanın acı çığlıkları
Duyulur şarkıların hüznü eylül yapraklarında

Acılar ki bizimdir ve onlar her sonbahar
İçine dolup pencerelerinde saksıların
Birer güz çiçeği olup çıkarlar neden sonra
İşte adı böyle anılır kasımpatıların

Sonra sarı bir gülün yaprakları savrulur
Ve yağmurlar başlar her şeyden sonra
Soluk bir resimdir şimdi elimizde kalan
Yaralı sokaklarda hüznün çoğaltılmış anıları 

Şimdi gecenin bu vaktinde bu şehirde
Suskundur hepsi hangi yıldıza koşsam
Sessizce kayıp giderler karanlığın ortasında
Gözleri donuk bakışları paslı birer bıçak

Yalnız bir adam kanayan yarasına bakar
Yanıltıp bizi bir ağaç gibi devrilir yere
Sanki tükenir bütün yaşamaların tadı
Herkes kaybolur gider kendi kendisinde

Kalbim kaç kırlangıç öldü bu akşam
Kaç ışık söndü hüznün bu keder saatinde
Artık unutulmuş bir türküyüm şimdi ben
Kırılmış aynalarımla hicranlar içinde
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RÜZGÂRLA YASLI
Mehmet Ocaktan (1955)

Bugün en üzgün resmimi çektiler  
ayrılığın en uzun trenleri arasından 
işte kırılıp gidiyor sabahın ilk konukları da  
güz yelinin kapısına çarparak öyle.

I.

Kimse bana sevinç çiçekleri getirmez  
ne de yeni öpüş sepetleri dağlardan  
bağırırım da sesim gider 
rüzgârla yaslı. 
Yalnız korkmuş gibi 
yanıma büzülür üzgün bir rüzgâr  
öldürüp bütün kelebekleri 
Ya da sarışın, gamlı bir gökyüzü dolanır tellerime  
arasıra suların gülüşüne 
kendini çözer akşamdan, 
Kızkaya’da durgun bir dereyle oynarken güneş. 

II.

Şimdi umutları yıkılmış 
üzgün bir gökyüzü türküsü söylüyorum  
ırmakların öteyakasında 
yeni doğmuş iki körpe güneş  
karşılıyor beni, 
bir de kayaları suskun dağların  
üstü başı dökük 
son kuşları dallarda. 

III.

Hep hüzün kurtarmasın  
küçük bir şarkıyı 
gülüşlerime borçlanmasın hayat  
azalır yoksa esmerliği gecenin  
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üstelik yaslı bir serçenin 
gri öpücükleri düşer gönlümdeki sulara, 
ya eğilip alışılmış kederleri salarım akşamlara  
ya taşralı sesimi gece kuşları gagalar.
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BE-BOP’A DÖNÜŞ
Faruk Uysal (1955)

Biliyor musun evlat, ertelenmiş düşümüzü 
Daha önce usta insanlar yaşarmış burada 
Yine de keşfedilen bir dünya bu 
Acemi kalalım biz, erteleyelim düşümüzü. 
Her sabah ahbap, dünyanın pınarından 
Bir gençlik fışkırır tam tekmil 
Hıristiyanlar hep üretir bir gün hariç 
Yahudiler hep satar bir gün dahil. 

Hüznümüze ne oldu babalık, kurudu mu 
Güneşin eteklerine serilen üzümler gibi 
Şu siyah çocukları masallarınla sulasana 
Dilinin berrak akan ırmaklarına ne oldu / 

Bak bebek, Venüs battı batacak 
Haydi çıkalım namludan evimize gidelim 
Bizi bekliyor çikolata gibi çocuklar 
Yüzleri gözleri şeker fıstık 

İyi sabahlar AfroAmerika 
Ri-ka Merika!
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TEBESSÜMÜ CEVÂHİR YAR
Ahmet Efe (1955)

Yâr kitab-ı hüzünden sahifeler açar mı?  
Ab-ı hayatı sunsam bir kadehcik içer mi?

Azgın akan çayını köprülerle donatsam  
Toprak deyu çiğneyip üzerinden geçer mi?

Bütün yoksulluğumla kul olsam kapısında  
Bir tek tebessümüyle cevâhirler saçar mı?

Bilmem ki ah kurtulup ağyarın kafesinden  
Birgün gönül göğümde özgürlüğe uçar mı?

Söylesin efsâneler, kıssalar ikrâr edin 
Ferhat, Kerem ve Mecnun bencileyin naçar mı?
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YÜZYÜZE
Nevzat Çalıkuşu (1955)

Caddelerde kör kurşun kovalar  
Hayatla mı yüzyüzedir 
Ölümle mi insan çözemez 
Uçsuz bucaksız düşünceler içinde  
Pişer mi şuur 
Yanar mı bilinmez 
Öyle rüzgâr beklenir ki 
Özlenen diyarlardan 
Hep beklenir 
Beklenir de esmez.

Koşar çocuklar  
Onları kucakta 
Ve ana koynunda bile
Nazar kovalar
Hayatla mı
Ölümle mi yüzyüzedir çocuk  
Ağlar da bilemez.
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RÜYAKIZ’IN MASALI
Mustafa Ruhi Şirin (1955)

Kafdağı’nda oturur 
Işıktan evi vardı 
Rüyakız Kafdağı’nda 
Rüyaları yazardı

Sessizce ninni söyler 
Aydede’ye çıkardı 
Uyku bekçileriyle 
Gökyüzünü yıkardı

Kapılar kapalıydı 
Nerden girdi bu hırsız 
Uykularımı çalan 
Bilmece şu Rüyakız

Rüyakız çiçek çiçek 
Bahar gibi açardı 
Suyu öpünce yüzü 
Uyku göğe uçardı

Uykunun sarayına 
Nur taşırdı bir yıldız 
Güneşin şarkısıyla 
Kaybolurdu Rüyakız
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“ELVEDA RUMELİ”
Rıdvan Canım (1955)

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

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

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

Zaman ağaran saçlarımı tarayadursun şimdi Rumeli’nde
Güneşin doğduğu yerdedir gözlerim
Âah, gözlerim kapansa da yine sendedir
“Sen gel” deme bana gelemem, bilirsin gelemem
Beni çağırır ezanlar bu topraklarda akşam sabah
Bak, hasretinden saçı sakalı ağardı zamanın
İstersen unut, unut o beş buçuk asırlık aşkı sen
Bana “elvedâ” deme..
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Burası Rumeli’dir, varsay ki Türkeli’dir
Tuna burada, Vardar ve Neretva burada, işte Arda ve Meriç
Şurası Üsküp, Prizren, Berat, Filibe, İşkodra, orada Saraybosna
Ve biz, “misafirlikte unuttuğun çocukların!”
Mendilimizin ucu hâlâ oyalıdır bizim
Ve Aleksler daha bilmezken aşkın tarifini
Onun destanını yazdı kara kaşlı Aliş’ler
Can verdi güzel gözlü Zarife’ler, Vahide’ler
Ben hâlâ o Rumeli’yim inan
Bana “elvedâ” deme..

Evet, hoyrattır kışları ama sarhoş eder bahârları
Doru taylara biner, serhadlara uçarım rüyalarımda hâlâ
Çeşmelerinden tarih akarken su yerine
Hâlâ tekkelerinden “hû hû”lar yükselirken seherlerde
Bunca “Sarı Saltuk” benimle beraberken dualarımda
Arşa çıkarken Yâ-sin’ler, o harap türbelerinden
Ve toprak beni de çağırırken her akşam buralarda
Sen git artık, istersen beni de unut
Ama..
Bana “ELVEDÂ” deme..!
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ANILAR VII 
Necip Evlice (1956)

sabahları kuşlar korosunu dinliyorum  
denizin uğultusu hemen yanıbaşımda  
müthiş bir uçurum sesi 
yeni sabahlarda 
yeller sel oluyor sabahlarda  
boşluk, genişlik, ürperti diyorum  
durup beklemek diyorum 
yok oluş diyorum sonra 
ille de birşey demeli miyim 
ya da 
zamanı mı ayrılıkları sayıklamanın 
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DENİZ ALTINDA KAYBOLMUŞ 
BİR ASTRONOT:
Lâle Müldür (1956)

“ben su-geçirmezim
daha fazla yaklaşmayın
dengemi kaybedebilirini 
hah-ha hah-ha haa haa.

ben: taze balıklar: 4. boyutun yolcuları 
bir çağ-sonu estetiğiyle Volga sularında yüzüyorum. 
hiçbir zaman özgür değil. Somunu kırıp tetiği çekiyorum. 
çekikgözlüler bir çağ-sonu estetiğiyle Don nehrinde 
yüzüyorlar. çağın karşı-akıntıları. ortada olan da yol, 
bir gösterge. batıdan doğuya herşeyi karıştırmak, ötekini 
bulmak için. tuhaf bir telefon konuşması gibi dışarda 
kalan üçüncü ve merkezdeki benim.

“ah, küçük şâirler. 
siz ne anlarsınız nal seslerinden? 
iki büyük A arasında yüzen kuğudan? 
birçok kağanın birden yürüdüğü Kırgız tepeleri 
geceyi adımlayan görkem 
karanlık tanrılar gibi açılan Doğu gökleri 
ilk doğan güneşten de önce 

ilerleyen kaplan

kalkıp bakıyor size Yaradılışın
bir parçası olarak 

yürüyen karanlık kabileler 
kurulan ve yeniden yıkılan 
onlar ağlıyor olacak insanoğlu kırıldığında
Tanrı’ya benzemeyen karanlık gölgeler 
yolun ucunda belirdiği zaman 
işte iki yıldan beri hayale 

âşık olan ben 
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mistik bir sevgiyle mum yakıyorum burada. 
ruhu kayarak, kayarak geçen o kişi 
dökülünce Şiraz şarabı gibi 
yakut bir Moğol kılıcının parıldadığı 
yıldız-şahlı geceyarısını anımsar 
ama Lübnan ortasında tekbaşına 
oturan sen ne anlarsın bundan?

kalbinden küçük atlarını
söküp atacağım, küçük şâir, 
ellerinin işlerini ellerine anlatacağım.
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LEYLÂ’YA ŞİİR
Cemal Kurnaz (1956)

Hızlı bir sessizlik örülü her yanda 
Çok eski bir 
Zaman içi 
Yıldızlar 
Savrulmuş kâinata 
Leylâ’nın saçlarında 
Çiğ

Zaman 
Hem uzunmuş 
Hem kısa 
Asırlara 
Basa 
Basa 
Namus gecelerinde gezinmiş çok 
Ay ışıklarında yunmuş 
Yıkanmış Leylâ 
Masal çiçekleriyle bezenmiş çok



221

GLOBAL
İbrahim Demirci (1956)

Yeryüzünün gözleri vardı;
Mavi göller, derin gözelerdi.
Ceylanlar gezer, ördekler yüzerdi.

O gözlerin kirpikleri vardı; 
Aşkı koruyan çitler, 
Zulme çevrilmiş oklardı.

O gözlerin kaşları vardı; 
Uzun kavaklar, nârin söğütlerdi, 
Kine karşı yay, kire karşı duvardı.

Yeryüzünün burnu vardı; 
Osmanlı kemeri miydi, 
Sıra dağlar mıydı? 
Yağmuru da, çiçeği de, yangını da 
Aynı duyarlıkla koklardı.
Dik olmasına dikti ama
Günde seksen kez toprağa değerdi.

Dudakları vardı yeryüzünün;
İyilik görünce gülümserdi, 
Gerilirdi kötülüğe karşı.

Yeryüzünün yanaklarında 
Güller açardı, çarşı pazardı. 
Kışlalardı, yaylalardı.

Saçları vardı yeryüzünün; 
Geceleri ay sarısı, 
Gündüzleri güneş karası...
Bir bakarsın orman hâresi; 
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Bir bakarsın deniz, deniz, denizdi.
Gözlerine mil çekildi yeryüzünün,
Kirpikleri ütüldü, kaşları yolundu, 
Burnu kırıldı, dudakları ezildi, 
Yanakları paramparça edildi,
Saçları kesildi taaa dibinden.

Yeni bir ad verildi yeryüzüne: Yerküre!
Kiminin topu artık, kiminin kristal küresi.
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BİZİ KARŞIYA GEÇİR!
Haydar Ergülen (1956)

bize çok acıyorlar burada 
öyle açıktayız ki yaramız bile 
başkasında sarılıyor, nafile saklanıyoruz
düşkünlerin bizde bulduğu teselliye, 
nereye gitsek şehir, kime gitsek 
bir uzaklık kalıyor kendimize

iplerini bir çözsen boşluğumuza 
bak nasıl sınırlarımız karışır gibi 
değişir gibi kokularımız kim elma 
kim ağır hasta ve kim aklının 
bir kıyısından bir kıyısına 
ve sarsıla sarsıla kendi kayığında

sonra aklım, tam ortadan ikiye
bir elma: bahçeleri karşı karşıya 
birinde sert, diğerinde yumuşak 
ey aklım, elma desem de çıkma!
ey üzerinde güneşleri barıştıran çıplaklık
benim böyle yarım ve kokusundan uzak
kaldığım aklım senin bahçelerinde

sen olmalıymışım ben, daha çok 
olmak için, ödemek için borcunu 
geleceğe, iplerimi çöz, açılsın yelkeni 
aklımın, rüzgâr var içimde, iplerimi çöz, 
ne kadar çok açılsak birbirimizden 
o kadar bağlanırız, iplerimi çöz!

senin kayığın daha gider gelir
yükü ne eski şarap ne kara zeytin 
ne yalandaki lezzeti kıskanan incir
bahçemize hayalden düştüğü için 
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ağır elma kayığına yük olur
bizi karşıya geçir, söz dolu 
kayığını çağırdın geldik, haz dolu 
bahçeni dağıttın geldik, göç dolu 
dilini aldattın geldik, iz dolu 
rüyalarında beyazların gözü var

bizi karşıya geçir 
bu bahçesi dağılmış 
elmanın cinnetidir 
bizi kayığına alma 
senden karşıya geçir! 
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OVAYA KOŞAN RÜYA
Ahmet Mercan (1956)

dül susar gönül söyler heceler ateştendir  
tanbur inler mızrabı kalbe değer  
omzbaşları üşür diz çöker kelimeler  
çıksa gelse mimarı ağlaşır taş kemerler

bu şarkı emzirdi ayışığını  
karaya çağırdı sert imbatları  
damıtıp terinden suya tuz kattı  
ve uyunmaz yaptı o uykuları 

ele verir bu şarkının ritmi seni 
el verir bulur gözlerini gecenin  
diyemem kaygısızım hicrana sorun beni  
bir yıldızla konuşan bilmez mi bekleneni

zülfü bir gece değdi diye rüyaya  
ovalara koşuyor rüya serkeş ırmaklara
saçından tek tel kaldı diye rüyada 
o leyla dağları aldı sırtına

dil susar gönül söyler heceler ateştendir  
tanbur inler mızrabı kalbe değer 
omzbaşları üşür diz çöker kelimeler
çıksa gelse mimarı ağlaşır taş kemerler 
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DAĞLAR VE KUŞLAR
Ersin Özarslan (1956)

Gönlüm kaf dağında bir kuş
Ne kanadında müjde getirir 
Ne gagasında gümüş.

Arzum kaf dağında bir kuş
Kah serçe olur kapı önünde 
Kah azgın bir kartal 
Uça uça yorulmuş.

Hüznüm kaf dağında bir kuş
Ağır ağır gelir akşam üstleri 
Yüreğimde kuluçkaya oturmuş.

Derdim kaf dağında bir kuş
İçimde ezeli yalnızlıklardan 
Soğuk bir yuva kurmuş.

Ümidim kaf dağında bir kuş
Gagasında müjde var 
Kanadında 50m gümüş. 
Ömrüm kaf dağında bir kuş...
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MARTILAR; ÖLÜLERİN PARMAKUÇLARI
Yaşar Bedri Özdemir (1956)

gölgemi paslı lekeden kazıdım
zembereği kurulmuş ölü çanlardık bir zaman. 
son düzlükten akan kalın ırmak… 

belki yoktunuz!.. bunu kimse bilmeyecek
hiçbir kızın kar mevsiminde gerneşen hatıralardık
âh kimse!..

ateşe atılan mektuplar, ellerinizin soğukluğu

ölü kırıntılar!.. bir ömür nasıl geçecek?
nasıl bir daha? 
parmaklarında kalandar soğuğu  
taş odaların iki başına kurduğu hayalleri geçtik
aş(ı)klar düzmece… 
düş tacirinin taziyesikefaretimiz olsun dedik.
ölülerin parmak ucunda rüzgâr kesiği, âh kimse…

kitabın orta sayfasından döküldü harfler
adres soruyor suyun dalgınlığında sarhoşun biri
terasta sigara içtik, perdeye dökülen küller

ölü bir zembereği kurmuştuk
bu aşk sezeryanla alınırdı dağın kalbinden

ölülerimiz mevsimin güz indirimi
taylar bembeyaz yeleleriyle ezberimde yokken
istasyonda dünya telâşı, fenerin titreyen camı,
buza kesen gece, dökülen ırmak yokken

çaylar tazelensin!.. alır mıydınız… ömrünüze ömür?
eski bir sabıkalı olduğumu unutma,  giderken…



228

ACILARI KİM GÖRDÜ?
Halil İbrahim Özdemir (1956)

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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KANIMA KARIŞTI RÜZGÂRIN SÜTÜ
Şükrü Karaca (1956-2014)

Bilmek gerekirdi ben bilmemişim  
Bu gök depreminin arkası varmış  
Ölüler sahipsiz, mezar dağılmış  
Erken kabarmışım erken inmişim  
Korkular çoğalmış evim yandıkça  
İçimde bir ağaç budaklandıkça  
Mor mendiller asmış dalıma kızlar  
İnce duman gibi örtmüş üstümü.

Alıcı kuşların bir bildiği var  
Büyüksen yol uğrat, hastayım kurtar  
Ne versen alacak kadar fakirim  
Kendimi yolların ağzına gerdim  
Yarama koyduğum kurtlar büyüdü  
Kanıma karıştı rüzgârın sütü 

Eski deliliğim vurdu başıma.

Sen sevgili gibi çıktın karşıma 

Şimdi bana gün gün sararmak düşer  
Önünde yeniden alçalmak düşer  
Gün ortası gökler yıldıza durur  
Hem bana uzak ol hem beni doldur  
Yalnız bir nefesim, üfle ey melek  
Sensiz anılmasam kim ne diyecek!



230

TAKSİRAT
Mustafa Çelik (1957)

Takvimler tablolar indi
Gün indi şimdi 
Dilsiz bir boşluk dadandı duvarlara
Evlerin içinden hızla 
Topluyor geceyi 
Duruyor merceğin önünde
Bir kıvılcım bir kıyı kadar ince  
Gizemli yüreğin üstüne 
Bir yaprak düşüyor 
Ve hayat yorulmuş bir tad bırakıyor  
Ansızın yere düşüyor yalnızlığım elimden 
İlk kez kırıyorlar fotoğraflan sanki  
Hiç dönmeyecekmiş gibi 
Ayrılıyor gözlerinden 
Güneşin izi 
Ki burada renkler gece yarıları  
Aklından çok adamlar geçmiş  
Işıklara dönüşüyor 
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HAS ODA’DAN I
Adnan Özer (1957)

Rayiha bahçelerinden gelirim; salkımlar güneş alır 
ışır yanlarım. 
Vakti gelmedi mi ey Sufî
suftan hırkalar giyeyim. 
Şehre sürtünmekten çürüdüm: farıdım kulaçlamaktan 
ipini koparmışların urganını.

Rayiha bahçelerinden gelirim; burada, bu yanık mahallede 
‘adını aşk koydular içimdeki kederin.’

Öyle kenardayım ki eğrildi kaşlarım. Yürürüm güller sarkan duvarlar 
boyunca. Arsız değilim sinem açık olsa da; 
ne eşiğinde gölgem olur, 
ne avlusunda tuz kırarım, 
geçerim bana sürgülü kapılardan.

Vakit geldi deme ey Sufî, 
sal yürüyüp geçeyim, öyle zibil, öyle kesilmiş hırkamın aşireti kuşlarla.
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ATA GÖĞRÜ
Lütfi Şehsuvaroğlu (1957)

Bu sabah seni çok, ne çok özledim  
Yolunu gözledim eşiğe bakıp 
Efkâra dalıp da şiir gizledim  
Ruhunu çözmedim, beynini çözdüm  
Yorgun bedeninden bir nokta yakıp  
Bu sabah seni çok, ne çok özledim

Taşının üstüne adını yazdım  
Bilmem hangi uçtu, hangi kalemdi  
Teli koparılmış kırık bir sazdım 
Buz kesen bir kıştım, kurak bir yazdım  
Mermerlerin nabzı ılık elemdi 
Taşının üstüne adını yazdım

Ak selviler altı durağın mıydı  
Umudun toprağın altında mıydı 
Bir beyaz bez miydi sevgili.. Annem  
Gözünde bir avuç toprak da ben.. Ben  
Sorgusuz sırasız gitmek var mıydı 
Ak selviler altı durağın mıydı

Babamı hangi kuş aldı götürdü 
Bu titreyiş, bu kış; bu soğuk neden  
Söyleyin levhalar gördüğünüzü 
Beni bir ağ ile ördüğünüzü 
Göster ey her yanı kuşatan kefen  
Babamı hangi kuş aldı götürdü 
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GÜLÜŞLERİ UZUN YOLCULARA
Bayram Bilge Tokel (1957)

Ölüm keskin yorgunluktur birden başlayan 
Ansızın fırlayan bir kara yüzdür 
Yığılır kalırsın ortalık yerde 
Bir adım ötesi dipsiz uçurum 
Bir adım gerisi simsiyah boşluk 
Vakit mutlaka akşam üstü 
Ve mevsim mutlaka güzdür

Ölüm mor bir elbisedir alaca astarlı 
O civan kızlara gelinlik olur 
Kundak olur anasız yavrulara 
Eynime dar geldi der mavi gözlü zengin 
Yoksulu üşütür yaz ortasında

Bir anda kuruyan denizdir ölüm 
Bir yanın göklere yükselir 
Toprak öptükçe çözülür tenin 
Yağmurlar kesilir, sular soğulur 
Alır gider başını cümle mahlûkat 
Uçmayı unutur bir şahin



234

CARMEN
Cafer Turaç (1959)

Sabahların kırgın kızı, akşama ödenen aşk 
yol yok, sokakların her başında sen; bir 

ürperme fiyakası 
camları ısırarak geçen, malûm vurgunuz 
tastamam kanlı bir hançer şarkısı 

ve gizemli doğan çocukların şakrak 
annesi: carmen

bunlar senin, ötekilerin yürek buğusu 
tadı damağında portakalların sürgünlüğünü 
hatırlatacak kadar sarılaşması 
ve gözlerinin yanyana dizilişi.

eski bir elbisenin carmene kardeş oluşu 
carmenin herhangi bir gün ortasında 
saçlarını alıp gelişi, masa üstünde bir ağır karanfil kokusu 
bunlar oyun oysa carmen yukarı vadide bir deli çay akışı. 
bütün sarsak duyguların ardında solgun bir yüz 
bütün pazarlara kurulan kahkaha 
carmen unutulacak kadar güzel 
ya aşk (carmen) ya aşk 
carmen! 
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KESKİN NİŞANCI
A. Ali Ural (1959)

kar vurdukça hedefe genişliyor poligon 
üstümüze geliyor raydan çıkan her leke 
bataklıklar kurutan bu köklü susuzluğun 
bekliyor sahibini içi boş bir çerçeve 
merceğin altında kıvranırken şekiller 
hazla titriyor parmak okşayarak tetiği 
beyaz bayrak taşıyan bulutların neminden 
hissediyor her yaprak menzile girdiğini 
fark edilen bir böcek nasıl durur duvarda 
öyle harsız dolunay siyah damında göğün 
odakları kanayan iç içe oniki halka 
sirkte kızın belinde değmeden birbirine 
birbirine değmeden vuruyor onikiyi 
vaktin surlarında gezen o iki ibre 
ey büyüyüp küçülen, yer değiştiren can 
ne çıkar kaybolsan dokusunda ağacın 
iri dallar kollarınla örtsen yüzünü 
teyemmüm ederken girsen toprağa 
hayattan korksan su gördüğünde 
bir kapı olsa artık bütün yeryüzü 
açılırken kapanan, kapanırken aralık 
tetikle parmak arasında mesafe 
daralıyor poligon kar vurdukça hedefe 
safariden dönüyor ölüm çerçevecisi 
dönüyor, dönüyor, dönüyor gümüş para 
netlik ayarıyla oynanmış buğulu yüz 
taklalar atıyor havada tiz kahkaha 
yazı: ölüm
ölüm: tura
her kaybedişte gülecek avuçlarda 
kraliçe elzabet’in on peni üstündeki resmi 
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SULTANIM
Şeref Akbaba (1959)

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

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

Ne var uzağında barınacak aşkın
Değer mi zaman öyküsüne yaprakların
Çiselenir de sanırsın kırağı yaz yağmurudur
Kar düşer de beyaz örtüsü dağların
Yalancı sabah aydınlık müjdeler yalnız
Asırlara bağlıdır hilkati insanlığın
Sonsuzluk kayda alınır alnında insanlığın
Sırrı ezel ve ebed oluğundan dolmaktır
Bütün varlığımla yapındayım sultanım
    (…/…)
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DERİN SAAT
İhsan Deniz (1960)

Başka balıklar seyrettim. Başka balıklar
keşfettim suyun ağır, ısrarlı kütlesi altında.
Başka balıklar… mor, lâcivert, kuzgûni, sarı.. 
Mühürlenmiş solungaçları ve şişirilmiş göz kapakları..
Sedef melânkoliler, kehribar yüzgeçler,
dipte gizlenen kalın
kumlu yaralar..

Kalpte kıvranan çığlığın nasıl 
ilerlediğini gördüm, yol bulduğu anda mercan
çubuklara çarpa çarpa. Yüzüme çarpa çarpa
keskinleşen acı ıslık 
ılık bir nefese dönüştü, fark ettim,
taşıracaktı neredeyse denizi titreşimleri. 
Orada büyük, kovulmuş ıssızlıktı balıklar.. 
Hissettim.

Muazzep bir ruh neden iyileşmez, anladım, derin
oyuklara kendi tozunu kazısa da. İflâh olmaz,
bildim, sağır mağaralarda ikizini arar gibi balık 
dilini sayıklasa da.. 

…

Nafile, hiç silinmeyecek hayâl
akıntılarına sinmiş köpüren kabahati.  
Suyu evi sanmak 
ve balıklara adanmak gafleti  
peşini hiç bırakmayacak.



238

KIZARMIŞ NÂR AŞKINA
Âdem Turan (1960)

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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AYRILIK ŞARKISI
Nurullah Genç (1960)

Gidince, gülün rengi sarardı gözlerimde  
Mutluluk dolu dünyam karardı gözlerimde

Gözyaşların yağmurdu, ıslatırdı içimi 
O yemyeşil gözlerin bahardı gözlerimde

Yıldız gibi parlardı gönlümde gülüşlerin  
Duruşun güneşimdi, yanardı gözlerimde

Dudaklarım ismini hecelerdi derinden  
Bakışlarım hep seni arardı gözlerimde

Gidince, gülün rengi sarardı gözlerimde  
Mutluluk dolu dünyam karardı gözlerimde
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MÜJDE
Enver Fatih Karakoç (1961)

Bosna-Hersek, Çeçenistan 
           İşte Filistin.

Kan kokuyor 
Zafere dek kokacak

Cephe genişliyor 
Moro Filipin

İnşallah sonunda hep kurtulacak

Belki de kaderin 
Cilvesidir bu.

Kanlar oluk oluk 
oluk akacak.

Çilekeş, müstezaf tüm müslümanlar 
Allah’ın izniyle hep kurtulacak.
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EBEDİ SKOR
Osman Konuk (1961)

Oyuncular çok başarılı ve kral sıkı giyinmiş bu kez  
Stüdyolar günlük katliam için hazır 
Migros’ta kaplanlarda indirim var 
Ortaokul matematiğiyle her sır çözülür 
Cerrah çayını bitirince nöbeti devralır Tanrı’dan  
Şairler şık köpeklerle fotoğraf çektirirler 
Yerli bir ideoloji eşliğinde akşam yemeği  
Osman Konuk gibi söyleyecek olursam

Bütün satırlar atıldığında kalan 
Babadan oğla, oğuldan babaya daima kurallanan  
Edebiyat tarihlerinin yazmadığı 
Kamil Koç tarihinin İstanbul bölümünde  
Aniden deklanşöre basıyor fırsatçılar  
Yaşamasalar da yaşadıklarını varsayıyor  
Ölseler de canlı yayında izlesek
Oyuncular çok boyalı; dekor, kostüm, makyaj gerekmiyor  
Herkes otuz yaşındaymış gibi yapabiliyor 
En uzaktakiler uzakta olmayı nasıl da biliyorlar  
Ne iyi yaptıklarını anlatamam

Mesafemi kaybetmiyorum; HAYIR 
düşün ki 
büyük bir dalgaya doğru koşuşurken  
son nefesten bir öncekini 
Birimiz ölmezse ikimiz olmaz 
Söz verdiğim gibi

Mesafemi kaybetmiyorum
Kelebek stratejisi yüzde yüz ölüm  
Son nefesten bir sonraki 
Skor tabelası şimdi düzeltilmeli

İtirazı olan?
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METROPOL İNSANLARI
Hüseyin Atlansoy (1962)

Siz 
sürekli nisan yağmurlarıyla hatırlanan  
kuşların kanatlarındaki beyazlığa ilk adım 
Siz geç kalınmış bir dönemin çocukları 
yağmurda bile ıslanmayan mahmur dünyalılar

Siz 
hatırlar sürekli eski güzel güneşleri  
sararmış hallerinizle iğreti gülümsersiniz,  
Nedense öfkelenirsiniz denizlere 
unutulunca yağmur takma dişler ve şemsiye

Siz 
bilirsiniz gökyüzünün gölgemsi mavisini  
denizin toprağın ve anıların depremini 
Yağmuru farketmezsiniz vursa da köpüğü iskeleye  
ihtiyar çoğaltılan gecelerde kaybolursunuz sessizce

/ Denizin üstünde yağmurun yükselen müziği  
kanat sesleri ve sis / 
kimbilir yanlış intihar ilaçlarına kutsal sözler boşuna  
kimbilir bebekten atılmış delikanlılar ne uyanık 
ve ne haydut pandomimler çizecektir 
öyle ya 
mümkünü ket vuran boralarda  
kadıköyden denize yürüyen atlı istanbul  
iskambil kâğıdına aykırı yanlış kâğıdım  
gözbebeklerimde seni sevgili olacaktır 
/ yine de yazık ettin

-Sen de teşebbüs etmezsin değil mi gözlerinde intihar

-a- 
ölüyorum gülüşüne her ilkbahar / uygun bir güzelsin
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GÜZ TUTKUNU DÜŞLERDE 
KARARSIZLIGA MEYİLLER
Âdem Karafilik (1962)

I.

Bir kararın 
sicimi takılıyor boynuma

sivrilen konuşmalarım 
kızıl gelecekler sunarken 
yolunu bulamayan 
düşünceler 
Eylül vadisinde 
nehirler damıtıyor

II.

Alevler 
içimdeki buzullara çarpar da 
belki değişir huyum
belki 
konuşurum diye 
takvimleri çözüyorum 
adını okuyarak hayatın 
tenha zamanlarda 
siyaha boyanıyorum 
nemli yaz gecelerinin sabahında 
kırağı düşüyor düşlerime 
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III.

Yüreği sızlarken bir şâirin 
baharı kelimelere sığdıramayan 
mevsimler karışıyor 
şimşekler 
yakamozlar

IV.

İnsanlar bedenlerini
serin kuyulara atsınlar 

gözleri güneşe 
hayallerini sarmaşıklara 

sözlerini
kömür karalarına

V.

İlk yaza şiirler yazıyorum 
tomurcukları sevdiğime 
goncaları çocuklara 
nehirleri annemin yüreğine. 
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EKSİK TAY
Vural Bahadır Bayrıl (1962)

Zamanı kat yerlerinden açsak, 
bilir misin, o dünyevi gülden 
iz kalmaz!

Kurtuluruz böylece ağırlıktan. 
Ruhumuz da eksik taylar gibi 
ardan oraya koşup durmaz.

İşte müruru zamana uğradı insan. 
Kaslarımda çırpınırken karanlık, 
tekinsiz bir nişan. Kendi olmayan
Öteki’nin de uçurumuna sığmaz.

Uyurgezer coğrafya... Uçucu temas! 
Buralarda, bu mahşeri harf pazarında, 
şaire aynadan başka nesne satılmaz.

Toprak, Su, Hava, Ateş... Dört kadim 
unsur = Arz!.. Hepsinden öğrendiğim 
tek Sır şudur:

Şark’ta haki kat aynasız anlaşılmaz! 
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İREM
Müştehir Karakaya (1962)

kızılcık humması ağartıyor  
kuş konmaz bağların senin  
irem gözlerin

şehrin 
yılan sokaklarına derin kementler attım  
açık kaldı kapılar 
yüzün serin

bir İskender gölgesi  
ellerimle devşirdiğim  
İrem bağından. 
gül heybetin

çökmesin akşamın ayak sesleri üstümüze  
ilkyaz görünür dilberler kıra gider 
taze gelincikler yaprak açar 
umut salkımları 
gözlerime mil çeker sarkarak rüyalardan

ve İrem 
sözlükten çekip alıyorum seni yüz üstü  
ışığa yürüyor nazenin 
gül endamın
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PUSU
Mehmet Narlı (1963)

bulamadım hiçbir şeyi elimle koymuş gibi  
bir maskeyi fırlatırken diğerine teşne  
durmadan pusular kaynatıp durur 
şu yüzüm şu yüzümde fokurdayan cezve

birinci pusu 
toparlan ve mumyala son görüntüyü  
düşmüşken eline beyaz bir köle 
resim biraz küstah ama olsun 
her duruşun provası bulunur sende

ikinci pusu 
dinlemedim hiç ama anladım çok  
kuyularda mozayık ruhumun fotoğrafı  
kimse bilmiyor kimse yok neyse 
göze getirme tanrım döne dursun pervane

üçüncü pusu 
sırrımdan nasipsiz yelkovan ne deyim döne dur  
dönme dur dalgın bir kaşifim kolay mı 
köpürüp duran gırtlağımdan yukarı 
insan kardeşlerin bilmediği bir yağmur



248

VEDA GAZELİ
Hasan Akçay (1963)

Bir alev oldu zaman ansızın câna düştü  
Can ayrıldı gönülden cânân bir yana düştü

Gözlerime perdeler indirirken bulutlar  
Yağmurlar içimdeki en uzun yola düştü

Kaybolmadan ufuktan daha gitmeden bile  
Seninle geçen günler akşamlar yâda düştü

Oturup yıldızları saydım geceler boyu  
Dünyama ötelerden senden bir sadâ düştü

Kalan değil anladım gidenmiş terk edilen  
Baktığım her şafağa kanlı bir yara düştü

Çekerdim yıkılmadan bunca gamı kederi  
Ayrılık geldi en son en ince dala düştü

Yılların arkasından dönüp bir baktım geri  
Tükenen takvimlerden dostlar hep sona düştü

Suskun bakan gözlerden yollar geçti upuzun  
Titreyen dudaklardan acı bir veda düştü

Yepyeni sevdalara gülerek yürüdüler 
Bu izbe sokaklarda yalnızlık bana düştü.
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YESİLİ HOCA AHMET
Arif Dülger (1963)

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

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

Madem kanatlanıp ufka bakan var,
Kesen kılıca kesme demek gerek.
Kızıl elma yok güneşi neyleyim,
Bize Yesili Hoca Ahmet gerek.
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KIZLAR GEÇİDİ
Âdem Konan (1964)

Kızlar gülüp geçti hançerden titrek
Eğilip ruhuma ağıtlar söyleyerek

Yıkıldı köprüler kızlar geçerken
Hepsi bir dalgaya çarptı boğuldu
Ruhlar bir gönülden dua beklerken
Genç bir ölü mezarından doğruldu

Avcılar bir gece çıktılar dağa
Göklere doğruldu kara namlular
Bir aşkın peşinde koşan maralı
Bir çay kenarında ölü buldular

Bir gelin tacını düşürdü suya
Ve göğe çekildi bir delikanlı 
Kızlar gülüp geçti hançerden titrek
Kızlar ki eceldi elleri kanlı...

Güneş parçalandı dağın ardında
Saçıldı göklerden ölüm terleri
Uzayıp toprağa düştü gölgeler
Gölgeler ki bir cesedin elleri

Kızlar gülüp geçti hançerden titrek
Eğilip ruhuma bir ağıt söyleyerek... 
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AYARLI AKREP
Mehmet S. Fidancı (1964)

Havada kanayan bir kuş çözülür 
çözülür de uyumu dallara şehrin parklarına  
titreyen ellerine insanların korkularına  
güpegündüz ayırır iyiyi kötüden bir çığlık  
patlama sesleri çıngılar çivi parçaları  
herşey nasıl dönülmez bir ölüm gibi
dehşetten ve yalnızlık saatinden başlar

Âni baskınlar önce güçsüzler yurdundan başlar 

Orada gecenin dersini daha bitirmeden  
daha çekiçler ses vermeden
daha horoz gagalarına tan girmeden
daha derlenip toparlanmadan...
Bir yıkımın ortasına ayarlı akrep gibi

İnfilâktan sonra

Yine aynı gök yine aynı damlalar  
lâkin herşey değişiyor böyle hummâlı
su hünerle akıyor insan içinde 
insan içinde hışırdıyor yapraklar 
birilerine benziyoruz hep benzetildik zaten
bir taş üstümüze geliyor bir taş durup dururken  
kimselere koşuyoruz kapı komşularımıza  
kumlara koşuyoruz güzlere ağıtlara 
bir hatıralara bakıp aldanıyor yüreğimiz
nasıl oluyorsa alçalıyoruz kuytulara... 

Artık ölmek kifayet etmiyor
(…/…)
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BİR KERE ALLAH BİR
Ali K. Metin (1964)

Bir kere olmuştu ne olduysa 
Kalbim yaşamaktan bir çarpıntıydı 
Yıldızlar birden büyümüştüler 
Aklım karaydı kapkaraydı kapkara
Öpüşlerimiz çağıidıyordu göklerin çığırında  
Sonra serinlikler orda burda kırık yüzler falan  
Hatırlamaklar sargın bakışlar tenha açan bir güneş
Öbür yanımda kötü kokular sürü sürü açlıklar
Paralar büyük balıklar daha bilmem ne 
Bir keresi her şey mosmordu böyle

Karanlıklar üzerime doğru geliyordu  
Kanım çatlayacaktı bir kere 
Kalbim yara bere hafızam dünyayı kusuyordu
Sapsağlam gövermişti yüreği gecenin 
Bir kere umutlar gelip durduydu önüme  
Durduydu ışılışıl nabızlarım gözümün nuru kitaplar 
Yenilgiler yeminlerim daha neler
“Her şey naylondandı” çünkü  
İşte o kadar 
İşte o kadar hızlıydı devrim

Gelip durmuştu içime gözümün nuru devrim
Gözümün nuru yoksulluk 
Gözümün nuru adalet 
Gözümün nuru cesaret 
Ve berrak gözleriyle
Suyu kamçılayan çocuklar  
Durmuştular bir bir  
Gözümün nuru Allah  
Gözümün nuru peygamber  
Gözümün nuru bir infilak

(…/…)
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KURDELA
Mustafa Aydoğan (1964)

kızım ince ve hafif sesini
gezdiriyor
içeriye boşalan ayışığında

baba diyor öp beni
öp beni sesimde bir ağrı var

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

kızım saatin en ucunda
saçlarında mavi bir akış

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

saksılar çiçeği boğacak biliyorum
kara kediler emiyor parmakuçlarımdan
sütçü neden çalıyor kapımızı evde ben yoksam
baba, neden her şey tuhaf ve böylesine sağlam

kızım elinde gümüş bir çay
dudaklarında bakırsı tebessüm

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

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

kızım açmış toprağın bütün kapılarını
kayıp kurdelasını arıyor prensesin

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

orman bütün ağaçlarını öpüyor tek tek
prensesin kurdelası bulunmuş besbelli
açmış gördüm kalbimdeki son çiçek
baba, neden her şey güzel ve böylesine görkemli

kızım bütün ruhunu
yumuşak tenine bağışlıyor ayın

geceyi yıkanmış güneşe seriyor çocuklar
uçup dağılıyor ruhuma üflenen nefes
baba diyor ölsem acı çekmem
ayışığına gömer beni melekler

baba, neden her şey içli ve böylesine sevecen
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KÜFFÂRÂNE SON-NET
Cevat Akkanat (1964)

“Bakî ölsün yoluna padşehim sen sağ ol

 Baht payende Huda yâr ü saadet baki”

(Bakî)

hemen hemen gelir işte son dedimdi de başlar kesilir el 
ayak yol ayak bel ayak kesilir didimdi de yoluna aç hadi 
durma yürü uzatma dedimdi de kaç dil eskittim

dirilttim sonra kaç dil

dedim bil

ne nesneler benim

fiil sen

bil:

döne döne olur bu

bil: kandır başı sonu

herşey yenilir içilirdir,

bu-şu sıfatlar-işaret ve işlerdir,

dursuzlarsız duraklarsız geliş gidişler dedim:

(dedim bu kemend, bu dokuz, bu çengel neyi 
anımsatırlar sana neyi mi? iyi!

zaten bu halat ve jilet ve hap ve at ve bu nal lar ne maldırlar 
biraz bilir misin bunlar? bilmezsin tabii, bilir misin? durma at 
- değmezlerse de at, belki tutarlar zaten beni ancak değerli sen-
kıtal atlar yutarlar yutarsa filan...)

bu neydir dedim, bu meydir kara dedim, ilâve

afyondan da karadır dedim, ilâve

değer katan ekonomime sensin bunlar bende dedim, ilâve

bayındır boyundur ve bilektir hazır-ben oysa

sallanır ben -oturursun- sallanır saltanatındır
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ben dedim

sonra dedim ki birden çapsız bir döneklikle

hayır, ölmem! değil dedim

ölürüm

nice bilmezlersiz sen ülkelerde

sen iğnelerde

sen ibriklerde

sen kilerlerde...
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KÖR BİR KADINDIR ŞİMDİ GECE
Şahan Çoker (1964)

“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 ilahe illallah

Endülüs’de bir kız,
Kudüs’ü alnından öpüyor
Gözlerinde yoruluyor yokuşumuz
Biliniyor artık hayata kafa tutuşumuz
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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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ŞEHİR DÜŞLERİ
Seyfettin Ünlü (1965)
 

I.

ah bu kara ölüm yenlerde hırkalarda gözuçlarında 
bakın bağrımızı kuşandırıyor alaca kuşlara 
tutup olur olmaz ağrıları takıyor tenimize 
-kim? / denince biz çıkıyoruz gece dervişliğine 
gündüzlere dokunmaya hep uçuk yanımızIa 
krizantem köprülere düşüyor ağrıyan alnımız 
her durakta her durakta kandırıp susuzluğumuzu 
geliyoruz bekleyin çöl gezginleriyle arkadaşlığa

işte hep aynı kapıları çaldık aynı sözlüğü okuduk 
bunca kelimeler bunca hafler arasından 
geçtik bir yanda yürek ağrıları bir yanda 

gezginler 
gördük ölümün ortasında şakkulkamer izlerini 

II.

geçerken bu şehirden 
sultanahmet avlusunda gece anlaşmalarında 
sakladık sözümüzü gülağrılarına

III.

bu şehirde hiç mi yok 
gözleri kara bağrı çılgın bir çocuk 
varsa götürsün ellerimizi buralardan 
götürsün şehrin bütün oyuncaklarına
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SÖZ TELAFİLERİ
Cengizhan Orakçı (1965)

vadinin iki yüzünde 
gider gelir acının yankısı  
telafisiz yaşamak geri dön  
geri dön bekliyorum  
ayakları üşümüş de 
uyuşmuş masal bebeği 
haydi uyu sıcaklığımda  
kalkınca gideriz sayfalardan

bir kıyıda suretim durur  
bir kıyıda sözler 
çıkıp gittik arada  
bedevidir gölgemiz  
sular üstünde

söz bir keramettir bilene  
bir çocuğun ellerinden  
düşüyor ufkuma kaf  
dilleniyor mağara ve dağ

veda susmaktır iki yönlü  
gittiğince ve kaldığınca  
rüzgâr yine rüzgâra yaslanır  
sözün yalnızlığına indiğimde  
beni sözlere ört kalın ört
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KUMAŞTAN ÇALAN TERZİ
Hüseyin Akın (1965)

 
Bütün yataklarını yitirmiş ilk geceden 
Üstüne kös dövülmüş bir şehirden geçmek zor 
Ayazdan kıran girmiş bin dallı basmalara 
Benim dilim varmıyor “şehir düştü” demeye 
Kumaştan çalan terzi çalıları eğiyor.. 
 
Eğninde eski bir yaz düşmüş kör bir makastan 
Bir kere tutuştu mu bu şiirden geçmek zor 
Eğilipte geçiyor biçtiği her kumaştan 
Benim dilim varmıyor “şiir düştü!” demeye 
Terzi kumaştan çalmış ellerini seviyor 
 
Ağzını bıçak açmaz bir elleri var onun 
Issız ve yazısız bu nehirden geçmek zor 
Bir ırmağı düşlerdi gök hiç hesapta yokken 
Benim dilim varmıyor “nehir düştü!” demeye 
Çalınmış kumaşlardan terzi bir dağ dikiyor 
 
Birikmiş urbaların o vakitsiz uykusu 
Dağılınca git gide, düşü birden geçmek zor 
İpliğini sürüyen bir iğnenin gözüyle 
Benim dilim varmıyor “bu bir düştü!” demeye 
Kumaştan çalan terzi o her şeyi biliyor.
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DURMUŞOĞLU DURAN’IN DAĞLA KONUŞMASI
Şaban Abak (1966)

Ey yağmurlu dağ! 
Atlılara cesaret ve güvenlik kalesi
Yayalara gözdağısın ey yağmurlu dağ  
Sırtıma sırt veren o dağ sen misin?
Beni yaya görüp; yüz çeviren dağ  
Dizde derman bırakmayan sen misin? 
Kar aydın gecelerde tek atlı gezdiğim dağ
Tavşan hışırtısıyla korku salan sen misin?  
Yayalığımı taş taş yüzüme haykıran dağ

Atlıyken beni lâle sümbülle karşılayan,  
Aydınlık su, güler yüz 
Ateşli sofralarda döşenmiş ev etleri 
Dizginini şu alıcın dalına bağladığım  
Atıma bile binbir ikramda bulunan dağ?

Yağmur dahi yayaların tarlasına kıt yağar  
Damlaları taşıyan melek atlıdır.
Her damlanın bir meleği vardır, atlıdır  
Bereketin aydınlığı atlıdır
Ekmek atlıdır 
Yayalık ne zillettir bil, yağmurlu dağ.

Ve yağmur çiseliyor, büyüyor suskunluğun  
Yel vurur, savrulur bulut yorganın
Çıplak bir tay gibi ıslaksın, sancılı dağ  
Âşikâr yalnızlığını örtmeye çalışan dağ 
Uykusuzluğun göğüne başını yaslayan dağ  
Ey dağ! 
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TARİH BİTTİ
Mevlana İdris Zengin (1966)

Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi
Sert şarkılar vardı yanaklarında

Sabahın sisini dalgın atlara yükledim 
Senin şehrine vardım saçlarını aradım boşuna  
Sen yoktun bir şey yoktu 
Bütün dillerde yalan söyledim sana inanmak için

Sen gittin tarih bitti milat neyi açıklayabilir  
Sana bakmak toprağa bakmak kadar güzeldi

Ne vardı bir de bahçeler vardı

Bahçeye resimler düşmeye devam ediyor

Kimi eski bir denize çizilmiş  
Kimi her yanı haziran bir trene  
Kimi bir kelimeye

Bir resimde isa akşama bakıyor 
Bir resimde tarihçiler eliboş dönüyor kadınların verdiği sözlerden  
Bir resimde yüzlerce anahtar var hiç kapı yok 
Bir resimde telefon çalıyor açıyoruz ve yağmur 
Islanıyor zaman 
Bir resimde yedi kişiyiz aramızda en güzel ölüm gülümsüyor

Çiçektik çok
Hatırlar mısın
Hatırlarsın

(…/…)
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DÜŞTE YÜRÜYEN DERVİŞ
Hicabi Kırlangıç (1966)

İğdeli yollardan geçtim bahardı
İçini çekerek ağlayan rüzgâr
Mânâ çöllerinden kopan rüzgârdı.

Söyleyin de gireyim bir süvari gibi rahvan
Söyleyin, kapısı var mı bu şehrin
Kalplere açılan?

Alın size bir derviş
Bu da onun esriyen kalbi
Yürüyen ha yürüyen, çoğalır gibi…

Dervişler iğdeli yollardan geçer
İğdeler bilir dervişleri
Kokuları iğdelere sinmiştir
Bu yüzden korkar her türlü kokudan
Padişahın asesleri.

Ülkemiz kışsa da içimiz bahar
Ne hırka ne tesbih, sadece yar
Ondan korkumuz, ümidimiz
İntizam yaraşmaz bize
Biz dervişiz.

Ben iğde demişim, sen yıldız anla
Mevsim demişim ben devrine feleğin
Nice baharlar var içimizde bizim.

Sabandır benim kalbim tarlalar sürer
Bu yüzden kalplerle topraklar akrabadır
Kına ağacının sırrı böyle çözüldü
Ülkeler kalplerin izdüşümü.

Ben bir düş kitabıyım, alın okuyun…
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CODA
Cem Yavuz (1966)

y ü r ü y ü p ağaç
ların uzun bacaklı sesini

yolları meleğin rahme
aktığı ırmak sesini

gölgeçağlayan rüzgâr
içinde ıslak sesini

doğabilmemek arzusu
bağış l a uzak sesini

dalların a ğ ı r s e m â ı
gizli salıncak sesini

akılda ne uçar ilk
k u z g u n î uçmak sesini

yaprağadeğinceruhun
seğiren yaprak sesini

i ç i p toprağın damarlara 
yed-i sağanak sesini

k o r u
fısıltıların evreni

dünya boğacak sesini
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KIŞKIRTMA NÖBETİ
Ahmet Kaya (1966)

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
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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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KAR NERDE
Cevdet Karal (1967)

Günlerdir kar üstüne kar diyoruz 
İçimizde diz boyu umutsuzluk 
Bildiğimiz ne varsa unuttuk 
Çekildik sokaklardan evlerimize 
Kar yağsın kar diye bekliyoruz 

Kımıltısız duruyor oldukları yerde 
Dili sarkmış sokak köpekleri de 
Kar bizi çok bekletti bu yıl  
Karardık karalara büründük 
Kardan umut kestiğimiz günlerde 

Bir bıçak birden bire kesti 
Bir günü, bilmedik sebebini
Bir sonrakine bağlayan şeyi 
Korkunç yaz geri mi geldi 
Kırmızı bir soruydu sorduk 
Çok eski bir kandır rengi  

Var mıydı biz mi kaybetmişiz yolunu 
Dikilmiş bekliyoruz pencere önlerinde 
İç çeke çeke kar altında kalmış günlere 
Camlarda büyüyen buğudan tanıyoruz 
İçimize sığmayan bu bitimsiz boşluğu 

Yağar mı kar 
Yağar mı günün birinde 
Herkes için ayrı ayrı 
Boyunun yüksekliğince 
Uyur mu o büyük uykuyu yine
İnsan bir daha Allahın ellerinde  
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BAZİLİKA / DİVAN
Ömer Erdem (1967)

sen dolu karanlığı çıkmaz sokağın sana
sen kurbağa sevenim ağaç ağızlım sana
sen sel gazabı küçük çocuk mantığı sana
sen dilbüken otu gece üç çayım sana 
sen ardıçların yurdu vahşi ayaklım sana
sen duvar çatlağı bozgun düğümü sana
sen şeffaf mermer şekeri çin balığım sana
sen onyedinciyüzyıl küflü hançer sana 
sen mektep bayrağı çatı kuşu sana 
sen suya düşmüş at silueti çuval ipi sana  
sen ülke saati bıçakcı dede sana 
sen en bilinen ayıp berber köpüğü sana  
sen adalar dubası kırık arka cam sana
sen yüzyirmi kan hızı çevik çerkes sana 
sen ağrı dağından uçtum kiraz peçelim sana
sen bizim eve gelmez kumru sokumu sana
sen süleymaniyede bayram namazı sana 
sen bütünlenmeli yıl sonu kenger sana 
sen üç büyükler oğlu kol kanat sana 
sen ince gelin odası karakum sana 
sen elleri mercan dibe büyümüş 

kara mustafa paşa lalesi sana  
sen söz çukuru gelir gider durağı sana 
sen beni durdurun diyen adam sana



270

BEN ONLARSIZ YAPAMAM
Mahmut Riyat Bakır (1968)

Bölük bölük 
Parça parça yüreğim 
Her parçası 
Bir başka yerde atar.

Farklı farklı 
Yerlerde çarpan sevgiler ki 
Gelir beni burda 
Ayakta tutar.

Onlar 
Benim yüreğim 
Benim kalbim 
Kaldırıp atamam

Onları bilmem ama 
Ben onlarsız yapamam 
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İNTİKAM ALMAYAN ŞAİRİN MEZARlNDA OT BİTMEZ
Hakan Albayrak  (1968)

zayenderud nehri gibi  
çöle vuruyoruz kendimizi  
pek şiirsel ve büyüleyici
lâkin işe yaramaz bir ameliye 
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KÖZ
Özcan Ünlü (1968)

Annem şehir kokulu nefesiyle üfleyince omurgama 
öldü sesimin arka sokaklarındaki yankısı yangınımın 
zehir tüten tenekeler ve şişeler arasında 
cellat zamanlara yükselen beton masumiyet 
şehrin kırık eklemlerinde inleyen düşle doğruldu yeniden 

içimdeki zavallı inezi çocuk öldü 

inandım bir kez daha hayatın çoğalışına 
inan yamacına sürdüğüm simya 
sırrını döktükçe eczaya durmuş karanlığa gürlerimin 
utandım yeniden 

bıraktığım yerden eşelemeye başladım erdem külünü 

annem şehir kokulu nefesiyle üfleyince şehrime 
sonsuz bir semahın tam ortasında buldum kendimi 

üşüyorum 

ateşler içindeyim
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TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ
Talip Işık (1968)

I.

güneş sancılı doğuyor

bizi ayıran Berlin duvarı değil
koyu bir akşamla gelen
kurşuni yağmurlar

mayın tarlalarından geçiyoruz
kolu kanadı kırık mısralar giriyor
şiirlerimize

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

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

(…/…)
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İTİRAF
Mustafa Muharrem (1968)

Bakmayın şiir denildiğine
bunlar
mızmız dalgalara
şen balıkçılara, sonbahara rağmen
bir kayanın mizah yeteneğinden
kumun belleğinden  hiç de 
geveze değil
çünkü göğü dinlemek sofralara
bir zeytin kadar flu ferahlıklar verirken
umursamaz kuşları
ve yaprakları o siyah iskambil

Bazı kuytu hecelerde
süvarisi  vurulmuş at
gibi boyun
eğip durmaktadır sabah
şaşırmayın
burkuntular melon şapka
nemlendirmektedir
saatleri.
Çocuklar çisentilere küserken
bazı harfler bahçelere girmektedir

bazı harfler manolyalarda 
seğirmekte
bazı
masmavi hızla
hayretler  imlasız
güneşe  doğru  bisiklet sürmektedir.
Saçların uyarısı karşısında
deniz  tende  topluyor  ya  dikkatini
anneler  ölmese,
ışıklar sırıtmasa da
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gariplik aramayın
kurbağalar suda  mısra  kırmaktadır.

Fakat hiçbir  tema
kaptırmaz  ayağını  tramvaya, bu  önemli :
Demek  topal  yağmur  olmayacağız
minnet  etmeyecek  demek
şehirler  haydut  akşama.
Daha ?
Meleklerden başka kimse
ceplerinde
mecaz lekeleri  ve  çakı
asa  kesmezdi  zaten  şaire,
kar fısıldamayınca
gömlek  ve telve  susmazdı .
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ÇOCUK EY ÇOCUK
İsmail Göktürk (1968)

Ay yansıyacak bir âlem 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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BAL/KAN
Ali Ayçil (1969)

Kendimi üflüyorum kendi cansız közümden 
bir kır dumanı gibi bitkin bir ırmak gibi kendime sokularak 
kalk diyorum dünya bir yanardağla öpüşüyor uzaklaş 
Oysa bende açılan sakin bir buda gözü ne varsa yapışıyor 
nefes alan karınca, esneyen çocuk dili, piyanodaki parmak 
uzanıp kirpiklerime asılıyor sudan hafif ne varsa.

Dokundukça dağılan bir hatırayım, al ipekte besmele
ve bir eşik, aşkla dudak arasına çekilmiş
sormadım hiç hangi yanım öbüründen tedirgin hangi yanım karanlık
sormadım hiç bir kız mıdır yaşmak mıdır bana teslim edilen 
Dönüp bakıyorum da uzak bir komşu gibi akranım olan bana
bana ait çözülmemiş tek düğme benden başka öldürülmüş bahçe yok

Geceleri takvimlerden devrilen günleri okşuyorum 
ve her sabah kalkınca yollara yol diyorum, kuşlara kuş, suya su 
Çünkü bu hain dilim bir oymak kadar yaşlı hafızamı aldatır
evi barktan ayırır, kızı kızana salar, yurttan toplar çadırı
Çünkü benim kabilem bir avdan döner gibi yorgun bakar yüzüme 
unutur bir çiçeğin adıyla solduğunu.

Hayret nasıl büyüyorum toprağım küçüldükçe
birkaç kendim oluyorum, aya çarpan yüzümü toplamaya çıkarken
aya çarpan yüzümü toplamaya çıkarken
birkaç renge ayrılıyor menekşe, birkaç kafes açılıyor aynı kuştan dışarı
Sınırlarım uzadıkça uzuyor
bir kıyıda alnımı buluyorum ötekinde alnımın izlerini
her yamaçta yaygımın bir parçası gözlerimin değdiği her yer beni öpüyor

Kendimi üflüyorum kendi cansız közümden
çünkü kendimden başka savrulacak bir kır yok tütecek gam yok burda. 
Saatler günler aylar; oturmuş bekliyorum bu nabzı yorgun ateşi 
bir öksürsem ağzımdan vitrinler dökülecek 
sonra yanmış çıralar, ispirto fitilleri ve gevşek bakır teller 
bi r öksürsem gölge vurmuş dağlar kadar ıssız kalacak göğsüm.
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KEŞKE TOPRAK OLSAYDIM
Mehmet Kurtoğlu (1969)

I.

Ömrümün yarısı geçti ayna önünde 
Yalnız sana güzel görünmek için
Değil mi ki, her ayna bir Yusuf saklar  
Güzelliği yansıtmak için...

Sevda sürgünüyüm yaban ellerde  
Kafamdan silinmeyen şablonsun  
Güzelliği güzelliğin belirler 
Ne yapsam oturmaz kişiliğim 
İçimde çan çalar ezan işitilir
Ruhumda derin bir boşluk dans eder  
Aman vermez haramlar 
Sunarım düşkünlüğümü bir bir  
Fahişa odalarının loş ışıklarında
Yaşanılan zevk değil
Tiksinilen bir günahtır yalnızca

Dilimin ucunda vahiy: 
“Keşke toprak olsaydım”

II.

Gecenin karanlığı 
Güneşin aydınlığı 
Başlatır İbrahimi arayışı
Sormakla açılır kapısı gerçeğin 
Çağın sorunuyum
Çözülürsem çağ çözülür 
İnsan çözülür 
Hayat çözülür

Yankılanır yüreğimde bir ses: 
“Keşke toprak olsaydım”
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ÇÜRÜK ELMA
Fatma Şengil Süzer (1970)

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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PARK
Osman Özbahçe (1971)

Kalemim bir pepe
Bazı kelimeleri çıkaramıyor yazarken pepe
Bilmez bir devrim hangi kelimeleri tepe tepe

Devrim
Avuçlarımızda iri bir balığın çırpınışı
Gücümüzün boğumlarından kıvrılışı

İşte bir Hüseyin diriliyor bileklerimden fırlayan şimşek

Fakat parklara dişleri çirkin olanları almazlar
Çirkin olanları durmadan durmadan çirkin olanları

Almazlar parklara dolanlar kalbini şehre eğmiş
Bir kızlardan savaş öğrenenler
Fakat parlıyor aklımı aklından dolaşarak parklar
Eğilmiş aklım parlıyor aklından doluşarak kızlar

Parklar şehrin serçe parmakları
Parklar şehrin çekmeceleri
Bir kız uyur içinde her çekmecenin
Binlerce çamaşır devrimden habersiz durur

Kafam dünyanın merkezi
Ben kıpırdadıkça değişir dünyanın merkezi
Güller bunu anlamaz
Erkeklerin burunlarına burunları alışık güller
Bunu anlamaz bir de burnumu yaklaştırınca nefeslerini tutan bülbüller

Ben kıpırdadıkça kullarımın içini dolduran ateşim
Kıpırdadıkça bileklerinden fırlayan
Şehre dolan bir ejderin beyninde saklı duran
Kafam ne çok ve uzun bir savaştan çıktım
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Yüzüm ezilmiş kuru üzüm
Elimle aklıma dokundukça iyileşen

Elimle aklıma dokundukça
Tam kafamın üstünden bir asfalt yol
İşçiler parklar çekmeceler
Fırlayıp kafamın şimşeği
Fırlayıp gürültü her kıvrımı ne çok çoğaltan
Ne çok kavis kullarım tekrarlanıp duran

Karanlığa uzak duran karanlığın
Kafama uzak duran kafamın içindedir
Parklara dolanlar! Yamyamlar
Pişmemiş et yiyemedikleri için sevişenler    
 
Bir çekmeceye sığıp mısır patlatanlar
Konuştukça bir de yüzü yırtılan adamlar bir kurdun
Yaşlı bir kurdun dokundukça bitkilerini yüze vuran
Bir kızın ellerini iki yanı açık
Aydınlık ellerini bölüşüyorlar erken bitmiş bir cennetin

Benim kahkaham bütün bunların ortasında benim kahkaham
Biricik atım
Önüme çıkan uçurumları şaha kalkıp atlayan
Kahkaham
Deniz uzun balık dünyaya dalıp çıkan kahkaham
Dalıp çıkan benim aşk içinde bir casus kahkaham
Biricik atım
Parka dolanların
Yakalanmaktan korkan

Uzun bir kelimeyim ben bütün bunların ortasında
Uzun bir kelime sol gözüm
Titrek sinema ışığı kayıyor sol gözüm
Kayıyor hızlı çiçek
Kayıyor fakat kalemim
Fakat kayıyor bütün bunlar
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Düz durduramaz çünkü kendini
Kendine eğip kendini, bir çomak
Kayıyor işte bir çomak 
Ne yapsam durmaz siyah gözlüğümü taksam topuğumda ilerleyen yumurta
Yumurta kırıp topuklarımda ilerleyen yumurta
Ne yapsam kırılacak kalemime değince yumurta
Kalemim bir çomak çünkü kendine eğiyor durmadan kendini
Düz durduramaz kendini
Bir çomak
Çomak
Çomak
Çomak
Ne yapsam
Siyah gözlüğümü taksam
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YAKAN
Hakan Şarkdemir (1971)

bir tavşan koşuyor güneye
güneye dönüyor güneş baktığımız yerden
tutuşuyor tüyleri göğsü ılık bir pencere
nasıl sanki yanılmak bu kadar erken yağmurun gürzlerini sevinçle indiği 
yerden
hışırtıları dudaklarımızla örttüğümüz anda
bırakıp gideriz o ilkel kargaları da 
işte neonlar püskürüyor asfaltta
o çelik boğa durmadan öksürüyor
ve sarışın bir duman öperken ensemizi
kırbaçlar üşüyen yerlerimizi yapraklar
bir hançer boğar nefesimizi sıklıkla
yakar yüzümüzü bir el durmadan
bırakıp gideriz çığlıklarımızı telâşla
yağmurun gürzlerini sevinçle indiği yerden
nasıl sanki yeniden başlamakla
ıslak ve balıksız ve yakan
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BİR ŞAİR BİSİKLETLE
Ahmet Murat (1971)

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

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

yeşil otları diyorum, o tepeyi boyluca
bir yağmuru, bir şiiri ve ikindiyi
sağına soluna çarparak bir şair bisikletle
çarpacak bir şey de yoktu, aşıyordu sanki
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KAVİL
Hakan Arslanbenzer (1971)

Döşünün hırıltılarla gıcırdayan mahpesinde
Sert taşlarına işleyen sürgün köküm
Morarıp soğulsa da; yar yurdum, seni saymam
Gelgeç saçılan tohumlarıma çivili sedir.
Uğrağım olmasa, gececil, bakırdan semtin,
Göresim hiç yoktu bağışık karnının ağır ağır
Lale ve soğan için bin yağışla yumuşayıp açıldığını.
Dillerine gücenik kollarım dar, ilmeksiz çilelerini. 
Tam “ışıdım” derken patlayarak gölgesiz eyvanında
Yanağıma dayandı akşam. Olmamış meğer ham
Soluğundan başka yerim. O zaman taç yapraklarını için
Kırağlardan bir otağ kurdunsa da kararlı fenerim. 
Ne eğilip kırbandan içtim, ne kanlı gömleğim serin
Direklere çekili. Gerçi gördüm senin
Alkanına ne kuşlar kanıp boyandı. Sen de unutma:
Benzersiz çakışlarım kadar karnımda oğlak sevincim. 
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KELEBEK GÖÇÜ
Mehmet Aycı (1971)

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

—Bilsem! Diye başlayan tümcelerden uzakta
Cümle kapısındayım aşk denilen konağın
Açım, açığım, yoksulum desem sığ-
Sıradan bahane
Sana göçüyorum sebebi yok göçümün
—Ne mutlu! Diyorum kendime:
—Daha ne!

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

Kendime göçüyorum sana göçer gibi
Sana göçüyorum göçer gibi kendime
Tanrım diyorum, tanrım,
Nasıl bir dünya koşuyorsa içimde…
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HÜLYA
Alper Çeker (1972)

Fakirliğim sermayem 
Künyem bir avuç kum 
Konakladığım tek vaha 
Mırıldandığım bir dua 

Bedenimden kaçıp sana geldim 
Tenimi terkettim, rüzgâra teslimim

Çölden dokuma libasım 
Bir seraptan arta kalanım
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YARISINDAN BİR FAZLA 
Celal Fedai (1972)

Kedi Zifir ile Turgut Uyar Divan’ı Peşinden

ey hışımım er geldin çekiştiriyordum seni bir güzel yazla 
öncelerim kaldıysa ipte tümünü serdim nasılsa beyazla 
burun deliklerinden şaraplar akan gemiler kaysın kızaklardan 
ne kadarcık çeksem üç beş yudum kalacak yarısından fazla 
şafak atarken kokuyor nefesler yine bildik sökecek demek 
bütün gece yanıma kattılar titrememi zorla türlü infazla 
o titretti ben diretmedim tek gözlü kediler vuruşuyordu 
ne sâlâydı öyle tüm hocalar elenmiş kan içtiler niyazla 
yarın ucundaysa birdir bir tutam perçemle bir tutam şiir 
ustam çalsın yeter oynarım dedim keçiyle tilkiyle kurnazla 
uykusundan önce uygun biriyle uyarıp everdim dilimi 
edebimle yattım o kalkmış benden önce bir küfürbazla 
ustan ölmüş dediler kalk sen sat handiyse ışımada gün 
kaş gözle yekindim kireçlenmiş baldırımla bin bir nazla 
celâlî adın andırsa da cemâli mahsusdan kanatırsın şiiri 
sevsin dilini hışmın kan kaybı var diye kesme emmeyi 
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BUĞU
Mustafa Baki Efe (1972)
 

I.

buğulu bir dağ aynaların ardında yalnız şiirle söylenir
yalnız şiirle açılır eski kapısı ha deyince yazamaz dil tökezler
atlar koşturur içinde dört nala maveradan 
maveraya dağdan dağa gül rüyasından 
uyanır savrulur masaldan masala ten şehrinde yanar ruh 
ateşlerde kavrulur yolcu dediğin atların sırtında vurulur 
yağmalanır neyi varsa yolda yol olup kaçarkan 
şehirden şehire sığınır ıssızlığın ülkesinden ülkesine
 
yağmalansın yağma edilsin şimdi yağma neyim varsa
tek ruhum kalsın ateşten bir iskemlede dağlar ortasında
ve sen ey ruh ikizim ey can ikizim kal orada bir taş gibi
şiirsiz dilsiz buğusuz camlardan bakarak dünyaya
kal işte orada taş gibi öfkesi ve aşkıyla dağların
 
II.

dağ ey sen misin yoksa benim ruh ikizim 
saçılıverince birden ortaya çeyizin 
dört mevsim sen misin benim can ikizim
titremesi üşümesi ve serinlemesi ruhumun
sen misin benim ey denizinde boğulduğum dipsiz uçurum
açılıverince yaraların kuşlarla gecenin ortasında

III.

‘dağlar senin ne karanlık ardın var’
yere kapaklanmış bir at gibi susar ağlar 
ağlar susar bir boşlukta sanki vatanı gibi
can verir dağlar ardında 
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IV.

buğulu karanlık ve soğuk bir kıvancın
oturmuşum şiirden iskemlesine
perşembeyi ağustos günlerine bağlayan bir gece
dağın camlarına vuran rüzgârıyla
içimden geçen bulutları sayıklar
şiirim susar kapanır anlamıyla 
uçup giden kuşlar gibi karanlıklarda
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ELHAN-I KITAL
Hayriye Ünal (1973)

Bilirsin acı değildir aşilin mızrağıyla can vermek  
Sağlamdır gözlerinle izlersin sana doğru gelirken  
Sana doğru gelmişse denksiniz demektir 
İki kılıç ustası iki sırtı yere gelmez kişi 
Durup bakarlar göz göze överler birbirini: Düşmanımsm ne iyi!  
Yenilsen bile bu sözle bir kere sevişmişsindir
 
Buranın halkı perişandır sensizdir
Evin yok kümbet diplerinde sana dair kırık tabletler 
Her kazıda aranıyor izlerin örenlerin delik deşiktir
Yazık! Kadîm gözyaşı şişelerin ıslatmıyor kimsenin mendilini
Rüzgârımla düşürdüğüm kuşları dinle: Sana gıda olduk ne iyi! 
Yenilsen bile bu sözle bir kere sevişmişsindir

Seviyorum denmez bizde sevilen kendini bilir
Sen sevmekle aş koyarsın fakirin tabağına
Taş koyarsın tefecinin çarkına ve aşk
Parkta kuşların dağda kartalın
Dört duvar arasında gelinle güveyin koynuna
Rüzgârımla düşürdüğüm kuşları dinle: Sana gıda olduk ne iyi! 
Yenilsen bile bu sözle bir kere sevişmişsindir

Utkun bu ne düşmanına ne yoldaşına teslim ettim senin görkünü
Yedi yangın ateşi kesilse tütün bile yakmadım narnertle
Utkun bu işte! Yazık, sulbünü boğduğun ibrişimdir
Gölgelere asıllara basar geçer de benim efendim
O ağızdan çıkan sözü çiğnetmez demiştim bir kez öptüğü
Sevişsen bile bu sözle bir kere yenilmişsindir
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BENİM ADIM HİÇ KİMSE
Murat Menteş (1974)

bilinen bir esenlik sözüyle geçerim kuzey çitlerini
yerlilerin büyüsü bana erişemez orada
çömelmiş arslanlar bekler tapınağımı
ve gölgem tozları silkelenen o yoksul serge

över gibi hayatı yeşeren bir güneşle
güneyden kalma gümüş zırhımı çıkarınca
ırmak içi sarışını bir çocuk olduğum anlaşılır
anlaşılmaz rüyalarını uzak göç yollarına yoran

üzerinden bir lekeyi bir kan yazısını siliyor kuşlar
sönmüş bir öpücük feneri gagalarında
kır şenlikçileri geçiyor köprülerinden korkuyorum
neden söz ediyor bu eğri büğrü kemanlar

yapraklarla yamalı bir ırmak seccadesi
gibi yüzen gömleğimdeki
dinmez bir kıvılcım saati düşer gecenin avlusuna
yüzlerce yangın meleği kanatlanır 
açık bir kitabı gösterir sanki bana
yüzündeki çatlağı gözyaşıyla kapayan
toprağı alnıyla ürperten elçi

ben şimdi kesilmiş bir portakalı onarıyorum
yüzümde mevsimin bir arı yelpazesi
güneş mi ben onu şapka olarak kullanıyorum ey ölüm
ey başkalarının ekmeği
eşikteki örümcek örtüsünü kaldıran
ağzımda o yangına sular taşıyan bitki
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ÇOCUKLUĞUM DA ÖLDÜ DAYIMLA
Vural Kaya (1975)

 
Dayım öldü fakat dayım facebook’ta yaşıyor hâlâ  
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  
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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BİR DÜŞÜŞ NAKARATI
Nilay Özer (1976)

“her on yılda bir
böyle bir tane beceririm”
(Sylvia Plath)

kendiliğinden bir son mu umuyordum parklarına deniz aşılanmış bu   
 şehirde  
bütün sabahların bir adı olduğunu bile bile devletin sapsarı yüzüne karşı  
günde bilmem kaç kez yalanladığım bu bozkırdan devşirme bu yerçekimli  
tarihin ezberiyle ayakta, tıkış tıkış tutkuyla seviyordum otobüsleri

rüzgâr gülünden polis kepine bakılacak ne çok şey eteğime değen gözlere  
balata yanığı fren çığlığı ne çok incecikten çizer gibi şehrin dişi organını  
sokağa mı çıkıldı kimin yüzünde yok hatırlamaya gelmez yağmurlu bir darp  
 izi  
eli boş gidiyordum hasta ziyaretine varis çiçekleri hem mor hem kanamalı

üstümde ne mi vardı narın astarından başka kokusu karanlıkla tüylenen   
 ayvaların  
aklımda ne mi göl kıyısında keman çalan adamlar çalmasalar göl    
 ağlayacaktı  
dinledim ve direndim böylece kaç cinnette gerili koltukaltlarım rap rap 
ra rap rap yürümeyi seven arkadaşlarım vardı bahçeleri askeriye çöplüğü

bizi asmaların altında dur!..durdular söz gereksiz bir iştah gecenin karşısında  
işliyor emir kipiyle hayat hep yeni!..i bir düşman hep mahsuscuktan da olsa  
ortadan yırtılmış bir güneş kursu yenildim yutuldum hep ye!..ni bir yamyam  
 hep  
üstlerine al!..ındılar üzümlere baka baka oysa bütün cenazelerde acıkır   
 karnım

cık değil düpedüz kırılgandır şaşaa aslını sordurmayagorsün anısı bir   
 şeylerin  
öksürük ne güzelsin herkes kendine ışıyan bir sözcük bulur da ağlaşır   
 onunla  
açılır tazelenir koyu harflerden koyu bir ihtar kımıldar içimde astım böceği  
bilmem ki bir yağmur bir yağmuru öder mi bana da on yılda bir gelsin   
 intihar...
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MİNYATÜR OKUYUCULARI
Âdem Yazıcı (1976)

ölümler

I.

minyatürlerde bakış açısı büyük ikiye ayrık iki yarım düşünce 
ruha doğru namlular yaşama çatılan soru
fırtınalı bir eylem yerinden kalkmayan soylu kütük 
ey batık gemiler tarihi
ey su diplerinde eriyen kum heykeller  
damıt göğü ki parlasın toprak, ten ve su
birçok riski göze almalı insan bâliği ve boğulmayı 
göç vermeyi uzağa söğüt ağaçlarını damlara uzatmadan 
genişlemeli göğsümüzün kemik damları  
süzmeli kendini güneş kuruyan bedenimizde 
sular çekildi erken birdenbire kabardı nehirler  
boyunlarımızda kül renkli bir damar sertliği  
sadelik körpelik iyice pekişir 
yüzer hüzün denizlerimizde çocuklar eksik yok  
her şey yerli yerinde 
billur köşkler içinde dev sütunlar rutubet almıyor bağrımız 
tam istediğimiz gibi yaralarımız sabırlı ve içten kanıyor 
sürüyorlar kendilerini erkenden merhemi yok  
yamaçlarda sevdamız tüter
bu yıl arılar oğul veriyor durmadan tanrım

(…/…)
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KAPI
Mehmet Ali Köseoğlu (1976)

kapıda bekleyen adam ölüme doğru
ne kadar uzak güneş ışığından bile
nöbet tutuyor şimdi melekleriyle
sağdan ve soldan yazılar yazan

câde gibi değil kapının arkasında
gözlerinden akan zehirse de şifa
bir ucu eteğinde boyundaki düğümün
uzaklaştıkça boğuluyor dar ağacından fena

işitmediği ahlar taşıyor şimdi rüzgâr
kapıda bekleyen adam ölüme doğru
ayetel kürsi okuyup sıvazlıyor göğsünü
“Açıldıkça çarpar, içe dönük bir kapı”.
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BENİM İÇİN HAZIRLANIYOR ÖLÜM
Ayşe Sevim (1979)

 
radyonun düğmesine dokunur gibi 
kısıldı nehirlerin sesi 
ve rüzgâr 
beni üşütecek silahlarını kaybetti  
üzerimi örtecek toprağı doğurdu dünya  
portakal ağaçlar mı görmeyi kaçırdım  
oysa o kadar göğe bakardım ki 
çok güzel bakardım, gök yorulurdu  
oysa ben 
kar görünce çocuk 
nasıl çıkarırsa üzerinden üşümesini 
o kadar acele o kadar acele ki  
geniş rüzgârlar dolardı göğsüme 
suskunluk zamanlarından yapılan çelenkleri 

anlayamazdım
kelimelerime yardım etmek için susardım sadece 
her şey sonra da her şey  
yavaşlıyor yavaşlamak yavaşladı  
zamana narkoz veriliyor
dünyanın ilk ağacının gövdesine değiyor elim  
ölüm telaşlandırmıyor yaşamı 
benim gözlerimden toplanırken canın bohçası  
eşini hep aynı saatte karşılayan kadın gibi  
Hayat!
güvenle okşuyor ölümün saçlarını 
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DÜŞ BAHÇELERİNDE YALNIZIM
Ayşe Müşerref Kot (1987)

Tek ben ve tek bu bahçede yalnızım 
Başımı çevirip bakıyorum dağlara 
Tek beklediğim tek istediğim 
Güleryüzlü bir insan

İşte yine yalnız kaldım 
Issız bir adada 
Su almayan yemek olmayan bir tarafında 
Yalnızım yalnız kaldım bu adada

Düş bahçesinde düş görüyorum 
Güzel bir yemek bir tatlı su 
Sımsıcacık bir uyku 
Ya burada kalan sırlarım 
Hepsi hepsi burada.

Sır dolu sırma dolu bir kızım ben 
Yalnızca düş bahçelerinde.
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HAMZA’NIN TEMBİHLERİ
Yunus Emre Altuntaş (1978)

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





AZERBAYCAN
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ÜMİDİNİ İTİRME
Anar (1938)

Acı sözler üreyine ox olsa da 
Düşmenlerin dostlarından çox olsa da, 
Üfüq xetti birden bire yox olsa da, 
Ümidini itirme

Derdi qemin qalaqlanıp dağ olsa da, 
Güman ölüp, gümansızlıq sağ olsa da, 
Dindirende qan ağlayan çağ olsa da, 
Ümidini itirme.

Sevdiklerin bir gün dönüp yad olsa da, 
Düşmen görüp nisgilini şad olsa da 
İnandığım her ne var berbad olsa da 
Ümidini itirme
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GÖY AĞLASA
Memmed Aslan (1939)

Göy ağlasa, torpag güler, gül biter-  
Bu hikmetdir!
Torpag öler, amma bizi dirilder-  
Seadetdir!

Sevdamızda daşa deyse düz ilgar,  
Aramızda erimez ki, yüz ilgar.  
Üreyimde kaman titrer, sızıldar,  
Hime benddir.

Şir donuha, öz yerinde tovlana,  
Gartal ola, girişmeye cövlana... 
Peyvende ki garatikan calana-  
Müsibetdir!

Zer çiçekler gül don biçer batbata,  
El uzatsan, başın çeker min hata,  
El içinde sözün keçmez isbata-  
Meşeggetdir. 

Baş eyerem goyğayamı, galamı?  
Ülfet getir feth elesin galamı! 
Bir borclunun borclusuna salarnı  
Esaretdir!

Menim behtim emeyimdir, zer deyil,  
Gezebimden yoğrulduğum şer deyil,  
Alnımdaki muncug terim ter deyil,  
Bereketdir! 
Şan - şöhretdir,  
Feharetdir!
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GAPIM
Vasıf Samedoğlu (1939)

Açarını itirdim gapım!
Açılmayacagsan.
Möhkemsen, 
Tepik vursam
Uçıılmayacagsan. 
Tek tük adamlar indi  
Dolanır küçeleri. 
İndi gecedir, gapım!  
Royalanmın rengi,  
Yorğan - döşeyimin eziyi, 
Özlüyümden gaçmadığım anlann derdi  
Arhandadır indi. 
Açıl, gapım, açıl. 
İnan, 
İndi açılsan 
Sene gümüşden gıfıl düzelderem,  
Gızıldan - açar 
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Üstünde şekiller çekerek,  
Üstünde melakeler uçar.  
Açıl, tahtalım, demirlim  
Açıl, 
Sen açılmasan 
Arhamda bir gapı da açılmaz  
Mene 
Açılmayan gapılarsız  
Yaşamag olmaz.
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ÖLÜM DEYİP
Memmed İsmayıl (1939)

Ölüm deyip düşme haya*

Soruşma nerden gelecek 
Bir zamanlar bu dünyaya 
Geldiyin yerden gelecek

Gohumlug** kandan gelirse 
Yodlıg da*** kandan gelecek 
Uygu hayandan**** gelirse 
Ölüm o yandan gelecek

Dünyaya gelim kısmeti 
Dünyaya kalım derdi mi?! 
Bilmemişken ölüm nedir. 
Çektiyin ölüm derdi mi?!

Yaşamağa ömür ardı 
Tapınmağa pirin ola. 
Gelmeye bir yerin vardı.
Getmeye bir yerin ola.

*  Gürültü koparmak

**  Akrabalık

***  Yabancılık

****  Nereden
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DİLEK
Firuze Memmedli (1940)

Bir olan Allah’dan dileyim budur: 
Arzumu gözümde goymasın menim.  
Ömrüm bir hesretin ümid yoludur,  
Odunda, közünde goymasın meni.

Bir uğur sevince elim açılı,  
Uddum tehgir yuku, te’ne acını.  
Ayağı altına serdim saçımı  
Yarımçıg izinde goymasın meni.

Neçe gara gece düşdü behtime,  
Obası, elatı köçdü behtime. 
O Ayın, Ulduzun eşgi hetrine,  
Elimi üzümde goymasın menim.

İlahi, gündüzden doğan gecenem,  
Bağladım sidgimi galan gücüme. 
Bu dağ çetinliyi yarıp keçerem,  
Gupguru düzünde goyma sen meni.
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MARAL BACI
Abbas Abdullah Hacaloğlu (1940)

İller boyu gözledigim,
Vüsaldı mı Maral bacı.
Üreyimde gizlediyim,
Melaldı mı Maral bacı.

Ağrısı hoş ezapdı mı,
Çözülmeyen hesabdı mı.
Hesretime cevabdı mı,
Sualdı mı Maral bacı.

İnsandı mı, ipekdi mi,
Gözü şehli çiçekdi mi.
Heç bilmirem gerçekdi mi,
Heyaldı mı Maral bacı.

Yurd dışında ömür sürüp,
Kirpiyile od götürüp.
Dede baba yurdu görüp,
Kam aldı mı Maral bacı.

Abbas bunca gem yeme sen,
Bir gün yanar bir gün sönen.
Yurddan gedip yurda dönen,
Maraldı mı Maral bacı.
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SAVAŞ GAZİSİ
Gulu Ağsıs (1944)

Üzdü ayaqlarımı V t n yolu
qayıtdım üzüqoylu…
qayıtdım
qurşağımın yuxarı qatıyla,
qayıtdım
lil arabasının atıyla…

İki balam gözüyaşlı
arvadım başıdaşlı…
Yazıq h r mr  münt zir:
h m m ni g zdirir,
h m… özü g zir…
Süfr md  haram var
dinmir m,
İki ac balam var
dinmir m.
Dinmir m
gül ağzı açılanda heyr tin:
“V t ni qorudun, b s öz qeyr tin?!”
…Üzdü ayaqlarımı V t n yolu
bu da m n  “sağ ol”u
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OVÇU AQİL
Cengiz Alioğlu (1944)

Dem yin qızışıb ustad sirr satır,-
Şair var yanşaqdı aşıqdan bet r...-
Bir ovçu dostum var, silah-sursatı
B lk  d  bir rota adama yet r!
Pompalı vinçestr, d ri patrondaş,
Zağlı polad q m , n  bilim, n l r.
Bakıdan t rp nib yola düş n baş,
Düşündüm, dağları qoyacaq m l r!..
Qalmaz Talıstanda ta ayı, f l k,
Qalmaz quş-filan da, qırıb-çatacaq!
Sonuncu maralı eyl yib t l f,
Nallayıb alnından qaban atacaq...
...Arxada gedirdim ondan m n ovda,-
Bel  t l b edir hörm t, ehtiram!
Bu boyda ovçuynan bu boyda qovda
Axı m n kim m ki, yanaşı duram...
Utandım, özümü sandım lap çağa
Dostum dırmananda qaya qaşına.
İlk at ş v lv l  salanda dağa,
Dedim ki, ayını aşırdı aşnam!..

(…/…)
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O DAĞLAR
Nazım Ahmetli (1945)

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

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

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

Od tuturam, köz tuturam
Söz qovuram, söz tuturam
Üreyimi düz tuturam
Yine üzüme söz gelir!
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AYRILIK
Ramiz Rövşen (1946)

Yene bu şehirde yüz-yüze geldik,  
Neyleyek, ayrıca şehirimiz yok.  
Belki de, biz hoşbaht olabilirdik  
Belki de hoşbahtık, 

Haberimiz yok.

Aradan ne kadar il geçip gören,  
Tanıyabilmedim, 

Beni bağışla. 
Ben öyle bilirdim, sensiz ölürüm,  
Ben sensiz ölmedim, beni bağışla!

“Ölmedim” diyorum, 
Ne bilim ahı,  

Belki de, ben sensiz ölmüşüm öyle,  
Kabirsiz, kefensiz 

Ölmüşüm öyle. 
Belki de, biz o vaht ayrılmasaydık,  
Ne ben indikiydim, 

Ne sen indiki...



314

ANADOLU
Nizami Paşa Saraçlı (1950)

“Derdlerden qurtulursan  
gezsen Anadoluyu”

İçimde bir memleket var  
Anadolu, Anadolu. 
Bir türkü, bir neqarat var  
Anadolu, Anadolu.

o saf qelbin yanar ocaq,  
isti yuva, dolu bucaq,  
cemi türke sığınacaq  
Anadolu, Anadolu.

Qızılırmaq çağlar geder,  
qıylarında güller biter,  
güller üste bülbül öter: 
Anadolu, Anadolu.

Ey özüne çekilen el,  
gözlerimden tökülen sel, 
bir ümmandan yadigar göl,  
Anadolu, Anadolu.

Karvanımın ner devesi,  
hun cocuğu, er nevesi,  
külli Turanın nüvesi  
Anadolu, Anadolu.

Türkünü dilden qoymaram,  
qelemi elden qoymaram,  
ölünce senden doymaram,  
Anadolu, Anadolu.

Mehmetcikler deste - deste,  
day - day durar ayaq üsta,  
göyerersen yolda - izde  
Anadolu, Anadolu.
Yaşa, var ol türk dünyası,  
erk qalası, görk dünyası,  
sen - qanımın son damlası  
Anadolu, Anadolu.
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RÜBAİ
Simuzer Nüsretbeyli (1950)

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

Şehit gardaşlara doğma bayram
Kora imdadsıza al ağacıyam
Benden ağıl dersi uman olmasın
Ben könül dersinin ehtiyacıyım.
Dilimi benden ayırma.
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QOCALIR
Adil Cemil (1954)

Vaxt yetişir, v de g lir, yaş ötür
Şir-p l ngl r bileyinden gocalar
Üşütdükçe göy üzünün gürb ti
Q rib guşlar l l yind n gocalır

Payız g ls -budagların budansa
Yapragların tökül c k, bu,cansa...
Diz bükülür, bel yilirhaçansa,
Alp- r nl r kür yindan gocalır

Bu ömür-gün v fasızmış dedikç
Sultanların z rli taxtı-kötükcv
Gizli - gizli g m içinden yedikc
D rdli insan ür yind n gocalır.

Göy z mani gara daşda gören yox
Ruhu canda, gli başda gör n yox
Bu cahanı körp  yaşda gör n yox
Qoca dünya b l yind n gocalır
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PADŞAH BALALARI
Vagif Behmenli (1955)

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

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

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

Üsküp’te var.
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BENİ BEKLE
Maarifli Soltan (1956)

Ümid ağuşunda, q m qucağında
Oturub otağın bir bucağında
Qucub dizl rini m ni gözl m .
M n bu intizara layiq deyil m.

Fikrin nağıllara getm sin s nin,
Bu yaşda nağıldan yan keç, uzaq keç.
Ağatlı oğlana dön  bilm r m,
Yenid n özün  bir ağatlı seç.

Burax bu ümidi, m ni gözl m .
M n ki bu ümid  layiq deyil m...
Güldürm  özün  sirdaşlarını,
Axıtma arxamca göz yaşlarını.
Onsuz da qayıtmaq g lmir ağlıma
Örtüb gözl rini ll rin il
Ağlama, s n allah, m ni ağlama.
M n bu göz yaşına layiq deyil m
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SALAM DAR AĞACI
Rüstem Behrudi (1957)

Yolumu gözledin h r s h r-axşam,
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam.
c ll  ölm y  doğulmamışam,  

Salam, Dar ağacı!  
leyküm-salam.

O hansı mill tdir. taleyi sirdir?  
Yüz adla bölündü, yen  d  birdir!  
M ani hüzuruna bu d rd getirdi,
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam.

X z ri, Baykah. Aralı gördüm,  
Gördüm can üst dir, yaralı gördüm.  
Tanrını b nd d n aralı gördüm,
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam.

 
Çarxı t rs fırlanır f l k qarının,  
Turan kölg sind  budaqlarının.  
Rengi bayrağınıda yarpaqlarının,
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam.

vv lin axırı, sonun vv li 
Buymuş, bilm miş m bunu m n d li.  
Qorxum yox! N  olsun boyun göy d lir?!
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam.

Danış, mir Teymur, bu son n ydi b ?  
Boynumda ağ k f n, dilimd  tövb ...  
D rsini t rs bil n, m nimdi tövb !
Salam, Dar ağacı!
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leyküm-salam.
S ni m n kmiş m... M n  s n q nim,  
S ni suvarmağa halaldı qanım;  
Yarpağın r ng alsın qanımdan m nim,
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam!

Ey darın ağacı! Kimd n k m m, k m!  
Ya s ni yendirr m, ya s na yenn m. 
Ya da budağında yarpağa dönn m,
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam!

Qırğızam, özb y m, qazax, türkm n m,
Başqırdam, k rkür m, ela görk m n m.
S nin gözl diyin q rib türk m n m!
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam.

Q bul et, növb ti qurbanın m n m,  
M nim canım s nd , bil, canın m n m.  
Ela qürr l nm , h r yanın m n m,
Salam, Dar ağacı!
leyküm-salam.
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BENİM ANA YURDUM
Gülhani Penah (1958)

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

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

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

Göglerde yaşayır halık-yaradan
Cihan sırrını biz bilemiyoruz.
Allah’a yakındır şair yüreği
Gördüğün nedense biz göremiyoruz.
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N SİMİNİN Q TLİ
Mahir N. Qarayev (1958)

Soyun bu kafiri!
Sabaha qoymayın, sabahdan iraq!
Tövb  el m kd n sapdırın bunu-
Göyd n Allah baxır... Allahdan iraq!

Bir az da sabahın halına yanın-
Sabaha qoymayın, sabahdan iraq;
N f si bu günü murdarlayanın
Qanı da sabahı murdarlayacaq!

Bu fani dünyada zulum gör nl r,
C nn t qapısından gülüp gir nl r,
Şükürl r içind  ölüp gid nl r
Buna n  d y r?!
Soyun bu kafiri!

Yaxına qoymayın cavan qızları,
Kims  ağlamasın qoy oğrun-oğrun;
Allahın yerd ki allahbazları!
Göyd n Allah baxır...
Allahdan qorxun!

Soyun bu kafiri!
K sin bu s si!
Ayıb, allahsızın sözünd n ayıb!
Çılpaq ayaqları, çılpaq sin si
Bakir  qızların gözünd n ayıb!

(…/…)
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YENİ QURULUŞ
Haşim Necefzade (1959)

M n  deyirl r ki, etibarsızsan
Düzdü m n su kimi d yişk n m
Adamam axı.
V  heç k sl  b di dost olmağa m hkum
da deyil m
Canım çıxır bir şey  b di
bağlanmaqdan.
Birin  etibarımı subut el m kd n
Birinin hörm tini qazanmaqdan
Canım çıxır
Sevgi çan çıxarmaqdı-
Allah k ssin bu v rdişi.

M n h yatımın rejissoruyam-
Yoxsa öl r m-
H yatımda adamların, şyaların yerini
tez-tez d yişir m
Onları ür yim ist y n kimi düzür m
B z n birini qabağa
Birisini is  lap arxaya atıram
Qoy h yatımdakı şeyl r m n  xidm t
etsin.
M n  lazımdı qalsın
Lazım deyil getsin.
H r gün
H yatıma yeni quruluş verir m
Ağlatmaq
Aldatmaq
Unutmaq
H tta adam öldürm k bel
sas işimdi.

Tamaşadan-tamaşya d yişir m
Axı m n nec  d yişm yim
H yatam axı.
Niy  m ni başa düşmürsünüz
Ay adam uşağı?
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DİVLER
Rasim Karaca (1960)

Divler çok tuhaftırlar. 
Canlarını bir şişenin içine koyar, 
Ancak yerini hiç kimseden gizlemezler. 

Sözün doğrusunu söyler,  
İnsanlardan az yaşarlar.  
Ancak öyle insanlardan kimi  
İçki içer, 
Günah işler 
Eve de geç dönerler. 

Gelişinden bellidir divler.  
Gidip-gidip yolun ortasına 
Bir şeyi ittirirmiş gibi dayanır.  
Birini aramış gibi, 
Gelip geçenlerin yüzüne  
Mat-mat bakarlar. 

Yalanı sevmezler  
Sır saklamazlar 
Pul kazanmayı beceremezler  
Dostlarına sadıktırlar. 
Asla dostlarını satmazlar. 

Divler, çok tuhaftırlar. 
Sevgi işlerinde bela sariştalan olmaz  
Hayatları boyu asıl sevgiyi arar  
Benim bildiğime göre ona 
Hiçbir zaman tapmazlar. 

Divler kendi ecelleri ile ölmezler.  
Canlarını koydukları şişeyi 
Elden ele verirler 
Biri, alıp kırdığında; 
Artık iş işten geçer. 
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Severim kelimesinin arkasına 
Bir söğüş yapıştırmak geçti gönlümden  
Çünkü, artık bahardır. 
Köşede yağış gölgeleri var. 
Ben ise, ev tarafına gitmek istemiyorum.  
Hayatta biraz da ünvansız yaşayım, 

Bütün yolların en iyisi  
Yolsuzluktur diyen insan.  
Kibritini yakarken;  
Bığaltı tutuşacak. 

Ancak bu küçük dudak mırıldanışı  
Karanlıkta bir an çıkıp sönecek  
Böylece seni sevip sevmediğim  
Edebi bilinmez kalacak. 



326

ADAM
Sarvaz Hüseyinoğlı (1960)

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

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

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

Yollar çod azmağ alasdı
Altını gazmay asandı,
Bu şehri yazmağ asandı
Kime gönderesen adam.
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DERDİN ŞİİRİ
Ahmet Oğuz (1961)

Üstümden güz geçer 
Geçip gider vatan derdi  
Kimse yok Tanrı’dan başka  
Dersin ben de bitireyim derdi

Dünya fani, daim olmaz  
Tadımlıktır, doyum olmaz  
Yıldız sayısını sayım olmaz  
Gel uyandırma yatan derdi

Gelip gül gibi koklayan  
Koynuma koyup uyutan  
Bize emanet saklayan 
Her dünyadan giden derdi
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BAGDADIN YANAN KİTABXANASI
Hanemir Telmaoğlu (1971)

Ümid B ğd d d rs m,
Y vuz S liml  d nışığım k yd  k ç r

B ğd d
B ğd d d rs m gizl n
Bir z g çik g l c yin y r

D ş  ut nm  Gün şd n
Ş y  yl m  sul rd n

B ğd d d rs n bizd n g tdi
Kim ölüys  «Qur n» um y c ğ m

Y nmış kit bl rın qurt rmış m
y b db t m n s ğ q lmış m.

B ğd d
B ğd d d rs n gizl n, niq bl n
Bir z g çik g l c yin y r

N m zını v tınd  qıl
Du nı Gün ş  görs rm

B ğd d y nmış kit bdır
mm  m n s ğ q lmış m

Böc yinn n d nış, ğ cın n dil t p
Quşl rl  nl şm  imz l  - d ş  p zm

Görür m l  susurs n, muml mış m
Y nmış kit bl rın l vunu g ri q yt rır m



329

Görürs n bir ş y duyulm z
B ğd d kit b n sını qurt rmış m

B ğd d, B ğd d qıyy  B ğd d,
B ğd d, n B ğd d, şuyy  B ğd d

n m şınd n s nr  söyl di

B y ğl nl rın uz q-y ın m nzili
B y tı b lli, q şm  zili.
B ğd d, B ğd d qıyye B ğd d.
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İLAHİ SEVGİ
Resmiye Sabir (1973)

Men solan çiçeklerin,  
Zerli kelebeklerin  
Ölümüne ağladım. 
Anam, sense menim göz yaşlarıma.

Men kuruyan göllerin,  
Susdurulmus dillerin  
Ölümüne ağladım. 
Anam, sense menim göz yaşlarıma.

Men eriyen şamların,  
Kimsesiz akşamların  
Ölümüne ağladım. 
Anam, sense menim göz yaşlarıma.

M en susuz sehraların,  
Saçında eriyen karın  
Ölümüne ağladım. 
Anam, sense menim göz yaşlarıma.

Ağladım... 
Anam,  
Ağladım... 
Yağmurun göz yaşıyla,  
Rüzgârın nalesiyle,  
Şimşeyin qezebiyle,  
Yureyimin sesiyle  
ağladım... 
Sense menim göz yaşlarımla ağladın, Anam...
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HÂL
Ekber Koşalı Yolcuoğlu (1973)

Dünyanı gara görürem,  
Könlümün gara vahtıdı.  
Deyirler yere Şuşa’da,  
Dağların lala vahtıdı.

Şuşa’da dağ ha galmadı,  
Hamısı köçüp sineme.  
Daşınmaz günah galmadı,  
Aclar çöküp sineme. 
Men indi ne hagg dünyada,  
Ne de na-hag dünyadayam.  
Ta burdan ora gedecek  
Varlığımla davadayam.

Ömrümüzde iki defe,  
“Gırh”ımızı çıhartdılar.  
Dualarla, göz yaşiyla,  
Uşag ömrü gocaltdılar.

Ömrümüzde iki defe,  
Güzümüz azadlıg gördü.  
Anamızdan olrnuşuş, bir  
Bir de ki, ruh çıhıp getdi.

Ömrümüzde iki yere  
Govuşmağa can atrruşıq.  
Varmış Tanrı derqáhında  
Bir de yar geibinde işıg.

***

Yahın yola,  
Varammadım.  
Uşağın da  
Vahti deyil.  
Men, 
Hoşbehtlik gazanmadım.  
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Gün de görmek, 
Bahtım deyil.

Ayağım, 
Yere yetenden  
Yer yetmedi;  
ayağıma.  
Yollar, 
Mene düşmedi heç,  
Düşdüm 
Yolların ağına.
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QIFIL
Elşan Azim (1975)

Biziml  bir d st  açar g libdi,
M hl nin açarı, evin açarı.
K fim qıfıllanıb üzemd  m nim,
Qalıb evimizd  kefin açarı.

İnadım yilib, vüqarım sınıb,
O da qalaq-qalaq il altındı.
Bilir m qapımız ovaxtdan yanıb,
Qıfıl bir kalafa kül altındadı.

O kıfıl dil açar günün birind ,
Sükutun lind  çürüyür, itir.
Onun torpaq dolmuş açar yerind -
H r bahar bir h sr t şiş yi bitir.

Qapılar görmüş m o vaxtdan b ri,
Bu derdin işığı iş ri düşmür.
İndi m n neyn yim? Ayrı qapıya-
Bizim qapımızın açarı düşmür.

Hayana üz tutdum qıfıl göy rdi,
Ümid qıfıllıdır, arzu qıfıllı,
B r k t qıfıllı, ruzu qıfıllı.
Yaxşı ki, özg l r açar gönd rdi-
On ildi “Boz qurd”un ağzı qıfıllı.

T tiyi qıfıllı silahımızın,
T tiyi ç k si lim qıfıllı.
Susuram başımı saxlamaq üçün,
Ağzım qıfıllıdı, dilim qıfıllı.

Çaşdımı t rk etdi oba yurdunu,
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D rdi köç üstün  aşırıb g ldik.
Bizd  ür y  bax, baba yurdunu,
Bir paslı qıfıla tapşırıb g ldik.

Çaylar qayalardan asılı qaldı,
Bulaqlar ağladı, kiridi orda.
Bu boyda h sr tin, bu boyda d rdin,
Açarı burdadı, kilidi orda.
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YAZIK SEVGİ
Rabige Zeynelova (1979)

Yazığı g l c k sevginin biz
Başdan başlayacaq bu hekay ni.
Bizi başqa yerd  görüşdür c k
S simi kim s  b nz d c ks n,
Üzün m n  yaman tanış g l c k…
Yazığı g l c k sevginin biz ,
Bilm yib özü d  yazıq olacaq.
X b r g tir c k ç p rimiz ,
Sizin qapınızda qanad çalacaq-
S rç y  dön c k, yazıqdı sevgi…
B lk , bizd n d  çox sev c k bizi,
Gözü üstümüzd n ç kilm y c k.
M ni s nd n yaxşı oxşayacaq o,
S ni, b lk , m nd n artıq sev c k…
Yazığı g l c k sevginin biz ,
Başdan başlayacaq bu hekay ni.
S ni d , m ni d  d yişdir c k -
Buzun riy c k, kinim it c k,
S nd  başlanacaq m nd  bit c k…
Yazığı g l c k sevginin biz ,
Dua el c y c k h r axşamçağı.
S h r z ng vuracaq görsün hardayıq
Gec  boylanacaq p nc r miz .
Yazıgı g l c k sevginin biz ,
D liy  don c k, yazıqdi sevgi…
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AĞAÇ ANAM
Vüsal Nuru (1981)

Yerl  göy arasında körpü ağac,
Yer üzün  m nki s nd n kecdim g ldim,
M ni doğan, anam ağac, Tük oğlunam
Göy üzünd n tanrı nurun icdim, g ldim.
Ucalığı s nd n aldımbaşım
göyd ,
Soyum ulu,
köküm d rin, anam ağac
Ür yimdi yarpaq yarpaq budağında,
S rtliyindi,
qürurumda, anam ağac!
Oğuiz oğlun,
Oğuz yavrun m n m, m n m,
B nziyir m s n  sanki s n m, s n m
Döyüşl rd  kecdi günüm, kecdi s n m
Tapınmağa
s ni qib m secdim, g ldim.
Kölg  verdin,
kölg l ndim,
kölg  saldım.
Daşıdılar daşım kimi kölg mi d .
Köc -köcdü
köc n köcdü,
hara köcüm
Anam ağac, qucağına qacdım, g ldim.
Qardaşlarım
p r n-p r n
hayla g lsin,
Budaqların dolaşmasın öyr t biz
Orman kimi yaşamasın öyr t biz .
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GAR
Vüsal Nazimoğlu (1987)

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

Sen ve ben
Ben ve sen
Hiçliğin inkârına çevrilen
Ayrılmaz ruh ve beden
Benim ruhumun
Senin varlığında tecelli etmesi
Yaratanın müthiş bir mucizesi
Aşkıdır bu!
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QARABAĞ SEVDASI
Mahira Abdullah

Kül ş z mı, t raş sümbül,
başsız başaq
sarı saman taya-taya
baxa bilmir m biçilmiş, daranmış
talanmış dünyaya
yaydan yaya, haydan haya
kimins  yalın ayağına bata ç ltik
Qarabağ yada düş
s rh dl r köksüm  sürüş ...
Düşm nin sürtük şiması
gün ş kimi
ay kimi
himi bel  qoyulub dünyanın n s
pasaqlı v l dabanı sin nd n basar
yassar, s n arsız-arsız
yenid n dik lirs n
dünyaya lazımsan yoxsa
çoxsan, azsan - acizs n
görünm z olana kimi z c kl r
ayaqaltıdır barlı z mi,
y ni öyr nc li.
D li m n özüm m, torpağın altında
nicat g zir m.
Altı üst ed n tufanlar tüğyan
edir başımda
qarşımda iki gözümd n
özümd n önc  bir Tanrı var-
V t n çarmıxa ç kilmiş
qalxıb q bir daşımız kimi yen
dik lmiş V t n
arxasız, yalqız V t n
ölüm ayağıdır - bir udum n f s
bir uçim su
arzular arzusu
sevgil r sevgisi
yalnız V t n!

(…/…)



BAŞKURDİSTAN
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İRTENGİ NUR
Nazar Necmi (1918)

Yeygi irte... Kuyaş tüşken  
Tezrem aşa üstelime. 
Kuyaş nurı yaktı, apak,  
Apak kağız üsterinde. 
İy yaktılık, iy hin, aklık,  
Tüşken kiüyik aldanma,  
Tüşheng iken, hingheng iken  
Kağızıma, yazğanıma. 
Uşu yaktı, ak kağızğa 
Biz yazabız kara minen.  
Karanı la aklay aklay 
Sama minen, sama minen. 
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KÜK SESKE
Bulat Rafikov (1934)

Kıngğırav kağa kük seske, 
Yey itkenin bildirip: 
Kileler, ti, habantuyzar,
Yurtaktarza ildirip.

Apak küldek kiygen balan 
Bayramğa yıyınalır. 
Dünyanı yıvıp tazartıp, 
Yangırtıp ütti yamğır.

Kük sitine ildi bulut 
Küyentehin yeyğurun. 
Ebiyzer şat: 
-Bik vakıtlı 
Kildi, rehmet yavğırı!
 
Yavhın, eyze, yavhın yamğır- 
Hıvhını irzing kanhın, 
Ungğan iginsige ilding 
Kaynar rehmeti yavhın. 

Küngillerzi ilkindirip, 
Basıvzar tulkınlana. 
Neceğey indi ufukta 
Salğıhın yanıy, ana.
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BER HÜZ
Ravil Bikbayev (1938)

Ber hüz belem. Adaşkanda yuldarımdı 
Yaktırtamın şul hüz menen. 
Şul hüz menen auırzı la edel kürep, 
Min tauzarga elep menem.

Ber hüz belem. Olataydar vasiyatı 
Oşı hüzge hıygan hımak. 
Boguattarzıng yaktı nurın, yahşı yırın 
Ul üzene hıygan hımak.

Başka hüzzer nur alırga yıyilgandar 
Oşı hüzzeng tirehene 
Okşatamın her sak unı telemdege 
Bar hüzzerzeng yöregene.

Niseme kat ahılha la, atılha la,
Hatılmagan his ber köske. 
Yau kupkanda saftar buylap yulbaşsılay 
Ostan oska şul hüz oskan- 
Başkortostan! 
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TÖNGÖ MIN
Azamet Yoldaşbeyov (1964)

Kuldar felese  
Kesele yosrok  
Töngö uramdan  
Ytem hesgerep.

Uram tep-ten  
Barehe la
Mortey kuyenana sumgandar.  
E başkalar yoklay-
Kemder kosop iren, 
Kemder bisehen, 
Höyerkehen, 
Ye bulmaha, menderen  
Bare kükte tulgan ay  
Mine küz kesep Karay. 
Emme ul da kürşhe katenelay  
Yalteray, 
Tık his te yeletmay.  
Yuk, 
Yangez da tügelmen- 
Ana, 
Bar uramde yangeratep 
Kütken kolap töşken ber fereşte  
ilai - ilai kayter bara, 
Hörep hergan kanater. 
Yel de hemak. Tügel de.  
Üzemde kem yellehen?!

Tönqö uram buylap 
Tanga uzam. 
Şaytan alhen bar ehen de.  
Hemme her.



BOSNA-HERSEK





349

SARAYBOSNA, YILDIRIM KAVURSUN SENİ
Cemalüddin Latiç (1957)

Kimin anası kara yün örer?
Anam!
Kimin anasının yüreği dertte?
Anamın?
Kimin anası sabaha varmaz?
Anam!
Kimin anasının bahtı kara?
Anamın!

Gugu kuşu lanet edip diyor ki: 
Saraybosna yıldırım kavursun seni, 
Kara kargalar da üzerinde ağlasın!

Saray Bosna’da Bahar

Saraybosna üzerine yayılınca bahar 
Bilmem gündüzü mü gecesi mi daha güzel.
Sonra birdenbire elle işaret eder gibi:-
Üfleyince baykuş-yok oluyor bahar...
Tıpkı hayatımız gibi!

Ben Ve Dostlarım Benim

Bir çeyrek ekmek,
Bir parça peynir, 
Ve bir sürahi klorlu su: 
İşte bütün bunlar 
Mezar gibi sağır 
Odada dostlarım benim.

Zaman zaman aramıza geliverir
Güneşten kesilmiş bir lata:
Hırsız gibi girer pencereden 
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Ve cıvıldar: 
“Ha demek buradasınız? Bense 
günümü harcadım sizi arayarak!”

Geziye çıkmazdan önce
O muhakkak 
Masamızda uyuklar azıcık. 
Ben ve dostlarım benim 
Salt aramızda bakışır ve: Pıst! 
Onun nasıl 
Tatlı tatlı 
Uyuduğunu seyrederken 
Yüreğimiz çatlar.



BULGARİSTAN
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KARABASAN
Sebahattin Bayram-Öz (1931)

GÖZLERİMİ YİTİRDİM 
Renkler kana boyandı ışık karışığında, 
Doruklar düzlüğe dönüştü. 
Sesim sokaklarda tutsak, 
Onurum kamburum oldu 
Gözlerimi yitirdiğim gün.

GİZLERİMİ YİTİRDİM. 
Issız yörüngesinde dondu yürek, 
Sevgilerim donakaldı karanlık pusularda. 
Silinince geçmişle geleceğin anlamı, 
Hangi dilde ağlayıp hangi dilde güleceğimi, 
Dostlarımı anılarda nasıl bulacağımı 
Bilemedim 
Gizlerimi yitirdiğim gün.

İZLERİMİ YİTİRDİM. 
Gizemli bir boşluğa gömüldü zaman, 
Özsaygımın burcundan bir yıldız kaydı. 
Türklüğüm prangalı, 
Mezarında babam bile yabancı oldu bana 
İzlerimi yitirdiğim gün.

Gözlerimi yitirdim 
Gizlerimi yitirdim 
İzlerimi yitirdim 
Adımı elimden aldıkları gün.

UYANIŞ 
Bir martı uyandırdı bu sabah denizi 
Denize baktım, güneşten halkalar içinde 
Güneşe baktım, denizde dalgalar içinde.
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MAVİVEKARA
Mehmet Çavuş (1934)

1. 
Renklerin öyküsünü anlatın bana  
Ebekuşağını indirmek önkoşul  
Bahçe bahçe, çiçek çiçek 
Yeşil, sarı, mavi... 
Ve mavi bir denize açılmak sonra  
Demir atmak sütmavi limanlara  
Çocuklar denli içtenliği sevilerin
Dudakların titreyişinde korlaşmalar
Yerçekimi Pikaso’nun güvercinlerine  
Tanrısal düşlerin yediveren gülü  
“Evet”ler sevdiğim kızın gözlerinde  
Mavinin dışında tüm renkler kördüğüm  
Canım kurban olsun bu renge 
Maviye mavice merhabalar...

2. 
Kimse düşünmemiştir günlerin karasını  
ve karalarca yalnızlığı bulut bulut  
toprağım kara, denizim kara... 
nasıl gecede doğduğumu anam bilecek  
kara düşünmemiştir doğum sancılarında  
mahvetti beni bu manzara... 
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EN KIYMETLİ ŞEY
Ali Bayram (1935)

Korkağın birine sorarsanız: 
“En kıymetli şey nedir?” diye 
Hiç tereddüt etmeden 
Hemen: 
“C a n d ı r. “ der. 
Bana sorarsanız eğer, 
Hiç tereddüt etmenen 
Hemen: 
“V ata n d ı r. “ derim. 
Vatanı cana vermem ama, 
Canı vatana veririm.
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ANADİLİM TURKÇEM
Sabri İbrahim Alagöz (1937)

Allı Türkçem, ballı Türkçem,  
Yeryüzünde şarılı Türkçem,  
Gurbet elde yaslı Türkçem,  
Ölüm bilmez aslı Türkçem!..

Bazan tatlı, bazan acı  
Yaşantımın her an tacı,  
Rüyalarım sensin Türkçem,  
Hülyalarım sensin Türkçem!..

Nabzım sensin, kanım sensin,  
Canan denen canım sensin,  
Mezara dek barkım sensin,  
Gül bahşeden parkım sensin!.. 
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SOYKIRIMI ŞİİRLERİ
Aliş Sait (1938)

Kara Gün

Kırdılar Mestanlı’yı 
Kırıp geçirdiler. 
Binlerce delikanlıyı 
Belene’ye uçurdular. 

Belene adası uzak- 
Tâ Tuna’nın ortasında. 
Türklere kurdular tuzak 
84’ün son haftasında 

Kimileri trenle, diyor, 
Götürdüler vura vura …
Türkler can teslim ediyor 
“İmdat!” diye bağıra bağıra. 

Analar, nasıl dayansın, 
Nasıl bunca acıya? 
Nişanlılar, kime yansın, 
Nasıl varsın yabancıya? 

Geldi çattı bir gün- 
Bir gün, kara. 
Yürekler kan ağılyor, 
Yürekler yara.
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NESTİNAR DANSI
İsmail Ahmet Çavuş (1940)

Istranca ormanlarının gölgesinde  
Nestinar dansı oynayan adam, 
Ah yaşdaşım, kardeşim, boydaşım  
Kırk yıl var ki, içimde 
Yükselen alevlerle yanan ben  
Şulesinde yaktığım ateşin 
Buzları eriteceğime inansam da 
Bu akşam ilhamla bakıyorum sana!

Benim de ayaklarım çırılçıplak böyle.  
Elimde darbuka: -Ha! Ha! Ha!’”  
Yanan yıldızlar gibi altımda 
Rüzgârla balkıyan közler. 
Seyre bakıyor anlamsız gözler 
İşte, yandı yanacak zavallım, 
Şöyle kıyısından kıyısından ateşin 
-Eşin külü, varsın yansın ateş, eşin!-
Yayın, nestinar yangını sarsın etrafı.  
Duyarak alevler içinde ahı, 
Ucundan ha! Kıyıdan ha! Ortadan ha!  
-Ha yandı, ha yanıyor, ha yanacak!-  
Bizimki az hüner mi ey anam!? 
Ateş ortasında ateşler yakıp oynamak!  
Anladım, kardeşim, söylediğin hikmeti.  
Böyle gelmiş, böyle gidecek-
Ayaklarımız yanarken yüzümüz gülecek!
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ALDANIŞ
Turhan Rasi (1942)

Eğer onu görürseniz. Eğer beni ararsa, Beni sorarsa eğer 
Siz ona deyin ki. 
Ben onu çok bekledim. O ise gecikti. 
Ben onu çok aradım. O ise saklandı. 
Ne büyük aldanış
Onu hep arayacağım sandı 
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RÜYA
Naim Ömer Bakoğlu (1947)

Bakır kırmızı kesilmiş gözlerimin içi  
Serüvenler at oynatır gönlümün bağında.  
Erenlere sorarım derdimin dermaruru  
Üşürüm ben iklimin ılık bahar çağında.

Ne yapsam, ne etsem, Yüce Tanrım, hep nafile  
Lakırdılarla avutarnam kırgın gönlümü. 
Sırlar dünyasında yürür suskun bir kafile  
Bülbül!er kıskanarak hep elin gülünü.

Erermiş. deseler de, sevenler muradına  
Iyimserlik şüphelerin ardında gizlenir.  
Vurur ya akibet siliesini suratıma 
Yine de ela gözler canevimde közlenir.

Esse fırtınalar, yağsa yamur, nedir farkı 
Erir, demeyin bana, yüce dağların buzu.  
Rahat döner hep öyle durmadan örnrün çarkı  
Yalılarımda hâlâ meler öksüz bir kuzu.

İyi mi, kötü mü?.. Rüyalanmda mutluyum  
Iliklerime kadar işler tatlı bir sız... 
Mutlar adına tercih ederim bin uykuyu. 
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SARAYBOSNA-İSTANBUL UÇAK SEFERİ
Aziz Şakir Taş (1973)

Yolumuz baştan başa 
Bizi yerden, yeri bizden gizleyen,  
Kefen gibi buzlarına döşenmiş  
Köyümüzün üstünden geçerken  
Yağmur dualar edeceğim: 
Köylü, yağmur için, 
Bense, köyümü görebildiğim için  
Şükredeceğiz: 
İki mavi bakıp arasında.

***
Ona 
“Su hayattır” dediler  
Utancından ağladı  
Boğulan.

(Gözyaşları 
Cesedi canlandıramadı  
Ama kabrin üzerinde  
Çiçek açtı)

**** 
Yer’dekiler 
Göklerin en alttakine  
“Üsttekiler ağır basıyor mu?”  
Diye sormuşlar. 
“Onlar değil 
Siz ağır basıyorsunuz”  
Demiş.
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TÜRKÇEM
Kamil Topçu Şen (1985)

Ben Türkçemin sevincini yaşıyorum Kırcaali’de  
Haritalara sığmaz 
Yunus katına çıkarım 
Anamın sıcaklığı kadar Türkçem

Ben Türkçemle Türküleşirim nağme nağme  
Türkçemle bayrak açarım maviliklere  
Rodoplar’da onurumuz 
Yüreklenir gururumuz

Türkçem ilkyaz çiçeğim  
Dilim, özüm, ecem  
Ninnilerde ninnim 
Seninle yarınlarım aydınlanır  
Seninle Türkçem...



ÇUVAŞİSTAN
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PLAÇ
İNOPLANETYANKİY
Raisa Sarbi (1951)

Ya lüublüu tebya, planeta zemlya.  
Tiy - moy dom, tıy - obiytelb moya.  
Ne hoçu, ne hoçu, ne hoçu!  
Rasstavatbsya s toboy - ne hoçu!

Ya lüublüu tebay, planeta Zemlya!  
Zdesb moyi druzbya iy sembya.  
Ne hoçu, ne hoçu, ne hoçu, 
Çtob ne stalo teb, ne hoçu!

Ya lüublün tebya, planeta Zemlya.  
Zdesb lüubovb poznala iy sebya.  
Tak hoçu, çtob vsegda tiy tsvela- 
Nad tsvetkom çtob cuccala pçela...

Tak hoçu, çtob razdvor ne boznik,  
Çtob iyskrilsya moy çiystıy rodnik,  
Çtob povsüudu zvenel destkiy smeh,  
Çtobıy solntse svetiylo delya vseh,  
Ya hoçu na zemle miyloy jitb,  
Veroy, pravdoyu lüudyam slujitb.  
Tselb vozvışennaya moya: 
Çtob duhovnee stala zemlya.  
Vozvraşatbsya mne otdan priykaz.  
Lüudiy miyra,tak jalko mne vas  
Ya nadeyusb eşyo vas spastiy 
İy svestiy s samoedstva putiy... 
Vmeste svamiy umru. Tak hoçu!  
Uletatb ne hoçu, ne hoçu.
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ÇAVAŞ - ESE VAYLA, ES MATTUR!
Albina Yaraturan

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!





DAĞISTAN
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BU GÜN SÜY MENİ
Seyithanım Alişeva (1947)

Bu gün süy meni, 
Bu gün ayavla- 
Süygenim 
Songğa salma, songğa, 
Tileymen. 
Şu mühlet-tuv 
Süüv sayalı. 
Songun-bilmeyem...
...Bu gün süy meni, 
Bu gün ayap bak- 
Süygenim. 
Songğa salma,songğa, 
Tileymen. 
Şu mühlet- 
Seni syuegenim hak. 
Songun-bilmeymen....
Songğa koyulğan süüvnü 
Hukmusu- 
Songğu süüvsüz ömür, 
Süüçsüz yol küy... 
Süygenim. 
Songğa salma, congğa, 
Tileymen. 
Bu gün Süy Meni-
Bu gün süy.
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MENNEH SON
Murat Avezov (1951)

“Ömirdin güli” der  
Doslarim mennen son.  
“Kömirdin küli” der  
Düşpanlar mennen son.  
Tek aşik hatünlar  
Dürüsin aytarlar:

“Bar jedi künleri  
Qül bolip jaragan.  
Bar jedı künleri  
Kül bolip boragan”



GAGAUZ YERİ / MOLDOVA
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ÖZLEM
Tudora Arnavut (1910)

Ana kapularına diz çökerim ben  
ayrılık yaşları köör bıraktı  
daptur geleriın anam, sesinden.  
düşlerimi acılar kapladı.

Sensiz dünnede kanadım kırık,  
zihirlen dolu içtiim sular,  
Neçin verdin Allaam aydınnık  
açan umutlar anamı kucaklar

Ne kadar özledim annatamam ben  
diller kuruycek, gene de azdı  
ancak oturup seni siiretsem 
o gülüşlerin üzünde belki solmazdı.

Bana’sa kalér ancak gurbet,  
o küçük patrecik önümde, 
ne yapım Allaam, buymuş kısmet,  
şiir yaşları akér sessizce.
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TÜRKÜ ÇALER GÜLLAR
Vasi Filioğlu (1949)

Er-dolay uyuyer,  
Uyuyer sarp tatlı.  
Eni yıldız duuer,  
Canı - keskin şafklı.

Ta gün bütün havez  
Ömür baaşleer era.  
Major tonda bir ses  
Çözer kitli üraa.

Hava uslu heptan 
Bu ilkyazlı günnar.  
Üraam bir ii kefta-  
Türkü çaler güllar.  
Baaşleer datlı gülüş  
Güven kara gözlar  
Dudakları, emiş,  
Türkü düzar gözal.

Büülü bakış baktı  
Aydınnaner o er.  
Aya topraa bastı  
Otlar çiçaa döner

Bırakmaz raata beni  
O duygulu üraa.  
Bütün dolay şeni  
Türkü çaler güllar...
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CANAVAR SİMALI BAYRAMA
Todur Zanet (1958)

Giziliydi bayrakta
O eski zamanlarda.
Geldi eni vakıtlar
Gene düştü bayraklar.
Alındı karar, İzin.
Silindi ordan izin.
Geçmişte kaldı adın,
Benim palı canavarım.
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BEN BİR GAGOGUZ KADINIYIM
Liubov Tanasoğlu (1961)

Ben ki oğuzlardan salkım salkım dökülürüm  
Basarabiya yaylalarında al gülüm 
Bir Anadolu kadınından farksız sevdam  
Bir Rumeli kadını kadar vurgun gidirim

Nem kokan toprağımın namusu adına  
Göçerim bir kervan yolu dışında  
Yüreğimde oğuz ateşi düşmüş kıvılcım  
Bir destan yazarım sevgi dışında

Dillerin en güzeli ana dilimdir  
Katmer katmer açar Türkçem  
Kırık plakta döner durur türküm 
Bekler dururum usanmadan bir umutla

Kördüğüm zamana bakışlarım
Yorgun bırakılmış Komrat ovalarında
Ve yeni doğan çocuğun ağıtı 
Gökkuşağı renklerinin aşar güneşe doğru

Ben bir Gagoğuz kadınıyım.
Sözüm çok
Sesim yok 
Sabır taşıyım....
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OLDU OLACAA
Pıotr Moise

Odu oîacaa, alaca dünnâ,
Yalpak gözlü, beni mi ayırcan?
Yapsana ölâ - olmasın günaa
Açan köstek gülârkân koyecan...
Ölâ dolaştır benim canımı 
-Öiâ baala kendi kanadına,
Ki çözâmesin fena düşmanım
Cömert dostum yaklaşmasın sana...
Olma şakacı - oîacaa oldu, 
Yalpak gözlü, bir sân pak yaîvardm
Hiç annamayım kim kimi buldu –
Seni mi ban, beni mi sân çaldın..?
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TEZDÄ GELİN
Ecaterina Ganev

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,
Yäri geldi.
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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!





GÜRCİSTAN
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TÜRKİYEM
Derviş Osman Ahmetoğlu (1948)

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

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

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

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

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

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

Kanat açıp uçmak için,
Kâinatı kuçmak için,
Âleme nur saçmak için,
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At üstünde ölen Türkiyem,
At üstünde ölen Türkiyem.

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

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

Yüzü hakka, hakikate dayanıp,
Doğru hedef, doğru niyete dayanıp,
Yerden göğe adalete dayanıp,
Hakkın yüzü arkasında dayalı
Dalgalanır Türkün bayrağı



ÇİN / HITAY-ÇİN KAZAĞI
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TUVGAN JER (AN TEKSTİ)
Jaqsılıq Samitulı

1.

Tuğan jer quşağıñda 
men äste jasqandım ba,  

Elitip en jetippin 
kök zenqir aspanıña  

Jarsıp quba jelmen, sağım quvıp,  
Talastım tavlarıña asqardıñ asqarına.  
qayrıma:

     Tuvğan jer närin bergen,
                 darın bergen, 
     bärın bergen, 

Oziñniñ teniqiñmin äli de men.

2.

Nurıñ bar jüreqimde 
basa almas tür qarañğı  

Oyıma ölşem etkem 
qiyırsız keñ dalañdı. 

Sırlaspın özeniñmen aydın şalqar  
Küy bolğan kökiregimde 

tolqındar tuyra jaldı
(qayırması)

3.

Maqtanam ata meken, 
                           öziñde tuvğanıma,  
Möp möldir jüreqim bar 
                           Uqsağan suvlarıüna,  
Qonayın emeniñe bulbulıñ bop,  
                           Jayqalğan bir gülin bop
                                  (qayırma).





IRAK
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NEFT BELASI
Cengiz Ketene (1950)

Böyle yazmış mevlam kara yazımı
Dinlemiyor kimse hoyrat sazımı 
Sen de çekme artık benim nazımı 
Bahtı karam, gönlü yara m bülbülüm 

Ben öz diyarımda garip kalmışım 
Gamımı kalbime gömüp dalmışım
Tıpkı yağmur gibi sele salmışım
Nergiz lalam güzel balam al gülüm

Düşmanlar dolamış bizi diline
Türk’e neft beladır, gerçek biline
Kerkük, Çeçenistan, Bakü iline 
Neft kan döktü, çöktü her yana ölüm

Ağlar Kerkük, Musul, Erbil’de bala
Açmaz Bakü, Şuşa, Laçin’de lala
Grozni’de kılınır şehitlere sala 
Ya Allah, ya Allah bitsin bu zulüm
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İTİRAF EDİYORUM
Kemal Bayatlı (1958)

Gerek yok aramaya 
Köşe bucakları dağıtmaya gerek yok  
Karanlık odalarda 
İnsanları soruşturmaya çekip  
Sonra ucuz bahaneler uydurup  
Caddelerde sürüklemeye  
Darağacında asmaya gerek yok

Dul kadınların malını talan etmeye gerek yok  
Çocukların masum bakışlarına acımadan  
Yetim bırakmaya gerek yok

Başkalarını bırakın  
Aradığınız benim 
İngiliz anayasasına göre  
Amerikan anayasasına göre  
Fransız anayasasına göre  
Unutmayın bir de 
İsviçre anayasasına göre  
Beni yargılayabilirsiniz 
Hangi kanunu uygun görürseniz  
Uygulayın 
Elinizden geleni arkanıza bırakmayın  
İtiraf ediyorum 
Kerkük’ün âşığı benim ben
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AZERBAYCAN DESTANI
Fevzi Ekrem Terzi (1960)

Mihrapta alnım secdede
Gördüm geldi Korkut Dede
Dedi yaz bin bir hecede
Azerbaycan... Azerbaycan

Bende kalem aldım ele
Feryat ettim can gönül’e
Bir ben desem bir sen sele
Azerbaycan... Azerbaycan

Gençleşirim seni görsem
Hazar suyun biraz içsem
Senden geçmem serden geçsem
Azerbaycan... Azerbaycan

Bir gezeydim karlı dağın
Bereketli hur toprağın
Moğan Eldar Karabağ’ın
Azerbaycan... Azerbaycan

Yel getirsin kokunuzu
Gerçek etsin yukunuzu
Az etmesin çoğunuzu
Azerbaycan... Azerbaycan

Gül gönderim gül Bakı’ya
Milleti bülbül Bakı’ya
Bağdat’tır sevgil Bakı’ya
Azerbaycan... Azerbaycan

(…/…)
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ÖZGÜRLÜK
Şemsettin Küzeci (1965)

Bir zaman çile çektim yüzlerce acı gördüm  
Doğmayan güneş için kendimi boşa yordum  
Geçti hep gençlik çağım boğuldu pembe erek  
Solmuşsa da Papatyam pişmanlık neye gerek

Yeter akma göz yaşım özgürlük ânı geldi  
Yeşerecek çiçekler bağımın canı geldi  
Kurtuldum karanlıktan buldum yeni dünyamı  
Kavuşturn ana yurda gerçek ettim rüyamı



KARAÇAY - BALKAR BÖLGESİ
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KARNAŞLIK
Bayçoralanı Soslanbek Yakuboviç (1937)

Kıyınlıkda sınaladı adamlık- 
Bu nart söznü sen tüşürdüng esime. 
Art cıllada ullu carsıv kanıgıb, 
Köb küreşdi alırga deb cesige.

Kavumlaça atmadıng sen tengingi, 
Coklab turdung, madar tabıb, boluşa. 
Endi seni ma ol karnaş kölüngü 
Men aytırğa tıyınşlıma alğışda.

Carsıvuma yürençekmi boldum da, 
Zaman balhammı saldı da cürekge, 
Kıyınlıkdan kutulğannga uşayma, 
Seni anı üçün bek süyerge kerekme.

Boldung ese kara künlede dağan, 
Men körgenni sınamağın sen ansı, 
Manga, canım, kesinge kibik ışan, 
Har tengim da ma senden ülgü alsın!

Bu art cıllada ullu carsıv kadalıb, 
Köb küreşdi alırga dep cesirge 
Kıyınlıkda sınaladı adamlık- 
Bu nart söznü sen tüşürdüng esirne.
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OTUNCHU
Muradin Ölmezov (1949)

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.



KARAKALPAKİSTAN





405

AK GOŞGULAR
Kerimov Dövletmırat

Yiğidiñ yiğitliği 
Ar u namısındadır  

Yiğidiñ yiğitliği 
Öz badesindedir  

Yiğidiñ yiğitliği 
Yara belasındadır  

Yiğidiñ yiğitliği 
Ata hörmetindedir  

Bürgüdün bürgütliği 
Öz ganatındadır  

Yiğidiñ bürgütliği 
Öz kamatındadır 

Bu zatlar yigitlik alamatındandır.





KAZAKİSTAN
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ABAYMEN SIRLASVIM
Jappar Ömirbekuli (1920)

Men de adammın qudiretke siyınam,
Tabınamın, tabiyğattan sır uğam, 
Tavğa örlesem, aldırnda ne asuv bar,
Jetkizbeytin şıñdarına qızığam.

Men de adammın sulıvıqqa süysinem, 
Jawızdıktan janım şaşıp türşigem, 
Kökiregim köktem kele oyanıp, 
Najağaylı jañbırda dür silkinem.

Men de adammın -jaqsılıqqa-
kün nurına umtılam,

Rahatqa - jan nurına ıntığam 
Quvanıştıñ quşağına böleiysem, 
Jaynap salıp, jaz gülindey qulpıram.

Men de adammın - vayımğa berilem 
Madandıqtan, qataldıqtan jerinem, 
Ne sumdıqtı körgen sayın şırığıp, 
Amal izdep, qasiretten seyilem.

Jayma şuvaq jaz künderi ötkende, 
Küzdiñ sızı qıs ızğarı jetkende, 
Qaharına qarsı turam aybarlı, 
Jantalasıp, qutılar küş tek mende.

Tirlik mağan - örnirimniñ küresi, 
Oylap tursam, som üyretken kim osı? 
lstıq suvıq -tabiğattıñ tınısı- 
Alğa tartqan arpalıstıñ sını osı!

Meni üyret en emes qoy tek bir kisi, 
Ulı ustazım -ata- babam ülğisi, 
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Kökirekke qudiret bop quyılğan, 
Bar qaterden saqtap jürgen jan küşi!

Jır jazamın jüregimdi aqtarıp, 
Şıqqandaymın tavdı buzıp, tas jarıp. 
Butaq jayıp qayıspağan emendey, 
Er panzın jürmin mine, atqarıp...

Qarsı aldırnda asqaralı tavım bar, 
Arqa süyer qazağ degen qavım bar, 
Saqtavşım bop sen turasıñ omende, 
Qılğımlaq bop jalañ qasa jawızdar!

Sağat sayın saqtanamın ajdahadan, 
Adam keypim kiyip jürqen tajaIdan, 
Degen bar ğoy özektige bir älim 
Qaytıp kelem düniye degen bazardan.

Keyde oylayının öter küngi kezimdi: 
Quyıpsıñ - av tal boyıma tezimdi, 
Älimnen de qutqaratın sol bolar
Boytumarğıp saqtap jürem söziñdi!

Armanım köp - sonıñözi jaqsılıq, 
Jetsem deymin, ıntığarnın aptığıp. 
“Senim” degen serik tavıp şiyrıqsañ, 
Tuvadı eken adamğa tän tapqırlıq.

Tapqırlığıñ tas bulaqtıñ suvınday, 
Tazalıqtıñ jığılmaytın tuvınday, 
Sıldırağan kelsimge ündeysin,
Tabınamın, - tura almaymın siyınbay!



411

JETİM BALA
Tumanbay Moldağaliyev (1935-2011)

Tangnan turıp örgizetin koyların,  
Meni şaruva balası dep oylağın.  
Kozılardı salıp koyıp betkeyge,  
Küni boyı köbelekpen oynadım.

Kün engkeyse, kölengkeler uzardı,  
Kün engkeyse, bulttıng tüsi kızardı.  
Karnım aşsa, ayağımdı tas tilse,  
Kozılardan alıp jürdim ızamdı.

Kökiregimnen alıs uştı kanday kus, 
(Bar bolsang sen bala kündey talmay uş)  
Koy men kozı jamıraskan şaktardı  
Sağınamın eli künge men bayğus.
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“E” İ
Nükeş Badıgulov (1936)

Ömirinde oqımağan bir öleñ 
Kökiregimen kökti sirep tiregen 
Alımsınbay qarap mağan osqıra 
Dedi salqın: 
“Qayda, qaşan tülep eñ 
Şala tıñdap 
Aytqızbay-aq jayımdı, 
Mağınasız “E” den jayap qayırdı.
Osıbır “e” qırsıq bolıp jabısıp 
Cigerimdi qalayıday mayırdı,

Bayamma i / bayağıda el sendi... 
Oylarım da alasartpas eñsemdi, 
Bitirgenim biliktiniñ aldında, 
Eluvsızdev “E” men ğana ölşendi.

Deti berik, jam siri ne degen 
Bet qaratpay keledi eli “E” degen 
Saparğa da qatarğa da qostırmay 
Menin ılgiy jolımdı sol bögegen

Asırmaytın qatıp qalğan boğadan. 
Aytşı ağayın, “E”ge qalay jağa alam? 
Tuvğan jer dep şuvlap jatır kevdemde, 
“E” bağalı öleñ-appaq şağalam.
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KOLLEKSYA
Kayrat Cumagaliev (1937)

Ramandı, tan subatti nür öni 
Bir sülüdı köpten beri bilemin. 
Birak odan 
Kattı korkam- 
Öytkeni, ol 
Ketken urlap 
San cigittin 
Cüzegin

Talay = talay cigitterdi 
Kinap cüz, 
Talayına 
Tatti külki sulap cür. 
Ey, cigitter! 
Sak bolındaz! 
Sol sülü 
Cürekterden…
Kolleksya sunap cür.
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YAHŞILİK
Sautcan Mamatkulov -Nâdirî- (1940)

Meşrepte bir naka égir oydın mes, 
Urşun esler er u-közide yaş lik. 
Peket tamaşığa huştarda emes, 
Mertçe köyüp jürüş-bu mu yahşılık.

Eğiz öy, Ot köyer…
Balisin çişlep, 

Ana möşük otka kilip karşilik. 
Sekridi balkondin balkonağa şu peyt, 
Bu-tavakellikke bargan yahşilik.

Hayatta heç nerse bolmasken erzen: 
Ğemde Jığıla emes, atluk nahşa çik. 
Behitsizlik behit bergendek bezen, 
Bir yamanlikti mu bar bir yahşilik.

Vapasizlikta hem vepadar töre 
Egir ağrıktiımu u tetik ve sak... 
Yaylgandin bek yahşi bolgandin köre, 
Öz eyni-sel yaman bolğan yahşırak.

Yahşilik, deydiken, körimes eslâ, 
Hayat ispat kilğan-yok munda hata. 
Birak yahşilikni bilmise tesla, 
Bizi bir serimes, hesethar, hada.

He, meyli…
muhimi-yaşımas boşka,

Dayim izlgülükkc lâzim beriş ten.
... Yahşilik elip men cügrisem dostga, 
Hetta köleñkemdin ötüp ketimen.
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JANA ÖMİRDİ JAPIRAQ BOP BASTAYSIN
Temirşe Sarıbay (1941)

Muzart tavlar beline orap sağırnın,  
Jüz jil öter, 
mıñ jıl öter, 
tağı mıñ! 
Urpaq attı ulı dariyya tolassız,  
Toqtatvı mümkin emes ağının.

Ağadı olar azabımen, muñımen,  
Juldızımen, jıl - ayımen, künimen.  
Baqıtımen, ırısımen, sorımen.  
Babalardıñ bastap ketken jolımen,  
Ağadı olar, 
Ağadı olar, 
Ağadı... 
Qaldıradı tirlik attı jaganı, 
Quıp - quıp armanınıñ soñınan.  
Agırğı ornınıñ topıraqtan tabadı  
Appaq jüzin aq torğınmen jabadı.

Twar ğasır,
Twar aqın,
Twar jir. 
Qulpıradı sabattı sır, quañ Qır.  
Ötken ömir jaña ömirdiñ aldında,  
Bolımsızday elesteydi bvandır.

....Muzart tavlar beline orap sağımın,  
jüz jıl ötep, 
Mıñ jıl ötep, 
Tağı mıñ 
Urpaq attı ulı dariya tolassız,  
Toqtatvı mümkin emes ağının.

Ol - zañdılıq! 
Talas meyli, balaspa 
Adanızattan aynalasıñ ağaşqa.  
Pendelikti mäñgi - bagu tastaysıñ,  
Jaña ömirdi japıraq bop bastaysıñ.



416

SÜYEMİN
Berik Şahan (1941)

Şuağında gül tükgen 
Günnün gözün süyemin 
Aspamnın kürküregen, 
Bulttu kezin süyemin.

Tağdın erke sıldırağan 
Bulaktarın süyemin. 
Göldün jelmen sıbdıragan, 
Kuraktarın süyemin.

Jımındağan juldızbenen, 
Tüngü aspandı süyemin. 
Salu kızben -sol bızbenen, 
Sırlaskandı süyemin.

Osılardın barınende, 
Otandı artık köremin. 
Sonın ıstık kuşağında, 
Erkeleşı, ölenim.
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QALAY TÜRİK BOLMAYIN?!
Serik Turğınbekuli (1946)

Tilim birge, 
Dinim birge bolğan soñ,

Tavım birge, 
Javrım birge bolğan soñ,

Yelim birge, 
Jerirn birge bolğan soñ,

Janım birge, 
Qanım birge bolğan soñ,

Jolım birge, 
Sorım birge bolğan soñ,

Atım birge, 
Zatım birge bolğan soñ,

Arım birge, 
Barım birge bolğan soñ,

Törim birge, 
Körim birge bolğan soñ,

Qalay Türik bolmayın!
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BALĞA
Ulugbek Esdevlet (1954)

Kökiregimde dürsildegen balğamdı 
Alla-tağaladan alğam-dı. 
Kara töske karsı salğam-dı, 
Calpağınan canşıp calğandı. 
Talpınıp cürıp armanğa, 
Temir etikten tüymedey 
Temir tayaktan teben nedey kalğanda, 
Sınası uşıp, sır berd menin Balğam da. 
Kara temirden kan şığıp, 
Kamurday özı canşılıp, 
Kaydağını sezinetın, 
Kayğırlatın, eziletin boldı sul Balğam. 
Moyındını yiltin, 
Tizelim bügıtıp 
Mağan da cettin, sum Calğan!
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TÜRKİSTAN’LA BULUŞMA veya
HAZRET’LE HASBIHAL
Toregoli Tashenov (1962)

Dinle beni,
Dört kapılı Türkistan!
Çift kapılı Hoca Ahmet!
Altı asır yalanlara sabreden,
Meleğin duasıyla zikreden,
Hızır’ın boyasıyla bürünen,
Mescid-i Nebevi’ye benzeyen,
Yılmadan,
Yıkılmadan,
Asırlarca dik duran,
Bülbüllere gülistan,
Mukaddes Mavi Kubbe,
İlahi dergâhın önünde,
Dilenirim,
Direnirim,
Dinim benim,
El aman!
Hakk yarım dileyen
Aslan Bab’la övünen,
Pir-ü Pak’la yol bulan, 
Misafirine kucak açan,
Göz içine baktıran,
Meşaikle tutturan, 
Hazıretle şerbet içen, 
Amansız denizi geçen, 
Şilten’lerle aşk şarabını içen,
‘Ah!’ deyip kendinden geçen, 
Hazreti Hoca Ahmet, 
Kururuna gelen, ben...
Ecelden duran ‘beyaz zambak’,
Altmış bin bulağı olan kaynak,
Beyaz taşı var kınalı,
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Pak Vücud’ un durağı,
Hazretlerin çırağı,
Musikiyle titretir, 
Aşk sesiyle inletir,
Koskoca Kara Dağı.
Ey, milletin soylu kameti!
Yad ettin sonsuz nimeti.
Genç gönülle saf saf,
Çevreni ettim ben tavaf,
Zihnime ektim büyülü taşını,
Toprağına koydum şu başımı,
Dervişler gibi seccadelerle dolaşan,
Görür gibiyim didarım dolup taşan,
Önümü kesen engeller,
Yolumu kesen viraneler,
Birdenbire ga’ib eylediler,
Açıldı paslanan kilitler.
Yüzüne dokunan dilnüvaz meltemi,
Yol üzerine dizlemişler direkleri,
Yükselen ağıtlar götürür uzağa beni.
Yükseldin sen, zirvelere ulaştın,
Akıl almaz yükseklerde dolaştın,
Bir güvercin gibi ak kanadıyla
Serinlettin yanan yüreği aşığın!
Buhara’yı bağrına basan,
Semerkand’ı ciğerinde sızlatan,
Senin gibi kent bulur muyum bozkırdan?
Gönüller oldu gül gülistan,
Cennete çevirdi Allahu Teala’m!
Dinle beni,
Milletim, toz-toprağım! 
Yoktur benim vereceğim, 
Vardır benim diyeceğim:
Yıllar gurbetlere kurban oldu,
Nevbaharı hep bekleyip durdu, 
Işığın doğduğu şu beyaz günde, 
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Milletimi düşman ederek dinime, 
Götürmesin gulyabaniler karanlığın dibine.
Bozkır için yolunu kestim dağların,
Rızkım için yolunu kestim düşmanın,
Dilinle, şiirinle, gönülle,
‘Sahip çık!’ diye dinine Tanrı’nın,
Dört bucaktan kucak açtım,
Türk oğullarını çağırdım,
Kesiştiği zamanla asırların.
Dinle beni, 
Dört kapılı Türkistan! 
Çift kapılı Hoca Ahmet!
Okuduğum zikir,
Ettiğim şükür, Düşündüğüm fikir,
Korktuğum küfür olsun.
Şefaat et Hazret! Hakk kuluna yardım et!
Hakk nurunu ruhuma ek! 
Döndürdüm yüzümü, 
Öptüm izini, 
Aziz yolunu tuttum, 
Halvetinde yoğruldum, 
Meyveli bahçene çıktım, 
Mübarek elinden sıktım, 
Kabul et..
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ULIM MERERGE
Ğalim Kalıbekulı (1963)

Balalığım, kaydasın, kelşi beri,  
Kariliktiñ kuvala elşilerin!  
Kartayuğa kimaytın jüregim - ay,  
Kızğanşak eñ ne degen örşil ediñ.

Kartayam ba, şımmen ölemin be,  
Kurımak pa birlikte öleñim de 
Däl özimnen avmağan sarı ulım tur.  
Anasınıñ asılıp jeleginde.

Keşe ğana ketik tis, tulımdı edim  
Özim bolıp turğan - ay ulım meniñ  
Bev, balalık, esime kaydan tüstiñ,  
Tilimdelgen jürekti tilimdediñ.

Künim şığıp, keledi batıp ayım.  
Kılığına balamnıñ tatımayın. 
Bala bakka mängilik jatıp alıp.  
Bala bolıp ketsem men şatımayın.
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SOKAK SÜPÜRGECİSİ
Bauyrzhan Zhakup (Bavırjan Jakıp) (1963)

Sıcak bir rüzgâr esiyor  
Kavruluyor köşe bucak  
Bir ihtiyar hiç durmadan  
Süpürüyor yorgun aksak

O sokağı arşınlayan  
İnsan seli de yok artık  
Silindi geceki izler  
Sönük resimlere döndü

Uyansın çok katlı evler  
Süpürge hışırtısıyla  
Temizle ne var ne yok  
Kağıtları, artıkları

Kocasa da sır vermiyor  
Nedir gönlünde yatan  
Karanlığı süpüren o 
O dur sabahı uyartan

Öfkeyle tükürdü yere  
Gülmeyi unutan dudak  
Gün gelecek kendini de  
Süpürecek dışlayacak
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HAZAR CIR KEŞTERİ
Davlatbek Baytursınlı (1964)

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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KAYTTIM
Telman Nurahun (1964)

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
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ŞİİR
Zharas Sarsekov (1968)

Jürgen bala - ala jazday kün de oynap,
Ertengi oynın jatatuğın tünde oylap.  
Men tamızdın sonğı tüni jip jazam, 
Ak bor ustap takta sızğan kündi oylap.

Belbeuwi bos bew bozbala, tındap kal,  
Aldında eni beider kahşa kil katpar.  
Sen - bola şak 
Bolaşakka babanın,
“Ör bol” deytin, ulı osietin jırlap bar.

Ara sındı jinay tuğın gülden ner, 
Tarıhtı aktar ötkenge ünil - kimder bar?
Kün astında,jumır jerdin üstinde, 
Sen patşalık kuratın da künder bar.

Sen sol künge kazak bop bar, jas ulan,  
Sen sol künge azat bop bar, jas ulan!  
On jasında on - solındı tanp bak, 
Öz dankındı desen jurttan asıram.

Armandarın bolsın jene alda öndi, 
Bir jas kosan bir artık oy karma endi,
Maldı öriske men jayayın jas öskin,
Sen jolga şık, sabağınnan kalma endi.

Ümi artıp kaldım demey kimge men,  
Jol tosayın tekjaksı oymen birge men.  
Sen sömkenmen tek bestikti jinap kayt,
Bes jol ölen jazsın desen künde men.

Kün kübirlep kökte jüzdi kaytadan,  
Güldi özime tubi ğaşık ete m dep.  
Ğalarn bitken kayğılı bir aytadı en,  
Elimsaktan ay da jaldız eken dep.
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Essizdiktin ağıtılğan tüymesi  
Jerden güldi kızğanadı kün - ğaşık.  
Kır basında bastalğanda bi keşi,  
Kün ketedi kökşiekke kırdı asıp…

Jarat kanın kağa almasız kaklasın,  
Jazgan Es - say, janıp - cüngen gün üşin.  
Ansar könil kaşan bolğan jaktasın, 
Ğaşık bolsan - olda setsiz bir isin.

Bütkil dunie Serik etken sezimdi,  
Ey kök aslan, 
Mahabbatın kes künnin. 
Gülge de este alartpassın közindi,  
Ğaşık kıluw mindeti emes eşkimnin.

Güldin jurti - menin baytak mekenim,
Zanğar biyik künnin ğana tulağı. 
Ol özinin köke kuday ekenin, 
Tunğış ret moyındamay jıladl.

Tenirlik kuş biz derde jok “Tek” deytin,  
Kudiret - kün jıldır jılap ğalamda.  
Kökte turıp jerge kolı jetpeytin,
Kudayıktı jazbay - ak koy adamğa…
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TÜRKİLER
Askar Duisenbi (1973)

Aq ümittiñ ürpimin,  
Soyı asıldıñ mülkimin.
Basqan izin jañğırtqan,
Jalğasımın türkiniñ.

Basqan tuyaq attarı,
Baqsañ sayrap jatqanı.  
Saqtap jatı r joğaltpay,
Ğasırlardıñ qatparı.

Bolaşaqtıñ bağı üşin,
Jaqındatqan alısın.
Adamzattıñ ar tutqan,
Nayzağayday namısın.

Ketti dep ul urımğa,  
Ketti dep qız Qırımğa.  
Ayşılıq aylıq jerdey ğıp,  
Aytuwşı edi-aw burında.

Körkine toymay közimiz,  
Kep turmız endi özimiz.  
Jännätti jerdiñ eken dep,  
Maqtawğa jetpey sözimiz.

Türkini erek jaratqan,  
Saqtağan Alla san oqtan.
At üstinde babamnıñ,  
Közi ilinbey tañı atqan.

Jol jürgen mıñdap, jüzdegen,  
Tuwıstan habar üzbegen.
Azbağan ata türiktiñ,  
Urpağımız bir degen.
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Tökpey-şaşpay ırısın,  
Alğan tereñ tınısın 
At üstinde şarlağan,  
Düniyeniñ tört burışın.

Tizgindep at pen tüyesin,  
Tapqan sözdiñ jüyesin.
Däriptegen dinimen,
Tiliñ de kiyesin.

Bir täñirge sıyınğan,  
Jırıñ-dastan, küyiñ-män!  
Tarıday bop şaşılıp,  
Tawday qayta jıyılğan.

Şıdas bermey qanşa arman,
Qıyandarğa jol salğan.
Teñiz bolıp doldanıp, 
Dala bolıp än salğan.

Babamnıñ ata jurtımın,
Tozbağan, ozğan ğurpımın.  
Tamırınan när alğan,  
Köktegi nurdan jaralğan,
Jalğasımın türkiniñ.
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QIRIMGA SÄLEM!
Bekaris Şoybekov (1976)

Türkiniñ bolğan qağığı,  
Talaydıñ  turaq, azığı.  
Armısın könei köregen  
Qırımmıñ qırmen jazığı.

Tarihıñ senin ot edi,  
Danalarıñ da jetedi.  
İsmail Ğaspıralıday,  
Ğulamalardıñ mekeni.

Tatarım talay laransıñ,  
Tariyhqa tolu paraqsıñ.
Türktey bäytereqimnen,  
Tamırıñ jayğan daraqsıñ.

tariyhıñ seniñ terende,  
terenge süngiy berem be?  
Jıl jırlap tawısa almaspın,  
Qatparın aşsarn eger de.

keşpediñ küyin jarıtoqtıq,  
ötkende jırmen tarqattım.
bir kezde tağdır bosqa san,  
aziyadam da däm tattıñ.

Tuwğan jer ıstıq şınında,  
barsañ da qanşa şığınğa.  
er tuwğan jerge dediñ de,  
at basın burdıñ Qırımğa.

Mına toy, şirkin, nağız tey,  
aldıña tarttım mañızdı oy.  
al seniñ Bahşasaryıñ,
älemge qazir añız ğoy.
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Qırımım jayna, örkende,  
Atılğan güldey erteñge.  
Bügingi jarqın jüziñdi,  
Köreyin seniñ erteñ de.

Tatarım, jazba, jañılma,
alawğa, ottay jalında!  
sözimdi osı qazaqtıñ,  
säalemi ğoy dep qabılda.
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OTIRAR’DA
Muhtar Şahanov

Yükseğinde şeref bayrağı dalgalanan 
Dünyaya nice devleri getiren 
Otırar’da.
Benim doğduğum yerde 
Şöyle büyük bir efsane kalmış: 
Azmiyle taşı ufalayan, 
Hüneri, aklı dallanan, 
Dürüst ve cesur delikanlı; 
Ülkenin servetini yok eden 
Birden çullanan beladan 
Canını ortaya koyup korumuş. 
Tabiat - büyük ana 
Seslenmiş oğluna sevinçle: 
-Daha yüksek olsun diye şanın, 
Oğlum sana üç serveti amaç vereyim. 
Kanaat gerek servete de bahta da, 
Yalnız birini seç: 
Her sözü ok olan, 
Halkı hayran edecek, 
Hayrı da azabı da çok büyük 
İnsan üstü akıl vereyim, istersen? 
Merak edenlerin saçından çok olacak, 
Gören insan ayrılamaz başından. 
Kıskançlık yaratacak çok büyük, 
İnsan üstü güzellik vereyim, istersen? 
Unutturup dünyanın darlığını, 
Bütün iyi/eri, büyükleri 
Toplayacak sofranın başına, 
Hatta düşmanların dönecek dosta, 
Kanadı, ibreti yüksek 
Cömert huy vereyim, istersen? 
Burada delikanlı demiş ki: 
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-Ey kudretli toprak anam, 
Bu muhteşem aramağanı nasıl karşılayabilirim? 
Yatağından taşıp ovaya yayılacak, 
Böyece insanları salacak türlü düşüncelere, 
Nazlı ve sıcak di/le konuşan 
Gururlu, azgın buhur ırmağı gibiyim bazan ben. 
Hızlı zaman omuzuma ağır yük vuruyor, 
Savurganlığım, 
Gamsızlığım,
Beceriksizliğim var yine de. 
Kendi kendime meçhul iç âlemim, 
Bir gün elbet basarım ateşe, 
Güvenle 
Ve,
Hoş gören göz bulursam. 
Nerde o göz? 
Nice umudun yelesine boşa sarıldım, 
Amacım - aklım, 
Bedenim, Kanım, 
Harcansın bütün malım. 
Dediğin üç serveti yüreğinde toplayan 
Bir sadık yar verseydin, kalmazdı bir isteğim!... 
Hani, kimin baht yıldızı doğacak sağından! 
O mert gencin hayal ettiği yârin izini
Nice bin erkek hâlâ sürüp geliyor... 
BİRİNCİ’nin umudu epeyce çoktu, 
Cömert, dürüst ve neşeli bir gençti, 
Ama onu yüreksizlik engelledi. 
İKİNCİSİne sabırsızlık şaşırttı yolunu, 
Sonra ne yapsın, tutuverdi bir başka kadın elini. 
ÜÇÜNCÜ erkek güçlüydü, yalı m saçan gözleriyle, 
Kaba güce güvendiğinden inceliği kaybolmuş. 
Gerçek ve üstün güzelliğin kökü olan
Kibarlığı korumak, yeryüzünde büyük hayal. 
İnceliği kaybeden insan Kış günü 
Yaprağı dökülmüş ağaca benzer. 
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DÖRDÜNCÜ erkek, gereken anda tevekkül etmedi, 
Yarı yolda sönüverdi amacı, hayali, 
Şimdiki kaderini sessizce kabul/endi. 
Yalnız BEŞİNCi erkek devam edip, bulacağına inanıyor. 
Zaman zaman kapılsam da kuruntuya, 
Cesur inanç dönmesin bir oyuna…
...O BEŞİNCİ, en mutlu erkeğin
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ABAY ESKERTKİŞİMEN SIRLASUV
İsrayil Saparbayev

Sen jayav da men jayav,  
Ekevmiz de - Aqınbız  
Sen bayav da men bayav  
Qarsı kele jatırmız.

Jayavlığa öris keñ,  
Jürgen sayın oy bağar.
Jayavlıda şer üstem,  
Şer şemenge aynalar.

Zalalı joq eşkimge 
Zar iylegen paqırmız,  
Keñ dañğıldıñ üstinde  
Jayav kele jatırmız.

Zamananıñ köligi  
Janımızdan zulaydı.  
Eñ dalanıñ eligi 
Endi sağım qumaydı.

Ötken künniñ bäri añız,
Vaqıt ta joq kütüv  
Qalañız da dalañız- 
Sağım émes, kök tütin.

Sen jalgız da men jalgız  
Mına ömirde lastanğan  
Enşimizde - enjar küz,
Janarınan jas tamğan.

(…/…)
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QILIŞTI ADAM
Qaniypa Buğıbayev

Tağdırımen elimniñ tuvıs dalam,  
Qabatında ğasırdıñ tınıstağan, 
Türtip qalsan, är saydan, är töbeden  
Türegelip keterdey qılıştı adam.

Eñireqen elimniñ eri me edi,  
/ Tilsiz mılqav munartqan töñiregi / 
El şetinde jav jolın kütip jatıp,
Qalğıp ketken siyaqtı körinedi.

Töbelermen töbe bop tınıstağan,
Yıldar jazıp arqasın qunstağan.  
Qılıştı adam jatqanday tuvğan jerdiñ,  
Topırağın bir uvıs uvıstağan...

Ömir sırın ömirden oqıp ötken,  
Suvğarılğan jürektiñ otı kekpen.  
Jer qoynında belgisiz batır jatır,  
Kökiregin vaqıtqa köpir etken.

Jan emespin özine özi ğaşıq, 
Savıt kiyey şığadı sözim aşıq.  
Türtip qalsañ, jerimdi, qılıñtı erler,  
Uran salıp şabarday közin aşıp.

Quladı ma, javımen kuresip bir,  
Kördesine qum tolğan, nurı öşip bir.  
Zamandardan qan qatıp, tot basqan köp  
Almas qılış jüzinde gül ösip tur.

Kök aspandı jañğırtıp arman äni,
Arman äni urpaqqa jalğanadı.  
Qılıştı adam, elester qılışpenen 
Qorğap qalğan babamday keñ dalanı...

(…/…)
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TUĞAN TAVDIN BÖLŞEGİ
Jarken Bõdeşuli

Tas bar dep büyregiñde därigerim, 
Jarımnıñ uyaladı ärine muñ, 
Dostarım. balalarım bäyek bolıp 
Bağadı qabağımdı bäri meniñ

Şañ jutqan qazanattay jorıqtağı, 
Bul dertten kömpis jürek qorıqpadı. 
Siñirgen bal men zärdi qayran büyrek, 
Qayteyin, tüyir tastı qorıtpadı.

Amal ne, qorıtpasa qorıtpasın, 
Şıdarmın öz sorıma jolıqqasın. 
Däriger bir amalın tabar bilem, 
Äyteyir, bayğus jürek tarıqpasın.

...Qalay da tas barlığın moyındağam, 
Basqa édi biraq meniñ oyımdağı än, 
Sekildi küdikti jan mazam ketti, 
Birevdiñ qorasınan qoy urlağan.

Qay tavdıñ tası éken dep oylanamın, 
Tasıydı oylansam - aq boyda qanım. 
At jalın tartıp minip, es bilgeli, 
Jolına qay taraptıñ boylamadım…
 
Sır bardırn, Arqa bardım. Altay bardım. 
Bir emes, Alatavdı altı aynaldım. 
Köline Kökşetav’dıñ esim jıyıp, 
Örinde Tarbağatay marqayğanmın.
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Qaşan da tas ıstıq, qoy tay ulına, 
Attanam tavdı añsasam avılıma. 
Qay tavdıñ tası éken sol büyrektegi, 
Tänti étken javına, davılına?

Sol üşin kölşik - köñil tasıp älek, 
Oralıp oy - qıyaldar basıma köp. 
Torğayday sarayıma uyalağan, 
Sezindim tuğan jerdiñ tasm érek.

Men de bir öner quvıp jürgen seri, 
Janıma asqaq än men jır körşi édi. 
Alıstan tavlanmnan ketkenimde, 
Denemde jürsin solay bir bölşegi.
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KÜY
Düysenbek Ganatbayev

Jiberse de tarpığanın talqan gıp,  
Säygülikti sağa tusqa qañtardıq.  
Sağa tusta saz oynaydı sıñsığan 
Bir perneden bir pernege san qarğıp.

Qay adamğa, qay alañğa barmaqnın...  
Qaysı küyge qam köñildi qarmattım.  
Dombıramnıñ sağasında saylanıp, 
Bevbev qağıp turıp aldı - av zarjaq muñ.

Är perneden är pendege kezigip,  
Köñil ävjay - ım qaqqandı tez uğıp...  
Bavırınan jarqıldatıp najağay, 
Jañıladı, janığadı jez ümit.

Ört kernegen tört perneni qazğılap,  
Bordavı muñ saz bayırın jazdı uzaq.  
Baba avruvdan babavragan barmagtar  
Tulparlardıñ tuyağınday ozbır - aq

Qalar ma dep toqtap qazir kilt jürek,  
Men otırmın şanağımnan bult kürep.  
Barmaqtar tur mendik bitev jaranıñ  
Däl üstinen qayta - qayta türtkilep…
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KÜN ASTINDA KÜNİKEY
Bayan Bekotava

Jerdin üsti siz ba edi, 
Suvdırı üsti muz ba edi, 
Jazdın keyin küz be edi, 
Küzetkenim tüz be edi, 
Bal degenim tuz ba edi, 
Tav degenim quz ba edi, 
Armandap ek bir neni, 
Nazik nazik bir savle 
Ümitimdi üzbedi.

Aspan astı jer me edi, 
Jerdin astı kör me edi. 
Kün astında künikey 
Arsız közin körmedi. 
Künikeydin közderi 
Altın şaraq zer me edi, 
Tistep çıqqan sözderi, 
Aqıl ma edi zerdeli. 
Künikeydin kevdesi 
Şüpildegen şer me edi?

Şüpildegen şerinen 
Ber dep edim bermedi, 
Kön dep edim, könbedi 
Ne qasıma ermedi. 
Ne qılasın sen meni 
Ayıra alar ma ekensin

Şöp pen şengel şöngeni 
Jersintpedi jer meni, 
Kögertpedi köl meni 
Qalındatpa qayğımdı 
Joq bep ketken jön be edi?
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Aldap ketken aq aspan 
Julduzdarmen janasqan. 
Künikeyin adasqan 
Künnen qalıp könili, 
Ayda ketken kebini 
Bar ömirin qıyatın 
Tünde torıp uyatın. 
Tannan tolıp kütedi 
Mengiliktin miyatın. 
Kenistik ber, o jalğan, 
Jalğız özim siyatın…

Bar bara ber jönimmen, 
Qısıp ketti şöl meni, 
Keşir, keşir sen meni, 
Anqap kepti şöldedim. 
Endi qalqam keşigem, 
Jelden ozıp esilem 
Dedi essiz esinep. 
Buv burqırap tösinen, 
Şan ilesip köşinen, 
Sol bir köştin sonınan 
Nükte bolıp tesilem. 
Künikeydin közderi 
Altın şapaq zer me edi, 
Künikeydin kevdesi 
Şüpildegen şer me edi?
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O TÜRKİSTAN
Qasımhan Begmanov

O, Türkistan, 
Şapağat ber, sabır ber, 
Saharadan baqıt izdep sabıldı el 
Sagım basgan qırda jatgan elevsiz, 
Meni muñğa batırdı qabirler.

Qabirlerim ötken ğasır, ötken kün, 
Tarihi ol keşe ömirden ketkenniñ.
Men qayğısın bolmısımmen tüsinem, 
İyisinin sandıqtağı şekpenniñ,

Qanday qyga bastamaydı mına qır, 
Qabirlerge báyit ama, duğa gıl. 
Erkekterge jılav qılmas bolsa da, 
Aydalada ağıl - tegil jıla bir.

Bayit ama, qurbandıq şal, duğa qıl, 
Duga qılda juregiñmen jıla bir. 
Qabirlerge qamqor Ana sekildi, 
Arvagımdı qımtap jatqan mına qır.

O, Türkistan, 
Şapağat ber, sabır ber 
Saharadan baqıt izdep sabıldım. 
Sagım basgan qırda jatgan elevsiz, 
Meni muñğa batıradı qabirler
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KURMA AĞAŞI SIYAKTI
Küleş Ahmetova

Kolımda jaksı zat bolsa, 
Janı jaksı jandardıng barlığına jetetin, 
Janı mungdı jandardı bakıttırak etetin.  
Tarazığa tartılmas, ölşenbeytin ölşemmen,  
Tabıyğattıng özindey mol sıbağa bersem men.

Janı jaksı jandarğa (jastayımnan köp sengem)  
Kurma ağaşı sıyaktı jemisimdi töksem men.  
Künning nuRI sıyaktı şapağatımdı taratsam,  
Nilding suvı sıyaktı mahabbatımdı taratsam.

Balalıkka mening de ketken edi mol esem,  
Balalardıng barlığın meyirimge bölesem.  
Eptilerge uksamay, teng birligin eskersem.  
Alakanım jabılmay,

Atımtayday mırza bop, 
Kaynmıma ketse eger, kayınlğan ırza bop,  
Mahabbat pa, baylık pa, jılılık pa, jarık pa,  
Jaksılıktı ayamay, ülestirsem halıkka.

Böliser em aldımen tuvğan elmen, koğammen,
Kolımda jok baylıktı kaydan izdep tabammen?!
Kolımda jok baylıktı bere almaspın, erine,
Jüregimning lüpili jırım jetsin er üyge!
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OTAN JAYLI MENİNG BARLIK ÖLENGİM
Akuştap Baktıgareyeva

Meyirim men sağınışım bop bar uvayım, 
Sırşıl jırdıng jazdım ras talayın. 
Sın izdeysing, min izdeysing boyımnan, 
Otan jaylı jırım az dep, ağayın,

Otanım dep tey tey ömir bastağam, 
Otanımsız Elippeni aşpağam. 
Otan degen kasretli söz bolğan song, 
Onı jiyi kaytalavğa jaskanam.

Jüregimde kim jaktırdı jır şamın, 
Bakıt otı Janga Jıldık şırşanıng! 
Süyemin dep kaytalaymın nesine 
Ömirimnen artık körsem juvsanın.

Beybit tangda kimnen kalay korğayın, 
Jaksı körsem kalay akın bolmayın. 
Süysem kaytem sebiyimdey özimning 
Bul dalanıng bulbulı men torğayın.

Otanım tur even en hop ünimde, 
Takırıbım sol erteng de, bügin de,

Süygenimning osı emes pe küvesi 
Jırlap kelem özenin de, gülin de 
Otan jaylı mening barlık ölengim, 
Jüregimde mengi ayalap kelemin. 
Jaksı körem degen sözdi jiyi aytsam 
Ortaytam ba dep korkamın bedelin.
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ÜŞ TAMŞI
Nurlan Orazalin

Oylanuv men tolğatuvdan 
Üş tamşı jır jolda tuvğan.

Oyım sergek… Kıyalım, sergek denem, 
Karkaranıng jazığın terbep kelem. 
Şaranasın jarmak bop şark urıp oy. 
Bulkınadı nereste jörgekte öleng…

Karsı aldımda han tavlar... Körik tunıp, 
Köngilingdi terbeydi, eliktirip. 
Kalay ğana jır bolıp tögilmessing, 
Suluvlıktı osınav körip turıp?!...

Sırt koynavın terbetip küy alıstan, 
Labası basınan kiyal uşkan, 
Üş Karkara javlığın jayğan uşkan… 
Muhabbatı kus bolıp kıyalğa uşkan…

Umtıladı bir arman küyip tasıp, 
Kılangıtkan bökterge kiyik kaşıp, 
Muz jastanğan şıngdarıng has erlerdey 
Jorıktan song ilgen ıyıktasıp.

Oyım sergek, sezimim, sergek denem... 
Karkaranıng jazığın terbep kelem. 
Sağınıştıng sabıltıp sal kürengin, 
Tudı bir söz nereste, jörgekte öleng, 
Karkaranıng jazığın terbep menen…





KIRGIZİSTAN
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TAGDIRGA
Gülsayra Momunova (1937)

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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ATA CURT CÖNÜNDÖ OYLONUU
Tölögön Mameyev (1938)

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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KÜNDÜN KÖZÜ
Süyörkul Turgunbaev (1940)

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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KAALOO
Sagın Akmatbekova (1949)

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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KÖKÜRÖKKÖ KOYOM
KAŞGAR RABAPTI
Cumakun Şaripov (1951)

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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CALGIZ
Akbar Riskulov (1953)

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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OMUR ZAR
Kıyambek Urmanbetov (1959)

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

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

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

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

Datımdı aytkım kelet tebirge men,
Asıldı tebep kaygon temir menen,
Asıldı tabanım dep altın izdep
Asıldı cogotobuz ömür değer.
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KÜZ
Cediger Saalay (1961)

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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ERKİNLİK
Azzam Abdurazakov (1971)

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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KEREMET TALAA
Aycarkın Ergeşova (1973)

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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MEN - KIRGIZMIN!
Zayırbek Acımatov (1976)

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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KANTİP AİTAM?
Altınbek İsmailov (1982)

Eh kırgızım, oylonçu esti cebe,  
Ene-atañdın aytkanın eski debe.  
Tarıhtı sen tars atıp salgan menen,  
Tañdayıña sayılat eski cebe!

Kakşap kelem: doo ketip baldarıña,  
Kargış sözgö kabılıp kalbagıla.  
Burmaladık tildi dep kantip aytam,  
Babalardın bayırkı arbagına?!

Uu çalkandı moynuma artam dagı,  
Ulutumdun azabın tartam dagı.  
Unuttuk dep tilimdi kantip aytam,  
Urpaktarga uyalbay arkamdagı?!

Tilsiz eldin tukumu kurutbolgon,  
Tilin saktap kalgan el ulut bolgon.  
Ata saltın, murasın unutkandar.  
Akır tübü tirüülöy duduk bolgon!

Çekit emes, çekçeygen ütürdöymün, 
Çagılganday ırlardı bütürböymün.  
Kaydan çıkkan akın dep turasıñbı?  
Kırgızmın men, kırgızça küpüldöymün!

Ilaylangan suu menen aksañ dagı,  
Irısıña tükürüp catsañ dagı,  
Kırgızmın dep kalpaktı bulgalaysıñ,  
Kanga siñgen tiliñdi satsañ dagı!

Taştı sıgıp, tarıhtı tökküm kelet,  
Tilimdi men tuututup ötküm kelet.  
Enetilin esirip çangandardı,  
Enetilde aşatıp sökküm kelet!!!
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TOBO KIL
Cildizbek Tursunbayev (1982)

“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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KAR KEÇİ
Baktıgül Çoturova (1995)

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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KÖP BOLSO EKEN
Esengul İbrayev

Birde kur kol, birde kelgen oljoluu,  
Biz adamdar jürgünçübüz joldogu.  
Ba_taluu bar birok bizğe belgisiz,  
Bütör kündün,keter kezgin boljolu.

Ana emi, mına emi jetem dep, 
Uşul joldo kele bermey tepeñdep.  
Kee biröönün eeri ooso aşuudan,  
Kee biröölör basmayılın bekemdeyt.

Biri jetse, biri çekke bara albay,  
Biri tapsa, biri joğun taba albay.  
Kete beret avtobustu toktotup,  
Orto joldo tüşüp kalgan adamday.

Mezgil jetse attın başın şart burup,  
Keteriñdi oyloi jürdü salt uluk. 
O adamdar öñgö jalgan, ölüm ak,  
Az ömürdö köp bolsunçu tattuuluk.





KIRIM
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SALGIR
İdris Asanin (1927)

Salğır, sen nice yıl etrafnı sökesiñ, 
Yol alıp aqasıñ Çatırdan sırtqa. 
Elem, kin etmeden bereket tökesiñ,  
Toqtamay, qadirsiz bu yeşil yurtqa.  
Ayt, nice darbeler keçirdiñ başından,  
Granat, bombalar yardı bağrının.
Kelimeler yurt qurdı toprağıñ, taşıñdan  
Sen içten çekesiñ yürek ağını.  
Serendir teniñde savulmaz yaraları;  
Hesapsız sabırnen sen hep çıdadıñ.  
Teylarda ‘Salğır’nı yırlasa tatarlar.  
Göñüller sızlattı ahenkiñ, adıñ.
Ah, kördim men seniñ hor yalılarıñnı
Tek çöplük obası, turmuşıñ ağır.  
Kene men - evlâdıñ, tüşüneñ halıñnı  
Sen maña azizsin, tuvğanım, Salğır!  
Yüzlemen kelimeler azbarnıñ pisliğin,  
Tökeler çekinmey, arianmay suvğa.  
Ar-namus olmasa bir zatnıñ âflıhdâ 
Sözden ne fayda böyle bir arsızğa!  
Salğır, men şarla bir imdat arayım,  
Sazağan sarqmalı, çelekten quysm.  
Böyle bir fursatnı Allahtan sorayım,  
Taşsın dağ seller, yaltrlnı yuvsın.
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AYGİGİ TATAR HALQIMIZ
Rıza Fazıl (1928)

“Haygidi Tatar yaşları, oqumaylar,  
Oqusalar, kimseden kem qalmaylar.  
İstanbul’da, parij’de birinci bola,  
Yaponlar da onlarğa yetalmaylar.”  
Noman Çelebicihan

Aygidi, tatar halqımız - ğururımız! 
Basqan yerin gül-bağça etken odır. 
Ketmez buğay talq bolıp uruvımız, 
Çünhi Vatan qadrine yetken odır.  
Aygidi, tatar halqımız - altındandır!  
Bir iş tutsa - ateştir, yalqındaydır.  
Öler-qalır - tübünden çıqarman, der, 
Dev kelse de qarşından, yıqarman, der.

Aygidi tatar yaşları, oylanmaylar, 
Ana tilin bileyim dep zorlannaylar. 
Til yoq bolsa - halq yoqtır. Bunı añlap, 
Miylerine siñdirip bolalmaylar.

Aygidi, tatar qızları, qaş-köz yaqıp,  
Ana-baba yüregin yaqrp-yıqıp, 
Bir qazaqqa qocağa çıqa da kete… 
Aytıñ, buña kimlerniñ aqılı yete?!

Aygidi, bizim qartbaba, qartanaylar  
Torunlarğa öz tilin aşlamaylar. 
Bunı körse Çelebi-cianımız, 
Der ki: -Qayda sizlerniñ vicdanıñız?!

Aygidi, bizim öz maqsat, niyetimiz,  
“Batanım!” dep, can bergen milletimiz!  
Birlik olıp, Halq olıp qalacaq mı? 
Yoqsa, için dert biylep, solacaq mı?..
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BOSTANCI
Nushet Umerov (1931)

Bizim kuyu da  
Akşamdan…. 
Yüksek semadan  
Üzülüp düşer Ay.  
Beni şaşırttı
Dehşetli bu yanık  
Gecesi dünyanın  
Basacak karanlık.

Kalum üzüldü  
Bulandı kana,  
Altmış sapa suyu  
Vuruldu bostanağa.

Eki yutum suyu  
Kalmadı kuyuda,  
Dökerek doldun Ay  
Yine de semada.

Aydan saklarup.  
Köşeden dolanırım  
Kim söylese bana: 
“Sağal, derim oğlum!”
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EY VATANIM
Refat Çaylak (1933)

Ey, Vatanım, 
Senin oğul ve kızların, 
Kan-ter döküp bağrında hep güreşe.  
Gam-kaygıdan kan damarlar sızladılar, 
 Ev yapmaya, almak için tek bir köşe…

Bir gün değil, bir ay değil, yarım asır  
Hep çekişe, kayda baksan, garip tatar,  
Yatsa kalksa;-altı hasır, üstü hasır. 
 Gittikçe, baş belası yine artar…

Bugün tola, yarın ağaç o kıdıra,  
Yoktur onun ne kapısı, penceresi... 
Dört bir yandan, devlet talay-hep sıdıra,  
Rahatlık var ne gündüzü, ne gecesi.

Hâlâ güreş durmadı, hem durmaz.  
Biraz daha sabır gerek, birlik gerek.  
Güreş yolu, yeniş bitmez hiç otaymaz,  
Birlikten biz, maksatlara tez yeterik. 
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KIŞ
Zakir Kurtnezir (1933)

Ayazlı kış. Tışka çıktım  
Özenden suv almağa  
Etraf sakın: ses soluk yok  
Suvda mecal kamağan  
Özençıknın ekı çeti  
Buznen kavıy tutuşkan

Hoş makamnen akmay endi  
Em arınğan, tınığan 
Bu vazlet yuregimde  
Hudjur isler uyanttı 
Keri döndim. Suv erine  
Özende hayal aktı. 
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AĞARMIŞ
Bilal Mambet (1935)

Ağarmışın eteğinde bulundum 
Eski Kırım, kadîm payîtaht şehir.  
Ben çok yurdim, öz canıma kılındım,  
Hisseder, kalbime yakın bir yer.

Muhammed Giray’ın devri canlandı.  
Gözümün önünde, yandım, tutuştum.  
Sanki dağ yamacı, tekrar yaslandı,
Düşünce sardı, duymaz dağ aşkımı,  
Bir vakitler büyük devlet payitahtı  
Olan şehir, 
Bugün ayak altında. 
Nefret, gadap yüreğimde ateş yaktı,  
Kelmeşekler rengini bozdu, bastı da,  
Nerde o han kurmuş dilber o kale,  
Ağarmış yamacın, bezenmiş binanın.  
Nerde halkım, tüsün saklayan mahalle,  
Düşünürüm yüreğim hep yanar.  
Geçmişten hatıra tek bir Ağarmış.  
Onun da bağrını yad eller deşmiş,  
Ağaçlar bakımsız, orman sararmış,  
Ağarmışı kemirdiler, deştiler: 
Eski Kırım, Eski diyen adın var, 
Çok aradım eski bir şey bulmaya. 
Nerde o saraylar, halk kurmuş azbar?  
Mecbur oldum, ruhtan düşüp, dönmeye.
Lakin artık senden çok uzak gitmem  
Gitsem bile takdir yolun bağlarım 
Bu yerlerden hamiyetsiz hiç de otmem, 
Seninle güler, seninle ağlarım.
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FİLLER ve KARINCALAR
Rüstem Ali (1936)

Siz hiç 
Bir çocuğun gözleri kadar berrak 
Ve kırda bir göze kadar saf ve temiz  
Bakabilir misiniz? 
Daha kıyamet kopmuyorsa eğer,  
Gökler başımıza çökmüyorsa  
Onlar sayesindedir

Onlar, 
Rabb’in emanetleri. 
Onlar, Bosna’da, Grozni’de.  
Uganda’da, Somali’de, Bağdat’ta 
Fillerin ayakları altında ezilen karıncalar.  
Onlar daha açmadan solan goncalardır…

Vakitsiz ölürse çocuklar  
Bir yer altı nehri doğar 
Anaların toprağa sızan gözyaşlarından  
Ve gizli deniz oluşur yavaş yavaş 
Ve tekrar bir pınar olarak çıkar apansız  
Köhne Dünyamızın herhangi bir yerinden

Adına Yunus deriz 
Erciyes eteklerinde doğmuşsa eğer  
Yunus, yani bir ermiş 
Hint’te, Cinde doğarsa 
Tagor, Buda, Konfiçyüs, 
Oysa hepsi birer bilge çocuktur onların  
Yüzlerinde Mesih masumiyeti  
Sözlerinde Mezmûr gücü var...

Siz hiç 
Bir çocuğun gözleri kadar berrak 
Ve kırda bir göze kadar saf ve temiz  
Bakabilir misiniz?..
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MUQADDES SES
İsa Abdurrahman (1937)

Doktor Ahmed İhsan Qırırmlığa  
Qulağımda iç toqtamay yanğıray bir ses.  
Ay, yıl keçe. 
Duyam, onda quvet ep arta.  
Kimer vaqıt diñlenem men  
Yutaraq nefes. 
Eşitile kâ sol, sağdan, kâ ögden, arttan. 

Oalabalıq, şamatalı yerlerde bide 
O qarışıp ketmey iç de başqa seslerge.  
Hatırama quvet berip, 
Nenidir sile. 
Tesir ete men de olğan duyğu -islerge. 

Kimer vaqıt deñiştire yürgen yolumnı.  
Tañ, saarde qaçıra o tatlı yuqumnı.  
Kimer vaqıt sanki añlap-menim alımnı,  
Eksiltkenday ola birden ağır yükümni... 

Bu ses kele orman, dere, dağ, deñiz aşıp,  
Yollarında kâ sakinlep, kâ qaynap, taşıp.  
Rast kelse de biñ mania ve biñ bir sedke,  
Tesir küçü iç eksilmey. 
Qalam men şaşıp. 

Bu ses mençün ezan kibi muqaddes, aziz.  
Yavaş-yavaş oy-tüşüncem, añıma siñe.  
Yüregimde asıl etip silinmez bir iz,  
Vücudıma, damarıma, qanıma siñe. 

Dedelerniñ toprağından çıqa o,  
Bilem-
Uzaqtaki evlâtların çağıra Vatan.  
O bar eken, 
Menim içün rtışen bu alem...  



475

Yurtdaşlarnen 
Yurt bağrına 
Sel olıp aqam... 
Bu - bir arzu. 
Million qalpke kirsin o.  
Amin! 
Kökte olsa, 
Tezce yerge ensin o.  
Amin! 
Ğonce olsa, 
Gül olğanın körsin o.  
Amin! 
Uçqun olsa, 
Bir yalınğa dönsin o.  
Amin!
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ZINCIRLI’DAN NİDA KELE!
Şeryan Ali (1937)

Salaçıkta bir inilti... Yürek deler, yurttaşlar,  
İşittiniz mi? “Zıncırlı”dan nida gelir, yurttaşlar,
Tabiat da anlıyor bu telaşın dilini, 
Hatta kuşların cıvıltısı pek öfkeli, yurttaşlar.  
Bu nidaya kulak tuta etrafta ki kayalar, 
Güya medet veriyor, dersin ki yantayalar.  
Eşilecek divarını, medresemiz zarını 
Niçin görmez, işitmeyiz nerde bizim hayaller!..
Beş asırdır burada çınlar ulu Menlinin sözleri,  
Bakar gibi sohtalarımın, büyüklerimin gözleri  
“Zıncırlı”da başını eğmiş, cesur, zeki Girayhan,  
İlimhane kapısında titreyen dizleri. 
Dedelerimin nurlu yüzü -”Zıncırlı”mız çöke de  
Eğip gelen dertlerini Çürüksu’ya döke de.  
Talebeler Kur’an okur, tekbir söyler mekanda,  
Bak, deliler kaçışıp biri-birin döğe de!...
Heyhat heyhat düş mü ya, nasıl dehşet, bu nedir,  
Dünyanın bildiği dershanemiz bugün delihanedir!  
Taşa batmış kökümüz, milletimiz temsili-  
“Zıncırlı”dan ayrılsak neslimiz, ah, ne der!  
“Kelmeşeksiz” diyenlerin kürmekleşsin dilleri,
“Zıncırlı” şahat, biz Kırım’ın asıl, özgün gülleri.
Tarihleri silenlerin, akı kara diyenlerin, 
Katran dolu kazan gibi, simsiyahdır dilleri,  
Nerdesiniz, semetdeşler, Vatan, degen tirimi
Bizi toptan kesseler de, olmayık da bireme!
Yalvarır gibi nida gelir: “İmdat imdat” der gibi
Her birimiz olmalıyız “Zıncırlı”ya tireme!  
Salaçıkta bir inilti!... Yürek deler yurttaşlar,  
İşittiniz mi, “Zıncırlı”dan nida gelir, yurttaşlar,  
Tabiat da anlıyor bu telaşın dilini, 
Dinle, kuşların cıvıltısı pek öfkeli yurttaşlar. 
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İŞTE BU İSTANBUL
Ablaziz Veliyev (1939)

Marmara denizi artından 
Küneş doğdı saba. 
Ankara - İstanbul ekspresi yel kibi uça, 
Deyim: İstanbul, merhaba.

Tükânlar, tükânlar…
Halk kaynayan tandan.
Naşinalar sayısı 
Çokdır insandan.

Aya-Sofiyadan ezan sesi kele, 
Bizim ekspres ise ep ogge ele.

Yenikapı, Kumkapı kala keride, 
Kendi caddesi, Mollataş yolu…
Episi, episi kaynayan sabadan, 
Bin yıllık şeer dülber, abadan…

Meraba İstanbul, meraba deyim, 
Sesim eşitilmey ses deryasında. 
Çünki adam sesi bar mında, 
İşte bu İstanbul, o şay ebediy.
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ÇOLPAN
Şakir Selim (1949)

Şarkta doğup parıldayan güneş, 
Nefis sözle gaflet uykusundan uyandın.  
Millet dediğin eğilmeyecek bir baş.  
Nerde kaldı altın edebiyat?

Bütün Şarkta cedidilikle baş ettin,  
Müslimlikte ilk romanı yazdın,  
Nefasette yeni ayday kaş edin,  
Nerde kaldı altın edebiyat?

Acizlik var zamane şiirlerinde, 
Yok mu Bekir, Eşreflerden bir zat?  
Ne mânâ, ne ölçüsü yerinde, 
Nerde kaldı altın edebiyat?

Beddılik, nefisliğin ne olduğunu  
Anlamayan beyitçiler hep yazarlar.  
Gazeteler ister sayfa dolsun,  
Gelecekte ölüm Latin kazalar.

Bazıları millet adına “kayörra”,
Bilmez millet batmakta. 
Vay, efendim, götürür yaygara: 
Nerde kaldı halkın altın edebiyatı?

Genç Geraybay, genç Çolpan, Mağcanlar  
Mahvoldular altın sözler yazıp. 
Bugün sorar o edebi genç canlar: 
Nerde kaldı halkın edebiyatı?

Çöktük mü yoksa biz?
Yetenekler uyudular mı yatıp?
Edebiyatsız kimiz? 
Yaşayacak mı altın edebiyat?
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SEN DENGİZGE BENGZEYSİNG
Yunus Kandımov (1959)
 

Güzelim, sen dengizge bengzeysing, 
Lakin meni, yalını, niçün sezmeysing?

Kimerde dalgalar başıma yete,  
Üstüme çöplük de bırakıp kete.

Kimerde ağlayım, kade kuvanam,  
Lakin ep çıdayım, bunmgnen ongam.

Kimerde isteyim ketmege kaçıp,  
Uzakka, çöllerden. kırlardan aşıp.

Amma kalb yalıday senden ketalmay,  
Men bilem dengiz de yalısız olmay…
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ANTLARIMDAN
Dilaver Osman (1959)

Antlarımdan 
Vazgeçmem! 
Aman

Halqımnın ku çü ne kuç qoşsarn,  
Derdierine 
Çareler tapsam, 
Antlarımdan, 
Vazgeçmem! 
Aman…

Vatanıma etip yıqılsam,  
Taşlarına başımnı qoysam  
Antlarıma 
Eterim! 
Aman…

Tatarlarım kelir artımdan!



481

BARIŞIN ŞEHRİ
Ayşe Kokiyeva (1965)

İşte ağaç! İşte Çırpı!  
İşte kova! İşte cam! 
Kum üstünde dostlarımla  
Dilber şehir kuracam.

Bu şehrin sokaklarına  
Yakışır al güller,
Aydınlık, geniş evlerinde 
Yaşar Zehralar, Adiller.

Adını da bu şehrin  
Koyarız Barış diye. 
Yer yüzünde cenk olmasın 
Güneş saçsın ışık diye.

Davet edeyim dostlarımı  
Bizim yeni şehre
Cenk oyunu oynayanlar,  
Gerek değil bizlere.
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AH, BÜLBÜL SEN ÖTSEN SUSAR QARĞALAR
Emine Usein Eseyova (1972)

Tikenden qorqıp, gülni terk eyledin, 
Emekten qaçıp, bağnı terk eyledin, 
Küneşten bezip, künni terk eyledin, 
Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Qondın qarğanın mezar dalına, 
Sanki süslendin qap-qara alına, 
Yoqsa suqlandıfi zapt etken malına, 
Bülbül sen bum tüşündin mı iç?
Sesin qarğamn sesine ohşağan, 
Kâr! Kâr! Külgenift olarğa coş olğan, 
Ker-kör nefîsnen yüreğin boş olğan, 
Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Ah, bülbül adın yüzünden silindi, 
Senin sırtına günâhlar ilindi, 
Mertsiz, şerefsiz, ğurursiz bilindi, 
Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Seni hor etip ömrüni qarğarlar, 
Tövbeler eyle, toymazlar qavğalar, 
Ah, bülbül sen ötsen susar qarğalar, 
Bülbül sen bum tüşündin mı iç?

Mezar değil bağ sana ait bülbül, 
Qarğa değil gül safta ait bülbül, 
Qavğa değil aşq sana ait bülbül, 
Bülbül sen bum tüşündift mı iç?
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MUCİZE
Tahir Kerimov (1977)

Birden boşluktan çıkıp, aylanıp; 
Melül nazarımı esir edensin. 
Gümüş, altın ziyasından yanıp; 
Dertli gönlümü yakıp gidensin.

Gümüş yıldızı i siyah entarin 
Bir ince, bir şeffaf örümcek gibi 
Sarıp gizler apak tenini. 
Kimki, bu mucizenin sahibi?
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SENİNKİ DERVİŞ EFKÂRI
Seyran Süleyman (1979)

Ey gök, kanat gerdin, kanaat nerde?
Yüreğimizde rüzgâr, kurtuluş nerde?
Çarıklarım tozlu, yıprandı cüppem,
Niçin söndü güneş, sert bakar kubbem?!

Tozlu çarıklarım -ömrümün özü,
Nereye baksan dost yok -tek düşman yüzü

İpek yayılır yolda,
Bahta kucak açtım, def oldu o da.

Kaçamadım ğıybet-i kirden,
Geldi genç başıma kartlığım birden.
Şükür, bir yüreğim evvelki kaldı,
Yazık, umudumu kaygılar çaldı.

Yine de aldım da upuzun yollar,
Kimini götürür, kimini yılar onlar.
Yolcuya taş atmak bir âdet oldu,
Arslanlar dünyası itlerle doldu.

Ne güzel, ey gök, bağrında parıldar
Benim mürşidim -şefkatli sarı Ay…
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MEN TÜRK DÜNYASINI  
QIRIM MİLLETİYİM
Samed Şükür

Eger maña sert baqıp,  
Mafia taş köterseler.  
Men alarım qamçımnı,  
Toqtatırım kiyikni! 
Eger maña cekirip, muş köterseler, 
Men alarım tayaqnı, terbiyelerim kiyikni!  
Maña toqunma. Olur endi, 
Men Qırımtatarım, 
Men Türk dünyasını, 
Qırım milletiyim! 
Devirni yenip, 
Qırımğa qayttım. 
Qoluma yigerim, 
Aldımda hızmetim. 
Başımda quçum! 
Aqmeçet
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ŞAİR ÇOCUĞUN SABAH DUASI
Osman Türkay (1927)

Tanrım ne olur böyle her gün
Gökyüzü masmavi
Hava sımsıcak olsun
Beşparmak dağlarının ötesinden 
Güneş evimize annem gibi doğsun
Arınmış sevinçlerle dudaklarımız
Öpsün ışıkta titreşen çiçekleri 
Yün iğirsin nineler 
Emzirsin nur topu bebekleri anneler 
Kırlangıçlar sallasın beşikleri

Tanrım ne olur aklımız 
Sokakta serseri köpek taşlamasın 
Su gibi bilelim derslerimizi 
Öğretmen bir gün de 
Derse tokatla başlamasın

Tanrım ne olur bir ömür boyu 
Gönül yanığı türküler söylesin çobanlarımız 
Unutulsun tarla-tarla yeşeren sızılarımız 
Hora tepsin, halay çeksin oğlaklar 
Kaval çalsın kuzularımız

Tanrım ne olur ulu aydınlıklarla 
Uçur bizi iri çiçeklerin gönlüne mutlu 
Dağdan dağa savrulsun kelebek tozlarımız
Anaç tavuklar açsın kapımızı 
Çalar saat gibi vaktinde ötsün
Uyku sersemi horozlarımız

Ku ku diye kuğusun güvercinler 
Uçadursun uçaklarında yusufcuklar 
Güzel türküler söylesin saksağan 
Ve bizi korkutmasın 
Tünelden tren çıkarcasına 
Yuvasından önümüze davetsiz çıkan 
Serseri kara yıla
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EYLÜL 94
Harid Fedai (1930)

Öğrenciler başlayalı çok oldu  
Birer ikişer ayrıldı son kuşlar  
Bu yıl gecikiverdi nedense 
Turna katarları Güney Kıbrıs’tan.

Yollan gözledim kaç sabah 
Herkes geçti bir sen yoktun ortada  
Gidip sormak hiç olmazdı okuldan  
Yüreğim sevdalı, ele verir beni, bilirim  
Geçtiğin sokaklar bomboş 
Pancurları kapalı kaldığın evin 
Kim söyler artık sevda türkülerimizi  
Bir bardak çaydan taşardı mutluluk 
Duvarda Bünyan halısı, teyipde Topal Koşma...  
Efkârlanırdın da zor sığardı odalar 
Gelsin derdin İpek Hanım’lı şiirler peş peşe  
Derdin de her seferinde 
Söz dolanır, sen çıkardın içinden.

Nerde o üzüm gözlü çocuksu yüz  
Edalı salınmaların vardı tarifsiz  
Tadı başkaydı göndermeli sözlerin  
Ne denli saklansan da sam yeli  
Göğüs geçirmelerinden belli, 
İdi de, değmedi elin elime  
Yüreklerde saklı kaldı sevdamız.

Çekip gittin apansız 
İçimde bir boşluk: upuzun, anlamsız  
Lefkoşe sessiz... kocaman meydan...  
Şimden geru buralar bana zından  
Buralar bana zından. 
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FEDAKÂR ANNEM VE BABAM İÇİN
Kubilay Beliğ (1930)

Fer verdiler gözlerime,
Görüyorum, görüyorum.
Güç verdiler dizlerime
Yürüyorum yürüyorum.

Kan verdiler, can verdiler,
Yoruldum derman verdiler,
Göçtüler hicran verdiler,
Arıyorum arıyorum.
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OSMANLI SALTANATI
Mahmut İslamoğlu (1934)

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

Malazgirt Ovasında 
Karşılaştı düşmanla

Bizanslı tam üçyüzbin 
Bizler elli bin canla 
Savaşa tutuşarak 
Tertemiz bir imanla

Üstün geldi Alparslan 
Yardım edince Mevla

Ramanos Ordusu dağılmış
Çil yavrusu
Açılıverdi Türk’e
Anadolu kapısı...

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

Yıllar yılı kâfirler 
Çullandı üstümüze 
Kimini dağa sürdük 
Kimilerini denize

Yerleştik yeni yurda 
Güzelim ülkemize.

Önce beylikler kurduk 
Sonra yüce devletler.
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CUMHURİYET
Oktay Öksüzoğlu (1941)

Cumhuriyet destanlar tacıdır başımızda 
Şehitlerin kanıyla yoğrulan bu vatanda 
Andımızdır yüceltmek özgürlük bayrağını 
Andımızdır korumak yüce Türk’ün şanını,

Bayrağım dalga dalga Kıbrıs semalarında, 
Magosa kalesinde Erenköy burçlarında 
Şanla şerefle her an hep o destanı söyler, 
O destanı öğrenir beşikteki bebekler...

Mehmetçik ve mücahit kanla yazdı göklere 
Bir destan ki Kıbrıs’ta gelecek nesillere 
Özgürlük sancağını taşırken güç katacak 
Zafer türkülerinde şanla yankılanacak

Atasının izinden ayrılmaz Kıbrıs Türkü, 
Cumhuriyet gönülde yeşeren yüce ülkü 
Koşarak bu ülkünün aydınlık yollarında 
Daha da yüceltecek vatanı her alanda... 
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SÜRÜLER HÂLİNDE ADA KUŞLARI
Şirin Zaferyıldızı (1968)

Kuşlar uçurdum anne,  
Güneye doğru, 
Yaşayamadığın yılları getirip; 
Dulluğunu unuttursunlar diye! 
Kuşlar uçurdum anne, 
Limasol’a doğru,
Şehit babamın umutlarını, 
Sevdalarını taşısınlar diye! 
Uçurdum kuşları anne,
Haber saldım
Kan kokmayan, barut kokmayan  
YILLARA, 
Katıp bir şeyleri önlerine  
Çıkıp gelsinler diye!  
Kuşlar uçtu anne, 
Barış yüklüydü omuzları, 
Sevgi vardı yüreklerinde, 
Umut taşıdı gözleri 
Girne’den Lefkoşa’ya,  
Mağusa’dan Limasol’a kadar ...  
Uçtu, uçtu kuşlar anne,  
Kuzeyden güneye doğru 
Yol aldılar, 
Sürüler hâlinde
Ada kuşları
Şimdi yüreklerimizde...



KOSOVA
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BENİM ODAMDA SANA YER YOK ÖLÜM
Nimetullah Hafız (1939)

Benim odamda sana yer yok ölüm
Bekârlık odası iste
Başka ne olabilir sanki...?
Duvarlarda çıplak kadınların fotoğraflarından
Başka bir nen göremezsin ki...
Sandalye üzerinde ben dikilmişim
Dikilmişim de tadım bilmediğim içkinin kadehini boşaltmışım
Etajerim de boştur sanma
İçinde daha almadığım betiklerim
Masamda daha yazılmamış okumadığım mektup
İşte görüyorsun ki
Benim odamda sana yer yok ölüm.
Benim odamda sana yer yok ölüm
Yinim henüz biçilmemiş bir giysiye bürünmüş
Ayaklarımda daha ısmarlanmamış kunduralar
Hazırlığına daha başlamadığım bir yol
Gözlerim ilkyaz bahçesinde bulunmayan evime dikili
Görmediğim bir kadını düşünüyorum
Düşünüyorum bir de ötesini bilmediğim bir şarkıyı söylüyorum
Kapalı avuçlarımla henüz doğmamış bir çocuğu okşuyorum
İnan ki yalanım yok
Yolunu şaşırmasaydın sana da yer olacaktı burda
Şimdilik yoluna devam edebilirsin, çünkü görüyorsun ki...
Benim odamda sana yer yok ölüm
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YÜREĞİM BARIŞÇI RÜZGÂRLARININ ÜLKESİDİR
Arif Bozacı (1944)

Söylenmemiş türkülerdir
Damarlarımdaki al güller
Temiz dünyaların yıldızlarıdır
Düşlerimde bülbüller

Yüreğim barışçı rüzgârların ülkesidir
Karanlığın prangalarından kurtulmuş ellerim
Ruhumda taze bir çiçek
Özgürlük türküleri ezilen halkların

Tam zamanlarla iç içe
Sevginin sonsuz boyutu
Dostluk yağmurlarına susamış tarlalar
İçimizdeki sonsuzluk otu

Kinle beslenenlerin haritası değil yerim
Kana susamışların alfabesinde de değilim.
Güneşe iz bırakan şiirlerin
Uçurtmaların ayak seslerindeyim.
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TÜRKÇEM
Vahit Ergin (1945)

Türkçemin engindir denizi
Parlaktır çok ışığı
Serttir rüzgârı
Şiddetlidir sağnak yağmuru.

Türkçemin derindir bilimi
Uyaklıdır nazım şiiri
Geniştir çevresi
Kibardır sohbette dili

Türkçemin sivridir ucu
Örgülüdür deyimler ağı
Çoktur lehçesi
Zengindir lügatta sözcüğü.

Türkçemin sıcaktır sevgisi
Duyguludur mecliste söylemesi
Zevklidir çok konuşması
Dünya çapındadır saygısı.
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KÖŞE
İskender Muzbeg (1947)

Köşesi yok bu dünyanın  
Garazı çok bu dünyanın  
Garazkar olma ey komşu  
Ebed’i yok bu dünyanın.

Köşesi yoktur dünyanın ama  
Balkan’ımın köşesi vardır 
Bu köşeden bakarım ben dünyama  
Köhne, kuytu, batak bir köşe  
Benim hüznüm bu köşede katmerli  
Çiçek açar, koku saçar, demlenir 
Bu köşenin dağlan Şar, suyu Vardar’dır  
Bu köşede meydan okur varlığım  
Cahile, yobaza, uygarsızlığa 
Yarınları burada ezmiştir 
Dünler 
Benliğimi zaman zaman ıslatır 
Yağmur yağmur, bulut bulut hüzünler  
Ve varlığım zaman zaman ellenir

Köşesi yoktur dünyanın ama  
Balkan’ımın köşesi vardır 
Bu köşeden bakarım ben dünyama  
Kör karanlık, kördüğümlü bir köşe  
Bu köşede çiçek açar varlığım 
Hanımşah Türkçeyle vurulunca Memo’ya  
Hora teper alnındaki tülbentinde her oya  
Burada Tuna Seyhun’dur akar 
Adriya dalgalanan bir başka Hazar. 
Bu köşede yabangülü, mor menekşe dillenir  
Bin bir yıllık dilim, törem birilerince ellenir  
Çünkü karga denizde, balık göktedir...
...Buna rağmen destanlarım çocuklarca söylenir.

Köşesi yoktur dünyanın ama  
Balkan’ımın köşesi vardır 
Bu köşenin dağları Şar, suyu Vardar’dır  
Bu köşeden bakarım ben dünyama  
Köşelerden bir köşe - Balkan köşesi  
Hüzünler arasmdan sızar neşesi. 
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KÖPRÜYÜZ BİZ
Altay Suroy (1949)

Kapılan açıldı kafesin, 
Sahibi olduk karanın ve göğün,  
Kaderimizi tayin etme hakkımız bizim,  
Allahımıza kavuşabiliyoruz. 
Tüm ibadet yerleri bizim,  
Özgürlükten şikâyetçiyiz şimdi,  
Atalarımızın kanı dökülmüş topraklar 

vatanımız değil,  
Dilimizin vatınıda yabancıyız.  
Balkanlıyız, Rumeliliyiz biz,  
Türkçemizle yaşamak için direniriz elgin 

ellerde,  
Misafirlikte kalan çocuklarız, 
Çekilen okyanuslardan kalan gölcükleriz.  
Ne başımız var ne de gövdemiz,  
Kasırgadan dalga oluruz, 
Buza döneriz kara kışlarda, 
Yine varız sıcaklarda buğuda, 
Rumeli’de canlı kitabeyiz, 
Biz köprüyüz doğuyu batıya bağlayan. 
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EZERLER
Fikri Şişko (1949)

Dediler kuşlar uçuyor havada
Kıtadan kıtaya geçiyor
Olsun olsun denildi
Gökler kuşlar, kuşlar gökleri ezerler
Dediler denizlerde balıklar yüzüyor
Kıtadan kıtaya geçiyor
Olsun olsun denildi
Denizler balıkları, balıklar denizleri ezerler
Dediler bir insan sınır geçti
Olmaz olmaz dediler
Sen insansın
Sen kuş değilsin
Sen balık değilsin
Sen sınır nedir bilirsin
Suçlu saydılar ceza verdiler
Düşündü insan ağladı
Ya balık ya da kuş olsaydı
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BU GÜN PAZARSA
Agim Rıfat Yeşeren (1951)

Bu gün Pazarsa Bugün pazarın doğum günüdür.
Ve biz hayattaysak bugün,
Bugün bizim de doğum günümüzdür
Yarınlara dünlere hiç gerek yok
Yarınların da dünlerinde doğum günüdür bugün

Bir Mesut vardı kasabamızda
Bir tek Mesut
O da mesut değildi
Bahtiyor ki bahtında yâri var
Bahtının yıldızını aramaya çıkmış o da geziyor diyar diyar

On çocuk arasında nazlının neresi nazlı Allah aşkına
Balıklar bize şaşıyor
Suyun dışında 
Bunlar nasıl yaşıyor.
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VAY BENİM  BALKANLI HUYUM
Zeynel Beksaç (1952)

Güneşi yıprattınız 
Sizi unuttu şimdi 
Geçmiş olsun 
Rüzgârlar alıp götürdü maskenizi 
Yapraklar bile özgür 
Daha bir yeşil 
Derin kapkara bir kuyuda 
Zil zurna kesilin 
Bayram edin 
Methiyeleriniz 
Erişilmezliğiniz 
Sizde kalsın 
Yeyin zıkkımlanın 
Afiyet olsun

En olgun meyvede kurt 
Kurt karanlığında devdiniz 
Güreşe soyunmadan 
Sırtını yere verdiniz 
O kutsal aydınlığın 
Göstergesiz yollarda 
Sürat alabildiğine şimdi

Bir varmış bir yokmuş 
Masal kalenizin surlarında 
Yeller esiyor 
Gök gürlemesiyle yarışan hortlak sesiniz 
Doğuştan dilsiz gibi 
Boy portrelerinize 
İlenç duvarlarında bile 
Yer yok

Vay benim Balkanlı huyum 
Güzelliğe özenmeli şimdi 
Kayaya taşa gül ekmeli 
Hınç yükümüzü 
Bir güvercinin 
Kanat çırpışma değişmeli 
Ve taparcasına sevmeye alışmalı 
Sevmeye alışmalı 
Alışmalı 
Balkanlı huyum benim
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RUMELİ’DE YORGUN BIR GRAMOFON ÇALAR  
SEN HİCAZ FASLINDA BEKLEYİP DURURSUN
Ethem Baymak (1952)

Rumeli’de yorgun bir gramofon çalar  
sen hicaz faslında bekleyip durursun  
kurtlar sofrasında bir dilim soğan ve tuz 
ve geçmişin mumlan yanar bizans kiliselerinde  
sonra bir ezan sesini kosova ovasından 
kovulmuş rüzgarlar getirir 
gelen atın üstünde o muydu / yoksa?  
yoksa / ıhlamur ağaçlarına konan kuşlar mıydı?  
ağır aksa bir tambur taksimiyle 
vardar sularında yahya kemal dizeleri akıntıya kapılır.  
bit pazarında fesime püskül bulurum 
saatime köstek yokmuş diyor kunduracı sillo 
bir zamanlar 
ah bir zamanlar...
bu yerlerde 
taşın dibinde gül biterdi 
ölüye ağıt / geline türkü yakılırdı  
şimdi 
rumeli’de yorgun bir gramofon çalar
sen hicaz faslında bekleyip durursun. 
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O HEYECAN
İbrahim Arslan (1954)

Yüzyıl sonra Vardar deli deli çağladı,  
Ay yıldızlı bayraklar Taşköprüsü’ne bağlandı.  
Mihrap, niye “yokum” diye, yandı

Balkanın o asil kanı “Allahüekber” dedi,  
Üsküp, Mehmet Âkif’in dizeleriyle inledi:
“Korkma Sönmez, bu şafaklarda yüzen al sancak” diye.

Yediden yetmişe binler, 
Tek yürek Mehmetçik dedi, terörü lanetledi,  
Cumhuriyet Marşı nağmeleri yarınla özleşti.

Albayraklarla okunan Fatihalar, 
Yahya Kemal’in, Yücelciler’in bu topraktaki ruhunu
Böylesi bir özlemle hiç okşamamıştı ki...  
Mehmed, Muhammed, Leyla, Fatma el ele verince  
Oluyormuş demek ki!

Üsküp’te, iki Kasım ikibinyedi,

Öyle bir heyecandı ki... 
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BİR ADIMLIK YOL!
Osman Baymak (1954)

Şafak avucumuzdan uçtu mu ne  
Bulandı gözün beyazı karası  
Damarda kan rengini açtı mı ne  
Tımar tutmaz oldu kardeş yarası

Fitil yanar, yağ yanar ah çırağım  
Özgür rüzgârı bekliyor bayrağım  
Dün uğruna can verdiğim toprağım  
Şimdi baykuşlara meydan orası

Küheylân mahmuzlandı; yol kilitli  
Alperen kuşanmış pakî, el bitli  
Obayı sarmadan çakallı itli 
Silkin, şimdi şahlanmanın sırası

Hedefe nişan al, öcü ger kurtul  
Batsın her kim derse; ver kurtul
Vatan için yumruğu; ver kurtul  
O günü bekler göğsümün şurası

Dert çeşit çeşit, acı bölük bölük  
Yeter! Kenarda durma boynu bükük  
Senindir, sök al hürriyeti artık 
Bir adımlık senle onun arası 
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KADIN
Rezzan Zborça (1957)

Kadın bir çiçek  
Ebediyen solmayan  
Bir gül 
Sevmesini bilene

Kadın bir kelebek  
Daima uçan 
Bir melek 
Ona değer verene

Kadın bir ırmak  
Her zaman akan  
Büyük bir çağlayan  
Ona saygı duyana

Kadın bir güneş  
Evi ısıtan bir ateş  
Sevdasını bilene  
Onu okuyana

Kadın bir ağaç 
Her gün tomurcuk açan  
Bir gül bahçesi 
Onu iyi tanıyana.
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SESLENİŞ
Taner Güçlütürk (1980)

Halkım. 
Senin için bir şiir daha
Seslenişim özgürlüğün için şu an
Namusun 
Şerefin 
Ve gururun üzerine yazılan. 
Uyutmak değil, uykularını kaçırmak niyetim  
Ölü toprağını silkelemek 
Gözyaşını şu satırla silebilmek 
Gafletinle sessizliğini gömmektir, 
vicdanın sızılara mahkum edilecekse 
kelime Timi hazırım hapsetmeye senin için her an,  
çökmesin gökyüzüne bulutlar 
mücadeleni bitirmesin yarınlar 
sesini Kosova ovasında yankılatsın yamaçlar,  
düşüncen hürriyete hak 
yüzün ak, sen dik duruşa layıksın  
bu toprak sen 
bu hava sen 
bu su sen, 
Halkım 
etrafına iyice bak 
avutmasın seni yine yalanlar  
gelecek, sensin 
uyan 
Seslenişim yarınların için inan!





MAKEDONYA
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KIRINTILAR
Fahri Kaya (1930)

Zaman gelir,
Yaşam kırıntılarından 
Hikaye yaparız, şiir düzeriz,  
Masal anlatırız, roman yazarız,  
Ard arda destanlar dizeriz.  
Her şey düzenli, uyaklı olur,  
Hep dilediğimiz gibi.  
Gün gelir, 
Günümüzün kırıntılarında  
Mutlu olmak isteğiyle,  
Salt yiğitliğimizi ararız.  
Masal ve destanlarımızın  
Yılmaz yiğidi kesiliriz 
Hep düşlerimize göre.  
Biran gelir, 
Tüm bunlar yüzünden  
Kurumuş dere üzerinde  
Su dolabına benzeriz.  
Anlatırız gelen geçene  
Yaşam kırıntılarımızı  
Hep istediğimiz gibi.  
Yıllar gelir,
Hiçbir işe yaramayan,  
Temelsiz eksen etrafında  
Bir pervane gibi döneriz.
Farkında bile değiliz  
Gerçek olmadığının  
Kurduğumuz hayallerin. 



514

DERVİŞ VE GÜZEL
İlhami Emin (1931)

şeyh saddettin efendi’ye sevgimdir

elini yanar fırına salıp 
ateş beni yakmaz dedi derviş  
küle dönüştü korlar 
onlara değince ermiş

o an güzelin biri  
dersin indi gökten 
fırıncı kendini rüyada sandı 
salt elleri değil dervişin tümü yandı
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GEZİ ON ALTI: 
BAŞUCUMDA YANAN MUM
Esad Bayram (1934)

Bu gece kordon boyunda geziyorum  
gölde yıkanan yıldızlan seyrediyorum  
boğulmasınlar diye bekçilik yapıyorum  
tir tir titriyorum bir bir üzerlerinde.

Kırılan göl aynasında yanan mumu görünce  
ayaklarımı sırtıma vurup kaçıyorum soluk  
soluğa kalıp dönüyorum yatakta tenim gölden  
yeni çıkmış gibi kan ter içindeyim. 
Bir de başucumda yanan mumu görüyorum...
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DENİZ VE BEN
Nusret Dışo Ülke (1938)

Deniz senin suyun tuzludur  
Benim gözyaşlarım tuzlu 
Bir damla gözyaşımdan tat,  
Bir yudum suyundan tadayım.

Deniz senin suyun dalgalıdır,
Benim saçlarım dalgalı. 
Bir tel saçımdan al, 
Bir avuç dalgandan alayım.

Deniz dalgaların saçlarımdır  
Tuzlu suyun gözyaşlarım,  
Dalga sen varsın
Tel tel, ben varım.
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KUŞLARLA GELEN SELÂMLAR
Avni Engüllü (1947)

Nasıldı  
Gittiğiniz yerler,  
Kuşlar. 
Gittiğiniz yerlerde  
Çocuklar 
Nasıl büyürler,  
Güneş güneş,  
İlkyaza onlar da  
İlkyaz mı derler?

Oralarda senin gibi  
Büyür büyür  
Çocuklar 
Güneş kendi dillerince güneş 
İlkyaza kendi dillerince ilkyaz derler  
Unutmayalım, güneşli yerlerden  
Kardeşleriniz 
Sizlere çok selam ederler.
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NAL
Fahri Ali (1948)

3.

nallar içinde 
atlar da bilincim 
yılmazlığa bağlıyım

güçlü ellerinde bir çekiç 
mıhlar at tırnağına 
gerçek zaman

nal sesi de üzgün 
çekiç de 
dalga dalga hayat ırmağı
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BEN BİR TÜRKÜM
Sebahattin Sezair (1948)

Ben bir Türk’üm 
Yaşadığım yer Makedonya’nın batısı 
Onbinlerce şehitin yatmış olduğu Kocacenk yöresi  
Destanlar yaratmış olan Atanım yöresi.

Ben bir Türk’üm  
Konuşurum 
Yüzyıllardır atalarımın konuştuğu dili
Sürdürürüm 
Yüzyıllardır atalarımın emanet ettikleri dini.

Ben bir Türk’üm 
Severim her Türk’ü, nerede olursa olsun
Severim yeryüzündeki her kişiyi yeter ki insan olsun.

Ben bir Türk’üm, Hiç sevmem yalanı dolanı  
Kim olursa olsun karşımda 
Korurum haklı olanı.

Ben bir Türk’üm
Karşımda hiç kimse düşman değildir  
Bana saldırmadan 
Türklük uğruna veririm bu can
Hiç acımadan, hiç aldırmadan.

Ben bir Türk’üm
Yüreğim parçalanıyor 
Soydaşlarım dilime yabancı sözcükler kattıklarında  
Yüreğim parçalanıyor 
Soydaşlarım öz benliklerini sattıklarında.

Ben bir Türk’üm  
Burada -Makedonya’da 
Milliyetçi diye beni cezaladılar  
Atayurdunda -Türkiye’de
Kimisi Makedon, kimisi Arnavut deyip  
Beni dışladılar
Oysa
Ben bir Türk’üm
Türk doğdum  
Türk yaşadım  
Türk öleceğim! 
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ADEN SÜRGÜNÜ
Muharram Yahya (1973)

Ey yaradılışına meleklerin bile itiraz ettiği kâin!  
Ey varoluşunu Allah’ın eski velisi bile kıskandığı varlık!
Ey sohbet gündeminde olan Bezm-i Ala’nın!  
Sen ki isimlerini bilebildin, meleklerin bilemediği, eşyanın!
Söyle bakalım hangi kulağınla dinledin o senfonik sessizliği?
Sırların sırrını hangi isimlerle dile getirdin?
İnebildin mi ruhunun derinliklerine lambasız?
Yoksa karanlığın korkusundan sığ yerleri mi tercih ettin?!

Ey yaradılışını eski velinin kıskandığı kâin!
Sen ki Bezm-i Elest’te “belâ” demiştin
Ne de çabuk unutmuşsun dediğini.
Şahit arıyorsun buna 
Duruyor ruhunun bodrumlarında
Dans etmeye başla

fizik ötesi melodisiyle
Bir de terennüm eyle

karın ötesiyle
Çıkacak “belâ” dediğin ortaya

bütün cilvesiyle
   (…/…)
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UZAKLIK KORKUTMAZ BİZİ
Tülay İbrahim (1975)

Türkiyeli dostlarıma

Uzakta olsam bile 
Kalbim daima sizlerle 
Unutmam sizi, 
Unutulsam bile.

Sevgiyle coştu gönüllerimiz 
Dostluk, dostluk diye çarptı kalplerimiz 
Uzaklıktan korkmayız biz 
Sevgimiz ölmez, ölmeden hepimiz...

(İzmir’de tanıdıklarımı çok seviyorum.)
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RESİMLERDEN ÇIKAN SEN MİYDİN?
Leyla Şerif Emin (1981)

Hiç yaşanmamış anılarımla  
Gurbet kokan bir hayatım var,  
Gökyüzüne açmışım ellerimi
Her bulutta “sen” kokan bir buğu var  
Bu şehir hatırlatır seni bana 
Varlığını her taş haykırır dünyaya 
Ateşten ve Vardar’dan çekiyorum ellerimi  
Gözlerine bakıyorum bakan bulutlarda.
Ben ne mehtabı alabildim içime 
Ne de sen görebildin geleceği 
İhmal edilmiş duygular hesap sorarken bana  
Bu “kaybolan şehirden” sesleniyorum sana  
Sen ki, şiirlerin sultanısın 
Yeşeren ekinlerin buğdayısın 
Bir hicrandır kaldırımların seslenişi  
Senin “sessiz gemindir” yüzen Vardar’da  
Gemi de bizim su da bizim olmalıydı  
Sen gittiğinden beri, 
Bu şehrin gözyaşları doldurdu nehirleri 
Böyle mi ağlayacaktı türküler ardından  
Göremeyecek miydin kaybolan şehrin dirilişini.

Oysa bütün umutlar ülkeme doğacaktı  
Resmini taşıyan her duvar  
Gururluyken hâlinden 
Senin umutlu gözlerin, mutluydu giden yerden  
Beklenmedik fırtınaydı, çıktın resimlerden,  
Ansızın gelişinle yeşerdi bütün umutlar 
Neydi bizi bağlayan gözlerine 
İsa Bey’den gelen sesler kimindi?!  
Şiirler miydi seni karşılayan 
Yoksa onları okuyan diller mi?  
Gözyaşlarını akıyor nedensiz.  
Karşında ellerim titriyor 
Bu bir düş mü, gerçek mi?
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Bu şehri saran ırmak sen miydin
gelen uzaklardan...

Bak! Görmelisin Ramize’nin samanlı evi nasıl da parlıyor 
Hüseyin Süleyman manileriyle sana koşuyer  
Duyuyor musun?
Davut Paşa Hamamı’ndan kadın sesleri geliyor  
Bütün bu şehir seni bekliyor
Sevincinden saatler dahi durmaya hazır 
Sen miydin çıkan resimlerden?

Bu top sesleri bir savaşın belirtisi değil,  
Bu şehre senin muştunu verir 
Yüksek yüksek tepelerden geliyor bu sesler  
Yusuf kayığını onartmış 
Yeni gelin senin için altınlarını takmıştı  
Türküler seferber olmuştu yoluna 
Göç eden kuşlar dönmüştü yuvaya  
Şimdi herkes seni bekliyor 
Gözlerde, ellerde, kalplerde 
Hep sen yazılmıştın 
Gelişin bir tarihi canlandırmıştı  
İçim içime sığmıyor  
Oyuncaklarımdan vazgeçiyorum  
Sen resimlerden çıkmıştın ya 
İlk kez bu şehirde 
Seninle karşılaşıyorum 
Öylesine mutlu 
Öylesine umutluyum!!!





MOĞOLİSTAN
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SAKŞISINDAY KALIGEZ TÜRMENIÑ KEÑ
Surağan Rahmetulı (1958)

...Sakşısınday kalıgez  
türmeniñ keñ,
Bahadürlik sezimin 

Künderimnen 
Atey dävirin ädeyi at bavrına ap  
Ata tirlik, 
ak niyet - “inge” kirgen.  
Mura! 
Mura! 
Muktajdık üyin tigip  
Müsilim jürt 
Mir kuşıp: 
Muñ kemirgen 
Türime külme! 
Soyılğan mürdemin men.  
Baylavım tar 
Bahıylık kürmevimde  
Boyım mırtık 
enim tar 
betim tırtık, 
Meniñ jırtık oyımnan  
kün köringen 
Jüregim - muz 
Jüzim - sız 
tiri denem...
Biri ötkelek jolımnıñ 
biri keden 
Pani manin mäñgilik  
Umıtkam jok 
(Zarinalık “äñgüdik” ruhtan bop???)
Tünekke kep, tireldim  
tünile her! 
Assiriya köginen  
Juldız ağıp, 
Aziyada şiridi 
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Jüz mıñ “alıp” 
En düniye kavız bop 

elevişte  
Egipetter jartastı  
süzdi barıp! 
Tiresip sum javızdar 

Ölgen kölde  
Gül ösip tur! 

-Kudıret!!!  
Muzdı janp  
Mına zaman
mamığı ak karğarnü  
adam sıüar 
Jer obır 
aspan zalım?! 
Turan - babam jötelip  
uykılı oyan... 
Jılan - ana köterdi  
SAK - tar janın. 

Keşir!  
Keşir! 

Ken älem, kesir älem! 
Esil bolğan elimnin 
akkan kanı. 
Esigi aşık (… O, toba!) 

Ujimaktıñ
Esi ketken ellinder kujınap tur.  
Tesik ökpe, 
Teksizder tek Tamukta  
(Al, men bolsam azırak  
kızıp appın!)
...KEKŞİL HUNNU KÖGİNDE KIZIL AKKU!!!
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KELEŞEK 
Jükel Kamayulı (1959)

Keleşek asap tögilgen avaday 
Quvarğan baqqa qalay ğana qulaysıñ.  
İzdenispen esten tanap qaraday. 
Kelgenın sezbey, qapıda qalıp jırlaysıñ  
Tuvdırıp kündi, şaldığıp, şarşap turğanı  
Armanın basıp añdamay turğan adamday  
Böten jaqqa kökke qarap şırıldap, 
Baqıtıp körmey tozaqqa küyip jatganday.  
Tavdı közdep, tas qıratqa ğaşıq bop,  
Alasa dep altın töbeni basıp kep,  
Qarğıstan şaldıqqan köñildi jubatıp 
Jerdi quşa jıgılamız asıq bop. 
İzdenister qayırlıqqa almasıp. 
Ötken künder ökinişpen sırlasıp, 
Altın töbe keleşekti tepkilep 
Surav sürip öter ömir jalğasıp.

*

Nayjagay köktemdi tuvdırğan jargıl tüyir şik  
Kökirekke tögilip kenet köbirşip. 
Köp tüyirşik köp tamşı arasınan, 
Erekşe mağan uqsap bir tüyirşik. 
Ümit bolğan babamnıñ qoır üni 
Şöpke tunğan tamşılardan estilip 
Kün tistegen şöptifı altın talşığı 
Qudıretpen deneme quvat bolıp taradı. 
Şöp topıraq, kün, aspan... Beri mağan umtılıp,  
Kök tanirdiñ tösine aq sağımdar 
Vaqıttıñ qaytalanbas irkilip sat mezgili 
Baradı meni meñgilikke siñirip
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ARBAĞA JEKKEN ARĞIMAQ
Quvanğan Jumaqanulı

Köz javın ap janq ta jürk körükteri,  
Jiyirmasınşı ğasırdıñ kölikteri-  
Maşynalar asfalutta ağıladı, 
Qandıqta qus böstek serippeli,  
“Qalıñızdar - deqendey - körip meni”  
Şoferleri masayrap elikpeli.

Şavjayınan köşirdiñ sağı sınğan,  
Miymırt jüris jañıltqan şabısınan.  
Altı ayrıqtan savlağan ağıl-tegil,  
Aşı terge aq ayran toğıtılğan,  
Bir qaptalda arbah at keledi,  
Zärezep bop maşiyna ağısınan.

Izıñ - şuvdan ığıstap julqınadı,  
Qursavında qamıttıñ bulqınadı,  
Şaqırğanday şalqar qır, şalğın belder.  
Ekilenip eñ tüzge umtıladı 
Erik berrney entelley osqılavmen,  
Köşir jüzi nurlanıp qulpıradı.

Maşinalar jöñkilip jaytañdaydı. 
Şekiy basıp arğımaq maypañdaydi  
Ökpesi öşip qulavğa şaq qalsa da,  
“Jiberşi” - dep januvar ayta almaydı.  
Tört tabandap tırmısıp, qayqañdaydı,  
Jastı közben alqınıp javtañdaydı,

Jota jaylap, joñ qıstar qırda qılav, 
Tuz jelimen jarısar sındarlım - av.  
Ömiriñ öksip, javtañdap janıñda esek,  
Qalş - qalş etip arbada turğanıñdı - av.  
Özim qımbat kiygendey qapalanıp.  
Mınav baytaq ğalamğa sıymadım - av!  
Sen şirkindi arbağa qıymadım - av.



ÖZBEKİSTAN
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GAZEL I
Mir Aziz Azam (1936)

Marhabo, keldingmi, conim, marhabo,  
Hurligim, erkin cahonim, marhabo.

Ey, asrlab kutganim maycısginam,  
Dildagi dardi nihonim, marhabo.

Yiğlama, bas, con suring kaydib kelar,  
Ey orolimzafaronim, marhabo.

Endi yatma, olmaganconim elim,  
Sulkin ey, umri hazonim, marhabo.

Endi ortık öz bolangg boyliying,  
Cannatim, oltin makonim, marhabo.

Ey, keça kongabelangan şoşginam,  
Mardi mardon kahramonim, marhabo.

Ey, Buhoro, Horazm, hevam menim,  
Homusu orim, imonim, marhabo.

Ey, Samarkandim menim, şonim menim,  
Tupok üzra kahkaşonim, marhabo.

Ganclaringni endi ketmaslar taşib.  
Tur, zarafşon, gazni kohim, marhabo.

Tur, muhandis, tikla, me’mor, obidang,  
Sizga ilhak hônumônim, marhabo.

Kutluğ olsun “Neksiya” “Tıko”laring,  
Öz ülovli Andiconim, marhabo.

Marhabo, kutluğ zamonim, marhabo,  
Marhabo, ruhi ravonim, marhabo.

inşôollah, hür yaşarsan, Miraziz 
Hür bolar mangü Turonim, marhabo. 
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NETEY
Erkin Vahidov (1936)

Men severmen candan artik,  
Sevgenim süymes, netey?  
Hem sevib men sevmegen  
Öz hâlime köymes, netey?

Bul menge cânin fidâ eyler  
Va lek men beilac, 
Men yanarmen işk otide,  
Sevgenim küymes, netey?

Bul mening yanimde hergiz,  
Erte keç pervanedir. 
Şefkat aylab men sari ul 
Bir kadem koymas, netey?

Bu yürek ahige yetmey  
Yansa könglim bir taman,  
Bir taman dil hasretimni  
Dilberim tuymas, netey?

Başim aylandi menim, 
Dostlar bu işk sevdâside.  
Sevdi bul, men sevmedim,  
Men sevdim, ul süymes, netey? 
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ŞAİR KISMETİ
Rauf Parfi (1943)

Ana tilim. Sen ruhimning kanati,  
Abut Türk nefesi, Altay çeçeği.  
Hun devriden aman keldi Ğirating  
Kutluğ Enesayning ezgü ertegi.

Orhun boylaride taşğa aylanding,  
Felekke sançilding, Turan bolding Sen,  
Mengülik seferge kaçan şaylanding?  
Kaçan bu elemge küçge tolding Sen? 
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TURANYURT
Azim Suyun (1948)

Menge ayting, çeğara nime?...  
Müstebidler tapğan oyindir.  
Süzib barar ufkda keme,  
Bütündir Turanyurt, bütündir!

Ata mâziy kariğa tartar, 
Kim Özbek, kim Kazak, ya Hundir,  
Yüregimge bir taş zil batar,  
Bütündir Turanyurt, bütündir!

Hasretimning yok erür çeki,  
Turan eli bitte budundir.  
Kandaşlar kan tökişer, lekin  
Bütündir Turanyurt, bütündir!

Ne de Bişkek, ne Buhârâ u, 
Ne Hirat, Merv, ne İstanbuldir.  
Yalğız yara, yalğiz deva u,  
Bütündir Turanyurt, bütündir!

Tarvakaylab ösgen şah şebbe,  
Bir darahtğa aylanğan kündir  
Kötergüm men âftâbreng bade,  
Bütündir Turanyurt, bütündir.
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ŞİİR
Usman Azim (1950)

Tång titräydi keç küzäkning quçåğıdä,  
Yulduzlärni öçirmåqdä gülgün şäfaq.  
Cånim, qalbim şe’riyatning piçåğıdä... 
Zämin - tilsim, åsmån - tilsim... şe’r - beşäfqat! 

Men qıynäldim. Xayalimning qanåtidä  
Dengizlärni kütärqänçä tålib üçdim.  
Yulduzlärni köp körgänmän häyåtimdä,  
Dengizdägi yulduzlärni keldi quçgim. 

Kökkä båqdim, ot tütäşdi cånim ärå...  
Qat-qat bulut qatläridä ne sir-äsrår!  
Häyrät içrä öldirgüsi meni sämå, 
‘nä zämin, uçä qåläy, qoyib yübår! 

Men yår dedim.. Läylimi yå, Şirinmi yå!  
Yåki endi tuğıläcäk birår mäläk? 
Mänä, men, deb köz åldimdä boldi päydå,  
Mänä, men, deb şe’rdän båqdi yaktå yüräk, 

Yulduzlärni öçirmåqdä gülgün şäfaq,  
Tång tıträydi keç küzäkninq quçågidä.  
Şe’r yåzilär... Qıynåq, sengä bolsin şäräf,  
Canim, qalbim şe’riyatning piçågidä... 

Hali bütün röyi cähån şe’r boläcaq,  
Faqat bekår bilib åråm quçågini- 
Bu dünyani sirgä kömib yaşäş keräk,  
Qalbgä sänçib şe’riyatning piçåğıni! 

Mävclänädi dåvuldä åläm  
Våglär bilän tofån tüşär väls  
Bu raqsgä kim kelädi bähs?  
Därddäy tözib turar bir ådäm-  
Dünyålärdän åğır şorlik xas.

(…/…)
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ŞE’R
Hurşid Devran (1952)

Yarim tünde köksimden birden  
Kaynab çika başladi bulak.  
Tangğa barib ülken bir derya  
Akib çikdi mening köksimden.  
Şamğa yetib bütün dünyani  
Suv basdi, yer körinmey kaldi.  
Boranğa daş bermegen saldey  
Suv astige çökib ketdim men  
Va yulduzlar meduzalardek  
Süzerdi tinç tolkinler üzre,  
Konmak üçün yer tapmay harib  
Uçardi men bilmegen sözler... 
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DORUN NADVA MASLAHATİ
Abdulcelil Hocam (1960)

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

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

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

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

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

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

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

Na go’rgip, na sheoshib o’ddi,
Yosindan s’oz ochip o’ddi.
Har Mushrikning boshi uzra
Bir-bir tutrop soçhip o’ddi





ROMANYA
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KORİNE, KUNTUAR KORİNE!
Güner Akmolla (1941)

Bulutlar ağlarlar Kırım’ın sesine  
Tatarlar muhtaçlar Hanlığın tusune!

Bulutlar ağlarlar Bahçesaray’da  
Tatarlar isterler gelmek vatana!

Bir vakit bulutlar güneşler aşar,  
O zaman tatarlar tarih yazar!

Bulutlar yellene yellene bulutlar,  
Toplanır vatana, garip tatarlar!

Bulutlar ağlar mı? Tatarlar mı ağlar?  
Vatana kurtuluş çaresi arar.

Yıldızlar ağlarlar, togilip sözüme, 
Ay, yıldız, gök bayrak, Kuntuar Korine!  
KUN TUAR KORINE!
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TİLEK
Enver Mahmut (1955)

Öz köyime kaytabaştan  
Aylanıp bir kaytar edim  
Bakşamıznıng ortasında  
Otırıp bir caynar edim.

Arslan awızlı şeşmemizning  
Serbet suwın işer edim,  
Balalığıma geri kaytıp. 
Bir tayşıktay kişner edim.

Anam, akam catkan yerin,  
Künde barıp coklar edim,  
Köz yaşlarım köldiy tögip,  
Kabirlerin suwlar edim.

Tuwgan köyim, süygen yerim  
Bas bawrınga sen meni,  
Kayda turıp yaşasam da  
Unıtalmayman men seni.



TATARİSTAN
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IŞANIRSING
Renat Haris (1941)

Kuyaşıngnı sin kızğanma,
sin kızğanma! 

Yandırıp üt kara bulıt kirtelerin.  
Ming mertebe lezzetlirek,

lezzetlirek,
Küreş aşa uzğan nurda irkelenü.  
Kuyaşıngnı sin kızğanma,

sin kızğanma,
Bes irisin küngilimning kıllarınnan.  
Kümiş yangğır bulıp yavsın,

bulıp yavsın 
Minim behit sining yürgen yullarınga.  
Kuyaşıng sin kızğanma,

sin kızğanma! 
Güller üssin yangğır tamğan urınnarğa.  
Sin de şulçak ışanırsıng,

ışanırsıng 
Süyu gümirin uzaytırlık küçing barğa. 



548

İŞING YUK, YAZĞAN ÇAKTA MIN
Ravil Feyzulin (1943)

İşing yuk, yazğan çakta min  
Üksimmi, elle külem. 
Niçik yazğanımnı barı 
Bir üzim gine bilem!

Yapayalğız min. Bu yalğız çak  
Ing büyik hürriyetim.  
Vücdanım bilen söyleşem, 
Şul minim şi’riyetim.

........

Ey, Tuvğan cir! Tuvğan cir!
Barlığıma sıyğan kader
Bar yahşılık cıyğan cir!

Ey, tuvinğan tuyğan cir!  
Tuvıp üsken ilime karap  
Küz yaşlerim koyğan cir...

Ey, Tuvğan cir! Tuvğan cir!
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GİPNOZ
Feyruze Müslimova (1954)

Kuzler-Koyaş  
Kuzler-közge.  
Nurlar çagıla kuzde.  
Tik anglamıym.

Nık anglamıym? 
Sineng kuzlereng - uzge

Kıyrruylar turı kararga.  
Niler bar karaşıngda?  
Kuzlereng tieşter kerek  
Suzenge yaraşırga

E cuzlereng - ay yagımlı!  
E suzlereng - ay tatlı! 
Tik kurmimen kuzlerengde  
Nurlar balkıgan çaknı.

Yaşerengen karaştanmı  
Yaktı balkış köterge?  
Kuzler - tuben,

Suzler - matur 
Tizrek sinen kiterge!
Ofıkkaça yögererge,  
Karamıy alnı-artını!  
Mesken yörek siherlengen-  
Tatlı suzlereng yaklı
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İBADET
Rifat Salahov (1987)

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.

(Şairin kendi çevirisi.)
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TATAR KIZI
Filize Hakimova

Bûlrıngınıñ kulyazması 
Ap-ak yifäk kayın tuzı 
Tolımnarı budra kayın mÏnı,
Ak kayınnan sılu sını 
Barı bÏznÏñ Tatar kızı.

MillätÏnÏñ hısÏ, süzÏ- 
Ap-ak yifäk kayın tuzı, 
Sûn alkalanğan yazda 
Tamçı-tamçı alka tagar 
Barı bÏznÏñ Tatar kızı





TÜRKMENİSTAN
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BİZİÑKİLER
Berdinazar Hudaynazarov (1927)

Gövni galkıp ata çıkar,  
Gamçı bardır guşagında.  
Bedev münüp bilmeyeni.  
Yokdur oglan uşagında.

Dost bolsun u ya da düşman  
Sövüşlener öyde düşlen.  
Bagoyunı beşlen üçlen 
Bardır mıdam işiginde.

Bolmasa da beyle gedem,  
Gızıberer birden birden.  
Tay meylisde geçer serden  
Dutar gıcak goşulanda.

Gazma dutar dillenibir,  
Aydım batlı yañlanıbir,  
Lallan da hiñlerıibir  
Kalbı dıñzap coşanında.

Dogan garındaşlar barı  
Obalarıñ gılla yarı. 
Yat ederler biribarı  
Başa bir iş düşeninde.

Erkek bolsa handır hëmme,  
Nahar eber, mayın dëmle.  
Ayalına urup hemle  
Ardıncırar düşeginde.

Hem kekepbir hem de sada,  
Vagt hasaplap düşmez oda.  
Menzil söker pay pıyada  
Gıñ sehranıñ gucagında.

(…/…)
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KÖRPE OĞLUMA
Kayum Tanrıgulıyev (1930)

Bir nakıl bar “Atan barka at gazan”,  
Bilyen, kayıl sen her hili mehmede. 
Özüñi aldıryan, yuvaş yuvaşdan,  
Diyip durlar “salam aydıñ Ahmede”.

Gayrat et yene de gaygırma canıñ,  
Yarşı yaman, sovuk ıssı bilcek bol.  
Yolıñı tap, vatanı söy can dilden,  
Maksadın iñ oñat adam bolcak bol.

Durmuş diñe asal deldir bilginiñ,  
Acısınam, süycüsinem dadıp gör. 
Şa yolundan geçip biler her kimem,  
Batga şordan, çarkandakdan edip gör.

Argınlık lezzetdir, iş biter şonda,  
Azapsaz zat bolmaz, çekilme ondan.  
Gam gussa kınçılık sataşar durar,  
Can ogul, işleber çekinme ondan.

Maşgala dövletdir goramak möküm,  
Gelniñ pıçak bolsa, gını bol, ogul!  
Her ki zadıñ boyı bolmaga çalış,  
Başarmasañ onda ini bol, ogul!  
Atanıñ ertiri, düyni bol, ogul!  
Maşgalañ namısı müyni bol, ogul.

Atañ alıp durmaz, bilgin başını,  
Dostuñ köpelt, çolartmagın daşını.  
Suratçılık saylan karıñ yaman del,  
Mıdam il içinde bolşuñ kömem del.  
Yene bir sargıdım saña, goç ogul,  
Yamanıñ yanında durma, goç ogul.  
Düşmanına gazap, dosta nogul bol,  
İliñ günüñ derdi üçin ogul bol!
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BİRLEŞMELİ ZAMANDIR
Abdulkerim Hacı Yazıoğlu (1934)

Ey Türküm sen görkimsen birleşmeli zamandır  
Bu yalancı dünyamız dartışıklı cihandır

Galma görenden galma sababı ol revandır  
Adın tarihi de belli geleceğiñ tâbândır.

Göz görecim guvancım kalbimdedir rnekanıñ  
Birleşıñ barımız çangı çıkmaz biganeniñ

Gözi çıksun kör bolsun yaman gözin dikeniñ  
Öz halkıma, Türküme hemiş canım kurbandır.

Ayra ayra bolsa gam bizler ayra dimeyiñ  
Avrupadan nüsha alıb ararsa had goymayıñ.

Pederler dek merd bolub namerdı işin eylemeyiñ  
Baş çaran millet içre mıdam şöyle peymandır. 

Köki birdir diliniñ kültürünüñ farkı az  
Adarmen halk özleri, ülkeleri ala yaz.

İslerim men Alla’dan birbire bolsadım şâz  
Eyle Türk dilli halklar hemmesi biz dugandır.

Bu gün mehirli tutuyarın elleriñ men seniñ  
Guvanırın ümr boyı dilleriñe men senin

Gızgın salam yiberürin illeriñe men seniñ  
Aydarsın öz iliñe Türkmen halkı amandır.

Ata vatan mekânım guvanyarın men saña  
Bu gün gelib gardaşlar baht getürdiler sana

Bir ü bara şükr eylep sığınyarın men oña 
Ata yurdı bolmasa “Aydıñıñ” rengi samandır.
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MENİÑKİ  BOLSUN
Annaberdi Agabayev (1938)

Yaz gelse, yagış yagsa, 
Bir cübüt damca damsa, 
Biri seniñki bolsun. 
Biri meniñki bolsun!

Gün dogsa, yalkım saçsa, 
Yalkımı yere gaçsa, 
Yarı seniñki bolsun, 
Yarı meniñki bolsun.

Ussa dutar yasasa, 
Gövnüñ gitse şol sese, 
Tarı seniñki bolsun, 
Zarı meniñki bolsun!

Gış aylanıp, yaz geçse, 
Tomus geçse, güyz geçse, 
Nun seniüki bolsun, 
Garı meniñki bolsun!

Köñle gussa yanaşsa, 
Gara saça ak düşse, 
Barı meniñki bolsun, 
Barı meniñki bolsunl
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TÜRKMEN GARDAŞ!
Govşut Şamıev (1941)

Bir ulı bagt tutcak bolup ikellep,  
Kiçidenem et galanıñ biri mi?  
Birden bayamaga maya tükellep, 
Sen zere mis garan mahluk diri mi?

Pes eken ol garalanda belentden,  
Dost eken ol soralanda beletden,  
Küs eken ol bossanına talantdan,  
Kabul eden her bir kürsep gireni.

Özüñki ol kime edyeñ emeli? 
Bir gün bagtlam bor a bagta emenen?!  
Ne he ayadılar öñki çemeni, 
Ne bilindi on ter çemen tireni.

Özün iye iye gutaranda şem, 
Gara dünye bir dem ser saldıñ mı sen?  
Yolsuz süsseneklep gelyen bende hem
İş açdıñ mı ya sen hondan beri mi?

Öz sesiñi eşdip, sen iliñkini  
Eşitmeseñ, kim eşider señkini?  
Arkadag tutınıp yörsüñ sen kimi?!  
Señ özüñ ahırı onuñ diregi.

Bu şeyle bir dövür: yollarıñ açık,  
Yene göz yumyan kim, gollarıñ açıp,  
Yeri, Türkmen gardaş, hallarıñ niçik,  
Yitirmen yörmüsiñ birek biregi?!
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YAGŞILIK
Kakabay Gurbanmıradov (1945)

Onsuzam bu ömrüñ yarı garañkı,  
Ol güneş yaşarısoñ gerilyen tümlük.  
Dünyeñ bu gurulışı acal mısalı: 
Barlımıñ kemmagal 

bar kişe deñlik.

Ak gündizler diñe hayra beslense,  
Gice de özüne kıbapdaş şere, 
Bilip durun, munça şumluk inmezdi  
Öñem dert belası yeterlik yere.

Şer işleñ cenneliñ çıbmı yalı  
Kepelip barşından eyleyen heder.  
Şolarıñ derdinden nurlı gündizler  
Caralyar kemahal giceden beter.

Yaşap yörüs gahatlıklañ derdinden  
Nervilermiz kiriş deyin dartılıp. 
Bizi bu apatdan dmdarıp bilcek  
Yeke tek gudrat bar. Olam yagşılık.

Onat bordı her kim dünyen gerdişin  
Añında saldarlap, oylansa bir dem.  
Akıllı dervüşler döreyer eken 
Gadım çakkı lelik mazadalardan.

(…/…)
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KARABAĞLI ANNENİN AĞITI
Orazdurdu Yağmurov (1947)

Karabağlı şair dostum Adil Camil’in annesine

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

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

Bana düşürsan balam!

Düşman bize tokundu,
Gözüm şayı tükendi,
Karabağda şehit olacayam!
Kuşlar yiyen ceset olacayam!
Ben şehit olmadan ölabilmiram.
Karabağ görmadan ölabilmiram,
Ay balam! Vay balam!!
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SÖYGİ
Agageldi Allanazarov (1948)

Uzaklı gün gökde gezip yadan gün, 
Öz batar yerine yetip baryardı. 
Ey içinde eñek atan bir goca, 
Kem kemden cahandan ötüp baryardı.

Bardı ogul gızı tövereginde, 
Kempiri diyyerdi: “Şey deycek mi sen? 
Yer bellever ol yerde de yanından, 
Hızmatıña yene gerekdirin men...”

...Şol arada gözyetimde göründi, 
Keteni köynekli bir mele gelin. 
Töveregi yuvdundırdır dessine, 
Özüniñ germegi, hevesi bilen.

Onı görüp, gocan yüzi yagtıldı, 
Galarlı göründi yerden kellesi. 
Göz öñüne gelen şol gelin sınlap, 
Goca bu gün yene ölüp bilmedi.
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NA ŞO MA DUSTİ DAREM  
(Men Seni Sôyyarın)
Atamırat Atabayev (1948)

Görmesem seni günde,  
Yokdur yürekde aram,  
Ataş bardır güzüñde,  
Ma şo ma dusti darern.  
Ma şo ma dusti darem.

Başûda gara öyme, 
Aç yüzüñ, husna zaram.  
Meni ataşda goyma, 
Ma şo ma dusti darem.  
Ma şo ma dusti darem.

Aşıgıñ, men, aşıgıñ.  
Bolsaydım saña yaram.  
Baylık, bagtıñ-yaşlıgıñ,  
Ma şo ma dusti darem,  
Ma şo ma dusti darem.

Saçlarıñ erden göter,  
Har bolmaz eke taram.  
Öter, bu günler öter.  
Ma şo ma dusti darem.  
Ma şo ma dusti darem.

Ey, sen lebleri hurma,  
Seni mundan aparım,  
Gel-gel, uzakda durma,  
Ma şo ma dusti darem.  
Ma şo ma dusti darem.

Ya baralı Tährana, 
Ya özüm munda galam,  
Ya gideyli sährama, 
Ma şo ma dusti darem.  
Ma şo ıııa dusti darem.



564

EYRANLI DOĞANIMA
Kasım Nurbadov (1951)

Aramızda bir dağ yatır keserip,  
Yüreğmizde bir dağ yatır kesmeklap  
Bulutlardan çala cıklap esedip,  
Dağdan ulı didar yatır hesrettap.

Aramızda yollar yatır kereplap  
Mağtımğulıng iki yana gatnanı  
Aramızı yıllar bilen bövetläp,  
Kim gurupdır beyle polat gatlanı?

Yıllar seng yüzünge tutupdır perde,  
Yıllar seng dilinge salıpdır yara.  
Emma gözüng açık, 
Gulağıng açık 
Manga gulağngı ger, 
Yüzüme gara!

Guvanyansıng sanga mengzeşdiğime  
Elbetde, sen mening sesim eşidyänsing  
Buysanyansıng şonda Ene dilime.

Emma men yüzüngi görübilemok,  
Hatda sesingi de eşdibilemok. 
Beyle diysem, gama batma, gıyılma,  
Didar görmekliği geçdi bilemok.

Çalacadan ingngildingi eşdiyärin,  
Manısına düşmesem de diyyäning  
Bedeninge erki yetmän ısğınıng  
Çalacadan gozğanyanıng duyyarın.

(…/…)
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HALK AYDIMINING HENGİNDE HENGLENMELER
Kömek Kuliev (1955)

Ay doğar, batar gider,  
Gädiği biter gider,  
Asman galır asuda,  
Meng halım beter beter.

Ay yüzi cäcekmikä?  
Bağtım çüväycekmikä?  
Menden gözün ayranok,  
Bir zatlar diycekmikä?

Asman yüzi ayıngkı,  
Cuda hezil-le ongkı,  
ŞoI yılğırıp yör yelin,  
Yarı görendir belki!

Asmanda yören niğär  
Yardan galan yadiğär  
Ay yılğırıp bakyarka,  
Men yardan umıdiğär,

Gökde aylansın ayım,  
Men aydan aylanayın.  
Aysız galan asmanı  
Yarsız galan dünyäni  
Görkezmesin Hudayım.
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VERİN
Şehribostan Geldimemedova (1971)

Koy kızdırıp duluğum  
Müğnümü kaydıp verin  
Bigünâ oğlanlığım  
Dünümü kaydıp verin

Yollarda hozanağım  
Çar yanım gözeneğim  
Ağıpdır ezeneğim  
Donumu kaydıp verin

Biveçler başa bela  
Bed işlere müptela  
Cesed ağlar Rabbena  
Canımı kaydıp verin

Uvunduğum kıssandır  
Dövündüğüm tüssengdir  
Sığındığım İslâm’dır  
Dinimi kaydıp verin

Tilsiz men çıkmaz dâdım  
Mahluk men hani yâdım  
Oval başdan adamdım  
Çinimi kaydip verin



YUNANİSTAN
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YARINLAR SİZİN OLACAK
Ali Rıza Saraçoğlu (1938)

Günleriniz olup kutlu;  
Yaşayacaksınız mutlu...
İnanınız gerçektir bu!  
Yarınlar sizin olacak...

Âdem’in çocukları siz  
Yarın iyi geçininiz...  
Kavgalardan kaçınınız!  
Yarınlar sizin olacak...

Kalbinize girmesin kin,  
Özge olsa da dil ve din...  
Bütün insanları sevin!  
Yarınlar sizin olacak...

Son verin düşmanlıklara!  
Sizler: Beyaz, Sarı, Kara...  
Selam bütün çocuklara!  
Yarınlar sizin olacak...
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ARA DA BUL BULABİLİRSEN
Hasan Ahmet (1958)

Tam 20 yıl geçti aradan!
Vazgeçtim ondan bundan,
Bize adam lâzım adam
Adam gibi adam!
Sürekli uyanık olan,
Hak adalet peşinde koşan,
Hiç yorulmadan!
Bize adam lâzım adam.
Adam gibi adam!
Kimseye kambur olmayan,
Nede gebe kalan!
Bize adam lâzım adam.
Adam gibi adam!
Ayakta dimdik duran,
İleriye bakan
Hizmet için yanıp tutuşan!
Bize adam lâzım adam.
Adam gibi adam!
Üretimden yana olan
Bilim ve sanatla yoğrulan
En az üç dil konuşan
İnsanlarla barışık olan,
Dünyada saygınlığı olan,
Etrafına umut saçan!
Bize adam lâzım adam.
Adam gibi adam!
Benim aradığım anlaşılan,
İdeal insan.
Ararım bir türlü bulamam,
Bu zamanda nerde bulacağım
Ne olursa olsun usanmam,
Buluncaya kadar arayacağım!



ABD
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AFGANİSTAN
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FERAGİ
Mahmut Yeñiş Kurban Niyazoğlu (1960)

Dünyada şöhretli Türkmen şâiri  
İlm övrenib mânâ saçan ferağî

Mahdumkulı adıñ dillerde diri  
Gencineler goyub geçen ferağî

İlme tâlib bolub gezdiñ dünyanı  
Semerkandı, Andıcanı, İranı

Buharanı, Hindistanı, Avğanı  
Türkistan elinde geçen ferağî

Kitabdan, üstaddan, ilden ilm alıb  
Her sözün mânâsın övrenib bilib

Akıl kâsesini damakdan dolub  
Derya - leb iline saçan ferağî

Seniñ sözleriñ aydım sazlarıñ barında  
Çoban duyduğunda dutar tarında

Hava tolkunında eviniñ torında  
Yankılanıbdur görsün haçan ferağî

Zulm elinden gören gönlüñ havarır  
İşiden gıynanar âhü zarını

Süyib alıb bilman meñli yârını  
Felekden dâd edip geçen ferağî

Beş yıllık zahmetiñ tozup her yana  
Seninle gün harmandım erbit (?) zamana

Altın hazineler goyup nişañe  
Söz yağşısın saylap saçan ferağî
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Çekebilmen yaman gönlüñ azabın  
Halkına yüzlenip güninde barın

İslepdır Türkmenin bahtın ıkbalın  
Ağzı birlik diyip geçen ferağî

Adın mukaddesdir Türkmenistan’ da  
İran’da, Turan’da, Avganıstan’da

Türkmen evladına cümle cihanda  
Fazilet nurını saçan ferağî

Yeñiş görgil fâni felek-i qerdişde 
Hiç kimse galmadır dünyay-ı puç de

El sözine göre sen elli yaşında  
Ecel şerbetini içen ferağî.



ALMANYA
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GÜLLER İLE GEL
Halil Gülel (1955)

Bekletme yad elde sen bu garibi;  
Seviyorsan eğer yeller ile gel!  
Dilersen görmeyi kalpte yaramı  
Rengi benden alan güller ile gel!

Susuzum kaç gündür hasretim suya,  
Dizinde uyusam ben doya doya,  
Nispettir gül yüzün şu dolunaya  
Hâle olan altın teller ile gel!

Hicranın yürekte nar oldu yandı,  
Her serabı sensin deyip aldandı,  
Hasretten yüzümüz derde boyandı  
Kiraz dudaklarda allar ile gel!

Çok yorma seveni artık gücü yok,  
Gerçekten sevmekten başka suçu yok,  
Mal mülk dilersen de başta tacı yok  
Sarmaya açılan kollar ile gel!

Beklenen bir peri denizden gözü,  
Altın saçlar sarmış dolunay yüzü,  
Ayıkla dikenden ayıkla sözü  
Dilinle yaptığın ballar ile gel!

Bu kadar bekledim ümit nafile...  
Peri kızı yeter çektirme çile, 
Bir de sen yan bakma Ressam Halil’e  
Yüce dağdan aşan yollar ile gel!
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İÇİMDE YANAN
Selim Turan (1966)

Türk Dünyası Şiir Güldestesi
Ümid Sevda yüklü gönderdiğim mektuplar
Cevapsız kalmaz bilirim, Allah var
Gemilere hasret yüklerim uzaklara
Trenler buram buram gurbet kokar
Her uzağa çıkan yollara
Atarım kendimi bilmem bilemem
İçimde sana karşı bir hasret var
Okyanuslar ötesi de olsa gelirim
Âlemlere sığmaz sevgim sanadır
Bilmem içimde yanan bir har var
Gözyaşlarım boşuna değildir
Rahman var
Filistin öksüz çocuğumdur
Koynumda saklarım
Çeçenistan’a destanlar dizerim
Afrika bağrı yanık aşktan karadır
Severim onların hepsini
Bir tek seni sevdiğimden
Sana özlemimden hasretimden
Turnalar geçer gökyüzünden
Vuslatımı yüklerim kanatlarına
Güvercinlere sevinçlerimi yüklerim
Lekesiz
İşte buradayım bekliyorum
Seni sonuna dek kimsesiz
Bülbülleri kafeslerinden salarım
Hep sana doğru hep sana
Gülleri bırakırım dalında
Bilmiyorum
Çözemiyorum
Şuramda göğüs kafesimin ortasında
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Bir şey var yanar
Yanar yanar
Har mıdır kor mudur
Aah aşk mıdır
Var işte bir şey var
Kıpır kıpır atar atar
Allah var Allah var
İşte yola çıkan her tren
Ummana açılan her gemi
Yola çıkan her kervan
Uçan her turna
Hep seni bulmak
Hep sana varmak
Sana ulaşmak için
Atarım kendimi paramparça
Gönderdiğim her salavat sana
Ulaşır daha dudağımdayken
Ruhum tir tir titrer
Bu kemter
Bu tek ayaklı kıtmir
Bir seni ister En Son Peygamber





 

FRANSA
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SANA DOĞRU GELMELİYDİM
Elif Su Alkan (1962)

Sen bu kalabalıkta olmalıydın şimdi 
Ben sevda türküleri söylemeliydim 
Avuçlarımda yıldızlar 
Sana doğru gelmeliydim

Coşturmalıydık dizelerimizle 
Seine Nehrini Mirabeau Köprüsünü 
Kırgın sevdaların şairi Apollinaire 
Bir köşeden mırıldanmalıydı bize 
Mutlu aşkların öyküsünü

Oysa bu tatlı düşler ne kadar uzak 
Ve ne kadar büyük hüznümüz 
Anılarda kaldı kaygısız günler 
Dalında solgun iki çiçek gibi üzgünüz





HOLLANDA
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DİLEMMA
Hüseyin Kerim Ece (1958)

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

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

Her gün çeker giderim menzilim belli değil
Kendimi seyrederim zamanın aynasında
Yabancı bir yazıcı yanıma sokulur da
Kaydetmek ister beni de sicil defterine
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KATRENIN CENGI
Fatih Okumuş (1968)

bir ışık deryası, inci ırmağı  
altın gerdanlıklar 
yetmiyor kavuşturmaya  
bilinmez dehirlerdir bekleşen  
iki sevgiliyi

mum alevinde sönüyor sevda  
Gül Baba gel deyince 
elinde mi gelmemek?  
nehirlerdir bağlayan 
hem de ayıran bu- 
mübarek beldeleri  
birbirinden - birbirine

evlad-ı fatihan  
yadigar-ı gaziyan 
bir Halveti tekkesinden  
buhur getirdim sizlere 
sislerin ardından Şar Dağı’ndan  
bahar getirdim

Ohrit’ten dünyanın en berrak  
abdestlerinden alan 
Taş Köprüsünün üstünde Usküp’ün  
namaza duran bir kul 
ne isterse Padişahtan 
onu istedim

Nehir şehirleri incilerdir  
pare pare dizilir  
bağrına sevdamızın  
akışı secdelerdir 
nakışı leylâmızın

Vardar gençleşir aktıkça  
Tuna renklenir genç kızca  
süslenir 
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saçındaki aklar 
yüzündeki kırışıklar  
kaybolur deryaya karıştıkça

Şar Dağı gençliğim, 
Vardar ovası yiğitliğim  
Selanik’te ölürüm  
deryaya gömülürüm

bir ışık deryası, inci ırmağı  
köprüler Tuna’nın gerdanlıkları  
iki yakası leylâ 
mecnûn kendidir
şairde bir yürek var
ırmağın dengidir
ırmaktaysa bir damar
yüreğin çengidir





İRAN
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HANİ
Hamit Nutgi (1920)

Yedi deryaları men çokdan geçdim  
İndi gurbet sahillerinde 
Kumdan saraylar saldırıram
Yelkenleri indirmedimse 
O, durmadan, kulaklannda akseden 
Uşaklık kahkahalarımın davetlerindeki esrardır.
Sefer çok uzun oldu 
Kayalıklarda dizlerim yoruldu 
Başım üste kanat açmış katar katar 
Kuşların çığırtısında gizlenen ihtar 
Bağların dalında guruldayan dev bulutlar  
Dumanlardaki esrar 
Ormanların yaşıl ürpermesi 
O, zaman değirmeninin gıcırtı ile dönmesi  
Az kala meni yolumdan eyleyecekdi
Ulduzlardan sorağım almasaydım
Anamın ezberletdiği 
Ve menim unutduğum 
Duaları yâdıma salmasaydım.

O rüya bağçasında 
Bir alma ağacının budağından
Sallanan 
Od kimi 
Kızıl alma 
Harada? 
Ahtardım gece gündüz
Elimde demirden asâ
Ayağımda demirden çarık  
Aşdım dağ, dere, düz...
Hani gözleri parıldayan  
Sarı telleri yellerde perişan
Yere göye sığışmayan
Gülen, atılan, oynayan  
Şeytan uşak? 
Menim uşaklığım...
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BAYATILAR
Nasır Paygozar (1932)

Quş dar görse qefesi
Çetin çıhar nefesi,
Bize oxumaq geler,
Quşun ağlamak sesi!
Gün nedi, sene çatsın!
Özünü sene qatsın.
Göyde iki gün olmaz
Çıx eyvana, gün batsın.
Qaşları çatma qaşdı,
Üreyi parça daşdı,
Könül düştü dalınca,
Güle, arı daraşdı.
Gün batanda ay batmaz,
Geceler ki, ay yatmaz.
Ay oğlandı, gün gızdı,
Ay qaçsa güne çatmaz.
Sensen alma gözelim,
Alma, alma gözelim.
Cavan qal, qırmızı qal
Tez saralma gözelim,
Cinaslı bayatılar
Men âşığam bir aya,
Bir ulduza, bir aya,
Bir günüm bir il keçir,
Nece dözüm, bir aya
Ürek sözü yazanlar,
Mektup yara yaz, anlar.
Gül, bülbülün sözünü
Qış anlamaz, yaz anlar
Bağrına bas tarını,
Qırma ömrün tarını,
Tarın tekçe tarıynan,
İnsan tanır, tarını.
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FRANSIZCA OXUYAN GADIN
Şehram Şeydayi (1967)

Sümüklerimden s s eşidir m  
S sl r deyir:
Ölül r ölm yibl r 
Yuxuları d rip adamlara ad goyurlar.

Göz gızdıranmırsan  
C n varlar l atırlar duvarlara.

Haçandır yoxsa hara: 
Jeneral adını soruşur 
Sanin gözl rin yalnız otağı addımlayan potunlarda 
Dolanır g lir durur gedir gayıdır durur
-H l  bilmirsen adın kaldır demeye gelmez-  
Gapı açılır dört potun artır potunlara 
Sağ ayağ potunların birisi 
Neç  yol bumunu gavzayır çırpır deyir:  
-Ad! ad! ad mühümdür bizim içün  
Sökün adını çıxardın! 
Yoxsa

D niz üst  yağış yağır 
Gemid n govzanan musigi gırıg yel t k
Grıg-gırıg çatır bura - ora 
Çox uzaglara amma yox 
Fıransızca bir gadın oxuyur.

G co yarını aşıb  
Y gin iç nlar içip 
Fikird  boğulanlar boğulup.  
Gırıg g lir çatır 
İp t k dolanır boğaza  
Sıxır boğur 
Nec  oxumağdır bu
Bilir m bu anda oxucu gözl rini yumub



Gemiçil rin birisi ağlamagdan  
Get-ged  riyip süzülüb başgalarının  
ll rin  gözl rin  

V  Gemini bu islag soyug bir şey getdikc  alir 
Adamların adamların adamların gözl rinin ayağ yerl ri 
S sl rinin iyl rinin ayağ yerl ri 
Og d r hızın galxır g mi hızın yenir  
Og d r özg  bir gec  duyulur bu gec da
V  hava ölümd nd  oyana bir havadır
……………….
 Gırıldı söz……..
G mi başımın içind n keçir adamları ila s sl ri il
G mi başımdan çıxır adamlarsız s sl rsiz
-S s h l  sümükl rid  g zirdi-

Ayın günün altında yaşayan adamlar  
Gündüzl r v  gec l r yaşayan adamlar
Adlı s sli gülüştü xırdalı böyüklü adamlar
Gırıg gırıg g lirlar gırıg gırıg gedirl r
V  sonra yoxsa heç bir zaman
Heçkim heçn yi xatırlatmır
V  sonra yoxsa heç bir zaman 
Heçkim v  heçn  yoxa yollanır.



AVUSTURYA
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KAN GELENEGİ
Oktay Taftalı (1958)

Bildiğim kadarıyla Anadolu kumdan ve camdan eskiydi  
soğuktu 

bir halk bilmecesiydi 
alabildiğine soyuttu 

Dicle kumda yatardı Fırat ise güneşin oğlu 
İpek Yolu üzerinde kum ve cam 
ve hemşehri eliyle pusu atıp Âşık Yamani’yi alnından vuran  
katil coğrafyam

bir halk bilmecesiydi
öyle ki

bana ne kadar yanıldığımı gösterdi

doğrusu ben babama çekmeliydim  
öfkelenince kan oturmalıydı gözlerime 
ben bağırınca yıkılmalıydı saltanatı Saltukoğulları’nın  
denizden uzak yaşamalıydım kumu ve camı bilerek 
ve yalnız yaşamak henüz bir alışkanlık değilken 
hasır ve kefen saklamalıydım 
kınında kılıç, kundakta mermi gibi, 
doğrusu ben babama çekmeliydim 
sıtmasında hayatın, ısı otu ve kinin 
etkisi göstermeliydi sevgili ve vefalı kaderim

İşte böyleydi 
bildiğim kadarıyla Anadolu kumdan ve camdan eskiydi  
soğuktu

bir halk bilmecesiydi 
alabildiğine soyuttu

ve bir gün 
boynuma kirişi gererken aklını yitiren ahrazın  
intikamı için kırıp camını

Dicle’ye karıştırdı kumunu
Dicle kumda yatardı Fırat ise güneşin oğlu
ve hep anlıyordu

onları düşünürken akıp gitmekte olduğunu 





YAKUTİSTAN
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ATTİLA
Grigory Tomski (1947)

Tangra bir kün beyete 
Tegin mundzuk olun 
Tabla Attila diebite 
Kömüs kılis ııppıta 
Kün ulus barıta 
Körbüte, söhpüte

Han attila batışan 
Hotu, tün siriger 
Holoruktaan tiyerbit 
Altay, ilim hayattan 
Argaa bayğal taşıgar 
Aannan kimen kirerbit

Çağılgannii sırıbıt 
Çağan küsteh seribit 
Çağitar manı Rimı 
Berinini billeren 
Berik, kömüs ııtallar 
Beleh tieyen keleler

Tangra talbıt hanıgar 
Tiseh taptalın ııtta 
Timir kapah tasıgar 
H m doydu çeciğe 
Ildı ko nanna kerete 
Itırte attila bitin

Tannanttan bolbakka 
Taptır kısın taşıgar 
Tohtoto tına süreğe 
Östööhtön da baaşırbakka 
Örügöy erülü kemiger 
Öllö emikse modun attila

Kön Ulus uluu colugar 
Köh Tangra talbıt kutun 
Kenniger ös haalbata
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Türkçenin 3. Şiir Şöleni  / Aşkabat - Türkmenistan
D. Mehmet Doğan’ın Açış Konuşmasının Orjinali
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BURSA, 21 Mayıs 1992...Hayırlı bir başlangıç....Türkiye Yazarlar Birlii Başkanı D. Mehmet Doğan açış konuşması yapıyor.

BURSA, 1992. Tomanbay Moldagali (Kazakistan) Fuzulî Büyük Ödülünü Bursa Valisi Necati Çetinkaya’dan alıyor.

BURSA, 1992. D. Mehmet Doğan Yunus Emre Büyük Ödülü’nü Erkin Vahid’e (Özbekistan) takdim ediyor. Soldan TYB 
Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Konak.
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BURSA, 1992. Abdurrahim Karakoç Şiirini okuyor.

BURSA, 1992. Hamid Nutkî (İran) Şiirini okuyor.

BURSA, 1992.Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Yardımcısı Tülen Abdikov D. Mehmet Doğan’a çapan armagan ediyor.
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KONYA, 1992. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün

BURSA, 1992. Erdem Bayazıt (Merhum ) Çınaraltın’da Şiirini okuyor.

KONYA, 1992. Mehmet Kara, D. Mehmet Doğan, Azim Süyün (Özbekisrtan)  ve Erbay Kücet



617 TÜRKÇENİN ŞÖLENLERİ • ALBÜM

BURSA, 1992. Şölen fasılalarından  birinin icra edildiği Koza Han’ında toplu halde.

BURSA, 1992. Tertip heyetinden bir grup: Adnan Tekşen, Erbay Kücet, Mustafa İsen, B.Bilge Tokel, 
D. Mehmet Doğan ve Muhsin Mete

BURSA, 1992. Bursa surlarında dev şiir şöleni afişi.
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ALMATI, 1993. Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Kaldarbek Naymanbay’ın açış konuşması. 

ALMATI, 1993. Türkçenin 2. Uluslararası Şöleninde divan (prezidyum)

ALMATI, 1993. Salondan bir görünüm. 
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ALMATI, 1993. Salondan bir görünüm. 

ALMATI, 1993. Şaire Küleş Ahmetova’nın davetinde: Ali Akbaş, Bekir Soysal, Fahri Ali, 
Zeynel Beksaç, ev sahipleri, Necdet Konak, Bahaeddin Karakoç. 

ALMATI, 1993. Abay büyük ödülünü alan Bahaeddin Karakoç ve D. Mehmet Doğan.
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AŞGABAD, 1995. Türkmenistan Yazarlar Birliği Başkanı Atamurat Atabay’ın açış konuşması.

AŞGABAD, 1995. D. Mehmet Doğan katılım beratı verirken.

AŞGABAD, 1995. Mehmet Âkif konuşuluyor: D. Mehmet Doğan, M. Âkif İnan,
Lütfi Şehsuvaroglu, T. Kutsi Makal, Ahmet Efe
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AŞGABAD, 1995. Türkmenistan Yazarlar Birliği Başkanı Atamurat Atabay’ın yemeği.

AŞGABAD, 1995.Firuze Misarfirhanesinde: İlhami Emin, Cengiz Ketene, Muhsin Mete, 
Ahmet Efe, Atilla Maraş, Lütfi Şehsuvaroğlu

AŞGABAD, 1995. Türkmen Balalalrı arasında Harid Fedai (Kıbrıs)
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LEFKOŞA, 1996. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açılışta konuşuyor.

LEFKOŞA, 1996. TYB Başkanı Lüftfi Şehsuvaroğlu’nun açış konuşması.

GİRNE, 1995. Salondan bir görünüm . Başbakan Derviş Eroglu sağ başta.
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GİRNE, 1995. Katılım beratı dağıtım töreni.

LEFKOŞA, 1995. Konser Programı.

ANKARA, 1995. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Ankara programında konuşuyor.
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LEFKOŞA, 1995. Azerbaycanlı şair Mehmed İsmail.

LEFKOŞA, 1995. Lütfi Şehsuvaroğlu.

LEFKOŞA, 1995. Hediye takdimi.
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ANKARA, 1995. Kazaksitanlı şair  Berik Şahan.

STRAZBURG, 2003. TYB Başkanı Nazif Öztürk’ün açış konuşması.

STRAZBURG, 2003. Prof. Dr. Orhan Okay, şiirimizin ana çizgilerini anlatıyor. 
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STRASBURG, 2003. Mustafa Miyasoğlu, Nazif Öztürk.

STRASBURG, 2003. Anar (Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı), Nurullah Genç, Cahit Koytak, Metin Önal Mengüşoğlu.

STRAZBURG, 2003. Salondan bir görünüm. 
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STRAZBURG, 2003.Bir kahve molası. 

STRAZBURG, 2003. Şiir atölyesi çalışma halinde.

STRAZBURG, 2003. Bahaeddin Karakoç, D. Mehmet Doğan, Ergeş Uçkun.
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AKMESCİD, 2005. Türkçenin 6. Şiir Şölenine katılanlar birarada.

AKMESCİD, 2005. Salondan bir görünüm. 

AKMESCİD, 2005. Bahaeddin Karakoç, D. Mekmet Doğan, Lütfi Şehsuvaroğlu.
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AKMESCİD, 2005. Ülkeler adına konuşan şairler birarada.

AKMESCİD, 2005. Kırım Yazarlar Birliği Başkanı Şakir Selim Cahit Koytak’a ödülünü veriyor.   

AKMESCİD, 2005. Rıfkı Kaymaz, Ali Ural’a katılım beratı sunuyor.
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ÜSKÜP, 2007. Şölene katılanlar toplu halde.

PRİŞTİNA, 2007. Sultan Murad Türbesi önünde. 

ÜSKÜP, 2007. Ödül alanlar ve verenler birarada: İbrahim Ulvi Yavuz, Miraziz Azam, Metin Ural, 
Rüstem Beehrudi, Hicabi Kırlangıç, D. Mehmet Doğan.
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KALKANDELEN, 2007. Harabati Baba Tekkesi’nde: Erbay Kücet, İbrahim Ulvi Yavuz, Rıfkı Kaymaz, Nurettin Durman
D. Mehmet Doğan, Nazif Öztürk, Miraziz Azam, Hüseyin Albayrak .

ÜSKÜP, 2007. Hicabi Kırlangıç’ın açış konuşması

ÜSKÜP, 2007. Öbrahim Ulvi Yavuz rüstem Beehrudi’nin ödülünü veriyor.
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ÜSKÜP, 2007. Salondan bir görünüş. 

ÜSKÜP, 2007.Hicabi Kırlangıç Miraziz azam’ın ödülünü veriyor. 

BAKÜ, 2009. Salondan bir görünüş.
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BAKÜ, 2009.Sabir Heykeli önünde.

BAKÜ, 2009.Türk Şehitliği ‘nde.

BAKÜ, 2009. Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar açılışta konuşuyor. 
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PRİZREN, 2011. Salondan bir görünüm.
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PRİZREN, 2011. Ülkeleri adına konuşan şairler.
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MAMUŞA, 2011.Mamuşa Belediyesi önünde toplu halde.

PRİZREN, 2011. D. Mehmet Doğan’ Fahri Kaya’ya ödül veriyor.

PRİZREN, 2011.Ödül verenler ve alanlar bir arada.
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BİŞKEK, 2013. İbrahim Ulvi Yavuz açılışta konuşuyor.

BİŞKEK, 2013. D. Mehmet Doğan açılışta konuşuyor.
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BİŞKEK, 2013. Çolponbek Abıkeyev,  İbrahim Ulvi Yavuz, Erbay Kücet.
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BİŞKEK, 2013. Hicabi Kırlangıç’ın selamlama konuşması.

BİŞKEK, 2013. Ödül alanlar ve verenler bir arada.
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BİŞKEK, 2013. Atabeyt anıtı önünde.
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