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ÖNSÖZ 

 
 

12. Sayımızı Sunarken  
 

‘’Yavrusunun yeri ana kucağı, 

Hocalı’da zorla çekip aldılar. 

Evlatların yurdu baba ocağı, 

Katliamla öksüz, yetim kaldılar....’’ 

 

Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimizin Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden 

paylaşıyoruz... 

 

‘’Tagıg ukrukın egmes, teñizni kaygıkın bükmez’’ (Dağ kement ile eğilmez, denizin önü kayıkla 

kesilmez) atasözünden hareketle kendimizi kement ile eğilmeyen dağ, kayık ile kesilmeyen deniz 

addettik. Çıktığı ilk günden, yürüyüşünü nihayete erdireceği güne kadar, Türk insanını Türk 

insanından ayıran bütün duvarları yıkmayı hedefleyen bu şahsiyet kürsüsü, sizlere 12. sayısını 

sunmaktan şeref duyuyor.  

 

Dergimizin Şubat Sayısı, ‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, ‘’Türk Dünyası Ortak 

Atasözleri’’, ‘’Türk Dünyasından Manzaralar’’ ve ‘’Kitap Önerileri’’ olmak üzere beş bölümden 

oluşmaktadır:  

 

Düşünce/Fikir Yazıları; Alfabe, Kalkınmaya Engel mi?, Güzel Yaşamak, Hederellez Yortusu 

İçin, Kısaca Kahve ve Edebiyatımız, 15. Yüzyıl Azerbaycan Şairi: Kişrevî, Mistik Tarih: 

Nizâmî’nin Mezarında Gizlenen Sır, Parçalar – Maskeler – Yüzler, Prizlerden Uzak Yaşamak, 

Sağlam Düşünce, Sarı Saltuk Hazretleri'nin Nil Timsahlariyla Mâcerâsina Dâir ve Musa Jelil ve 

Kazan Tatarları İçin Önemi başlıklı yazılardan oluşmaktadır.  

  

Edebî Yazılar;  Bergamot ve Garaska, Yeryüzü Nasıl Yaratıldı?, Size Bir Şey Anlatmak 

İstiyorum, Ben Yine Oturup Şiirler Yazdım, Bendîri Hakikat, Bir Ufuk Yolcusu Hür Kazakistan, 

Güneşin Doğma Vaktidir, Raks, Son Fasıl, Xocali Harayi: Dünya Səsimə Səs Ver!, Yaprak 

Dökümünün Şarkısı, Özbeğim, Sesime Ses Ver, Muhabbet, Harezm Evlatıyım, Hala, 

Göğüsümdeki Nehir, Şair Ğulam Şukure, Senin Şeytanın Var Egemenin Var, Ezgi ve Yaşlanmak 

başlıklı yazılardan oluşmaktadır.   

 

Dergimizin kulaklarda hoş bir seda bırakması ve dün isimli hazinede şimdiden yerini alması 

dileklerimizle…  

 

 

Birkan UZUNOĞLU 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
 

ALFABE, KALKINMAYA ENGEL Mİ? 

Güven Alp DURAK 

Alfabe, bir dili, kalıcı herhangi bir nesneye aktaran, insanlar arasında sözlü anlaşmaya alternatif olarak üretilen 

ve kültüre dair unsurları taşıma vazifesi üstlenen kurallı işaretler sistemidir. Millet ve kavimler, dilini yazıya 

geçirmede alfabelere gereksinim duyar. Bu alfabeleri kendi üretmekle birlikte dışarıdan da alarak kendi 

bünyesine mal eder. Dil, daima kendini daha iyi bir biçimde ifade edebileceği alfabenin peşindedir. Yapısına en 

uygun alfabeyi aramaktadır. Gelişen tarihsel süreç içerisinde dil, önceden aldığı alfabe ile yetinmez. Kendini 

daha iyi ifade etmek ister. Karmaşaya gerek kalmadan kendini en doğru şekilde yansıtacak işaretlerin arayışına 

girer… 

Türk milleti kadar alfabe değiştiren, dilini farklı işaret dizgeleriyle meydana getiren başka bir millet yoktur 

denebilir. Dilini de aynı şekilde farklı yapı taşlarıyla harmanlayan Türk milleti, meramını ortaya dökerken de 

tek bir alfabe sistemine bağlı kalmamıştır. Hareketli yaşantının mutlak getirisi olarak komşularla sürekli ilişki 

içerisinde olunmuştur. Bazen barışçıl bazen çatışmayla ilerleyen ilişkiler, her kavimde olduğu gibi dış 

dünyanın milletlere tesirinin yegâne noktalarıdır. 

Alfabe gibi kurallı ve düzenli işaretler sistemi, kavimlerin belli bilgi ve birikimlerle oluşturduğu yapılardır. 

Alfabe her ne kadar gelişmiş ve işlek ise dil de bu harika sisteme ayak uydurur. Buradan alfabe üretemeyen 

milletlerin dilinin yetersiz olduğu sonucu çıkmasın. Öyle ki şu an yeryüzünde kullanılan alfabelerin büyük bir 

bölümü antik uygarlıkların yazı sistemlerine şekiller eklemek suretiyle ve dilin ses yapısına uyarlanarak 

oluşturulmuş alfabelerdir. Vâkıâ saf ve katışıksız alfabe neredeyse yok gibidir. Fakat alfabenin ve dilin tek bir 

kaynaktan çıkmasının elbette bir avantajı olacaktır. Dil ve alfabenin terkibi iletişimi mükemmelleştirir. 

Toplumlar, asırlar sürecek kültür birikimlerinin kendi kuşaklarına kalıtımını, “özümsenmiş alfabe ve 

yozlaşmamış dille sağlayacaktır.” 

Peki, alfabe ve dil farklı kaynakların tesirinde olursa ne olur? Yani alfabenin de dilin de dış etkenlerle şekillenip 

mevcut duruma geldiğini düşünelim. Dilin yapısıyla alfabe dinamiklerinin çakışması ve bunun dengesiz 

işletilmesi, alfabe-dil uçurumunun açılmasına sebebiyet verir. Böyle bir ortamda da kalkınmanın ve 

gelişmenin, daha çok zaman alacağı aşikârdır. Milletler arasındaki kalkınma yarışında her saniyenin bir 

ehemmiyeti varsa, bir harfin de isabetli olarak doğru sesi yansıtmasının ivediliğine çokça lüzum vardır. Hem 

yazımda hem 
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de okumada alfabenin işlevsel olması gerekir. Hızlı ve doğru olarak iletişimin gerçekleşmesi, birçok yönden 

fayda sağlamakla birlikte, başlıca faydası zamandan tasarruf kazandırmaktır. 

Örnek verecek olursak, Arap alfabesindeki bir ünlünün doğru okunması her zaman mümkün değildir. Özellikle 

/o/ ~ /ö/, /u/ ~ /ü/ gibi yuvarlak ünlüler, Arap alfabesinde sadece bir işaretle (و) gösterilmektedir. Bu durum, 

dil ve alfabe arasındaki uçurumu açan basit bir örnektir. Özellikle fonetik bağlamda alfabe, dilin kıyafetidir. 

Alfabe göstergeleri, sesin mücessem hâle getirilmesinde kullanılan önemli bir araçtır. Türkçe gibi ünlü harf 

bakımından cömert bir dilde üç işaretle (ى ,و ,ا) sekiz adet sesin (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) yazıya geçirilmesi, çeşitli 

zorluklar doğurmuştur. Ayrıca Türkçenin başlangıçtan beri var olduğunu düşündüğümüz kapalı è sesinin 

yazıda ifade edilmesi hususunda, tarihi metinlerimizde ve hâlâ güncel olarak kullandığımız Latin alfabesinde 

bir birlik yoktur. Kaldı ki Arap alfabesinde ünlüler her zaman yazılmamaktadır. Hareke sistemi bu sorunu 

kısmen çözebilse de sağlıklı ve kesin sonuca varmak zaman alır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde 

ise Arap alfabesi üzerinde reform çalışmaları yapılmıştır ama ne yazık ki gereken cesaret ve ihtiyat 

gösterilmediği için başarılı olunamamıştır. Arap alfabesinin kullanıldığı dönemde bu alfabe, belirli bir kesimin 

tekelinde kalmış, halkın büyük çoğunluğu bu alfabenin şekillerini birer “mukaddes işaret” sayarak 

yüceltmiştir. Alfabenin dinî işlevinin bu denli başka amaçlara yönlendirilmesi, yazı yazma geleneğini hâliyle 

sekteye uğratmıştır. 

Arap alfabesinin çok uzun süre boyunca kullanılmış olması değerli bir husustur. Alfabe ve dilin uzun süren 

ilişkisi, dile değer katmakta, uyumu artırmaktadır. Türk milletinin asırlar süren kültür birikimi Arap 

alfabesiyle yazıya geçirilmiştir. Fakat taşrada halk daha çok sözlü olarak hayatını idame ettirir. Yüksek zümre 

insanı Arap alfabesi gibi zor bir yazı sistemiyle edebiyat meydana getirirken tabiidir ki halk, maişet derdi 

hasebiyle dış dünyadan soyutlanmış ve yazıya gereken önemi verememiştir. Fakat kültür, taşra insanının 

yaşantısında daha belirgindir. Halkın kültürü yazıya aktarması daha hayatidir. Öncelik, estetik ve edebî 

yazıdan ziyade kültüre ve bunun yaşatılmasına verilmelidir. 

Bilhassa Türkler arasında, dinî kaygılarla alfabe seçme itiyadı ağır basmaktadır. Türkler, kutsal dinî metinlerin 

yazıldığı alfabeye büyük saygı duymuşlar, birçok dinî çevreye mensup olmuşlar, her çevrenin de yürürlükte 

olan alfabesiyle yazılı eser bırakmışlardır. Medeni komşularının ticari ve dinî amaçlarla kendilerine yakınlık 

gösterdiğini gören Türkler, dinî davetlere her zaman açık kapı bırakmıştır. Bilhassa Uygur dönemindeki bu 

hoşgörü, dinî ve kültürel çeşitliliğin şahikasıdır. Fakat modern çağda bu durum böyle değildir. Din, muhafaza 

edilen ve dışa kapalı bir olgu olarak milletlerin içinde yaşamaktadır. 
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Dinin milletleri şekillendirme ve yönlendirme gibi özellikleri vardır. Din; kültürü, dili, insanın ihtiyaçlarını ve 

gün içinde yapacağı eylemleri kontrol edebilme yetisine sahip bir mekanizmadır. Dinin etki ettiği bu geniş 

yelpazede alfabe sistemi de nasibini almıştır. Ekseriyetle Hristiyanlık Latin alfabesi, İslamiyet Arap alfabesi, 

Musevilik ise İbrani alfabesiyle sembolize edilmektedir. Fakat bu sınıflandırma gün geçtikçe Latin alfabesine 

doğru kaymakta, Müslüman çevreler Latin alfabesiyle yazıp okuyabilmektedir. Konjonktürde Hristiyan kesim, 

Arap alfabesine pek fazla iltifat etmemektedir. Çünkü gelişen dünyada İngilizce ve Latin alfabesi, yaygın ve 

geçerliliği oldukça geniş alfabe ve dil sistemidir. Maalesef ki doğunun yüzü batıya dönüktür. Batı, doğuya 

sadece ilmî netice almak için başvurmaktadır. 

Eski dönemlerde dünya alfabelerinin oluşumunu düşündüğümüzde baskın bir Sami alfabe etkisi 

görülmektedir. Yazı doğudan yayılmış, batıda oturmuştur. Medeniyetler, dünya tarihinde oynadıkları roller 

açısından sürekli değişim gösterirler. Milletlerin kalkınma mücadelesinde başvuracağı metot, yazıyı 

oluşturmuş olmak ve millî bir kimlik atfetmek değil, diliyle ve yazısıyla ulvi bir medeniyet yaratıp bilim ve 

teknolojiyle sentezlemektir. 

Türk yazı ve alfabe geleneğinde dinin, kalkınmaya oynadığı role değindik. Dinin yanı sıra yazı sanatının 

inkişafında bir önemli etken de ticarettir. Arkaik dönemde ticari hayatın güvencesi yazı idi. İnsanlar, 

alışverişini kayıt altına almak, alacak-verecek meselelerini kalıcı hâle getirmek, özellikle tecimlerde 

kullanılması için yazıya gereksinim duymuştur. Böylelikle ticaretle iştigal olan millet ve boylar, yazı yazma ve 

kayıt tutma geleneğini ilerletmiş, konargöçer hayat tarzına sahip milletlere göre yazıya daha çok değer 

vermişlerdir. Zaten konargöçer bir toplumda yazı sanatının tesis edilmesi resen gerçekleşmeyecektir. Türkler, 

ticari haslette olan Soğdlar, Tibetliler, Hintliler, Toharlar ve Çinlilerden çok şey öğrenmiş ve öğretmiştir. Türk 

yazı sanatının tesis edilmesinde bu milletlerin payı aşikârdır. Bu çeşitliliğin en önemli kanalları ticaret ve 

din/inanç sistemidir. Dinî ve ticari çerçevede farklı milletlerle etkileşim, yayılımı az da olsa Türk dilinin birçok 

alfabeyle yazılmasının en önemli nedeni olmuştur. 

Kalkınmanın en önemli unsuru hiç şüphesiz eğitim ise eğitmek için sözlü anlatıma ihtiyaç olduğu kadar yazıya 

da vardır. Halkların okuma yazma oranına bakıldığında eğitiminin ne seviyede olduğu az çok kestirilebilir. 

Eğitimin yaygınlaşmasıyla bireylerin okuma yazma öğrenmesi, eski dönemlere nazaran daha kolay ve 

erişilebilir niteliktedir. Ancak okuma yazma oranının yüksek olması gelişmiş bir ülkenin tesis edildiği 

düşüncesini akıllara getirmesin. Okuduğunu anlama ve anlamlandırma hususu çok daha önceliklidir. Bu 

durum da eğitim kalitesinden geçmektedir. İnsanın okuma-yazma bilmesi önemli olmakla beraber neyi nasıl 

okuduğu daha kıymetlidir. 



 
 
 
 

 

Alfabe ve dilin ahengi, yabancı dil öğreniminde kişiye ayrıcalık tanıyabilen bir durumdur. İnsan, öğrenmek 

istediği dile yönelirken alfabeyle zaman harcamak yerine direkt olarak dilin iç yapısına erişebilir. Özellikle 

alfabenin “Lingua Francası” olarak varsayabileceğimiz Latin alfabesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 

yabancı dil öğrenimi konusunda ayrıcalık tanımaktadır. İngilizce öğrenmek isteyen bir Türk, İngilizcenin 

yazıldığı Latin alfabesini öğrenmek için zaman harcamamaktadır. Çünkü Türk medeniyetinin inşasında 

böyle bir geleceğin planlanması yapılmış, müreffeh devletlerin politikaları ciddiyetle takip edilmiştir. Fakat 

Arap alfabesini kullanan bir Arap; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe ve Almanca gibi geçerliliği çok 

yüksek dilleri öğrenmek istiyorsa önce Latin alfabesini sindirmek zorundadır. Bu çok meşakkatli bir durum 

değildir fakat öğrenmek için belirli bir süreye ihtiyaç olduğu muhakkaktır. 

Bilimin, teknolojinin ve endüstrinin vazgeçilmez olduğu bir çağda, yazının kıymeti daha da artmıştır. 

Bilgisayar ortamı; alfabe ve diller arasındaki uzaklığı azaltmış, iletişimi artırmış, bildirişimi de kaçınılmaz 

kılmıştır. Fakat sorunlu bir alfabenin eğitim, basın-yayın, siyaset ve askerî alanlarda kullanılmasının 

kalkınma ve büyümede zorluklar çıkaracağı malumdur. Tam anlamıyla alfabe-dil ahenginin yakalanması, 

milletlerin hayrına olacak, kalkınmanın ve ilerlemenin anahtarını sunacaktır. 

Sonuç olarak eski dönemlerde kalkınma ve gelişme hep din ekseninde değerlendirilmiştir. Alfabe ve yazının 

teşekkülü, dinî-ticari kanallarla gelişip başkalaşmış, değişen ve olgunlaşan dünyada gün geçtikçe değer 

kazanmıştır. Ama alfabenin yeniliklere açık olmaması ve dili yansıtamaması gibi sorunlar, değerini ve 

önemini yitirmesine sebebiyet vermektedir. 

Milletlerin hâlihazırda kullandığı alfabelerin kalkınmaya etkisi yadsınamaz. Dil ve alfabenin ahengi, 

medeniyete ulaşmanın kilit noktaları olduğuna göre bu iki unsurun iyileştirilmesi ve pürüzlerin giderilmesi 

gerekmektedir. Dünyaya ayak uydurmak için gelişmiş milletlerle aynı alfabeyi kullanıyor olmanın 

kalkınmaya fayda sağlayacağı muhakkaktır. Tabii ki alfabe kalkınmaya engel değildir ama dilin iç yapısıyla 

alfabe dinamiklerin uyuşması son derece önemlidir. Türkçe, birçok alfabeyle yazılmış fakat neticede 

kendine muvafık bir yazı sistemine kavuşmuştur. Alfabenin millî olup olmaması gibi hamasi lafızlara gerek 

yoktur. Türkçe, Latin alfabesiyle yazıldığı günden beri tarihinin en kudretli zamanlarını yaşamaktadır ve 

yaşamaya devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

GÜZEL YAŞAMAK 

Hilâl ÇAĞLAR  

Çok eski zamanlardan beri insan dışındaki canlılarla iç içe ve karşılıklı yardımlaşarak ortak bir yaşam 

sürmekteyiz. Evlerimizin, sürülerimizin güvenliği için köpeklerle, ulaşımımız için atlarla, beslenmemiz ve 

giyim için koyun, inek, keçi vs. hayvanlarla hayatımızı paylaşırdık. Buğday, mısır, fasulye gibi tahıl ürünlerini 

toplayarak hem besin elde eder hem de toprakla doğrudan iletişime geçtiğimiz için stres atardık. Şimdilerde 

ise çoğunun yerini teknolojik aletler, beton yapılar almış durumdadır. Büyük hayranlık beslediğimiz 

robotlara yabancılaştığımız hayvanların özelliklerini yüklüyoruz, rahatlamak için telefonlarımızın 

bilgisayarlarımızın ana ekranına uzak olduğumuz yeşil alanların, çiçeklerin, akarsuların resmini koyuyoruz. 

Yine de hayvanlarla ve bitkilerle olan bağımızı onlarla kuramıyoruz. 

Diyeceksiniz ki, hayır şimdi hayvanlarla daha yakınız evde birlikte yiyoruz-içiyoruz, evimizde çeşit çeşit 

güller çiçekler var gözümüzün önünden hiç ayırmıyoruz onları. Elbette bu güzel bir şey ancak asıl anlatmak 

istediğim; vazifesi teknolojik aletler tarafından yerine getirilen bize asıl yoldaşlık eden hayvanların yerini 

bugün birilerine güzel görünsün, birileri sizin böyle bir canlıya sahip olduğunuz için sizi övmesi için evlerde 

pamuklara sardığınız hayvanlar aldı.  Eskiden hayvanlar ile yardımlaşıyorduk bu size hayvanların işkence 

çekmesi gibi görünmesin zira bu insan ve hayvan arasındaki dostluğu pekiştiren en önemli unsurlardan 

biridir. Dağlara koca sürüsüyle sadece köpeği ile çıkan bir çobanı düşünün veya savaşa atıyla giden bir 

askeri düşünün ona herkesten her şeyden bir cisimden ziyade dost görünür o hayvan. Şimdi durum çok 

karmaşık bir hâle geldi. Aynı evi paylaştığınız hayvanlarınız dostunuzdan ziyade süs eşyası durumuna 

gelmiş durumdadır. Mesela hayvan denildiğinde akla ilk gelecek olan köpekleri ele alalım. Eskiden beri 

hayat arkadaşımız canımızın, evimizin barkımızın bekçisi. Evimizi ya da koyun sürümüzü canı pahasına 

korurdu. Şimdilerde o cesur köpeklerin yerini ufak, korkak ama göze hoş görünen süslü püslü köpekler aldı. 

Sırf güzel göründüğü için bu köpeklerin kölesi oldu çağın insanı.  

Asıl görevi teknoloji tarafından yerine getirilen bu hayvanlarda dikkate alınan tek şey başkaları tarafından 

hoş görülmesi oldu. Ben burada karşılıklı bir dostluk göremiyorum karşılıklı kölelik görüyorum. Biri 

diğerine güzel ve hoş görünümü sayesinde iltifatlar kazandırıyor diğeri ise onun ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek adına çalışıyor didiniyor pahalı bakım ve mamalarına yetişmek için. Köpekleri ya da diğer 

hayvanları eve hapsederek de insan gibi nitelikler kazandırmaya zorluyorlar. Sirk eğitmenleri de hemen 

hemen aynı şeyi yapıyorlardı. Eskiden kendisine ait dışarıda kulübesi olan köpeklerimiz şimdilerde sirk 

çadırındaki gibi evde birtakım insani özelliklere göre yaşamaya mecbur tutuluyor. 

Tüm bu uğraşların asıl sebebi güzellik. İşlevini yitiren ancak hayatımızdan çıkaramadığımız her şeye bir 

güzellik yüklüyoruz. Oysa işlevsizleştiren de biz değil miydik onu? Akarsulardan kopya çekerek şehirlerin 

ortasına yerleştirdiğiniz şık, güzel görünen fıskiyeler gibi bir yaşam inşa ettiniz. Su sürekli ışıklarla akıyor 

ancak ne tazeleniyor ne bir canlıya hayat veriyor ne de yaşam döngüsüne dâhil olabiliyor. Bu başkalarına 

hoş görünen, güzel görünen amaçsız fıskiye döngüsünden sıyrılıp gerçek yaşam amacımıza kavuşmamız, 

diğer canlılarla ortak ve faydalı bir yaşam sürmemiz ümidiyle, sağlıcakla kalın. 



 
 
 
 

 

 
 

HEDERLEZ YORTUSU İÇİN 
Nikolay Baboglu 

Akt. Ünsal ÜNAL1 

Sabaa Yıldızı Dergisi Sayı:43 Yıl:2008 Sayfa:28 

Hederlez, Gagauzların ilkyaz yortusudur. Bu yortuya bizimkiler eskiden Ay Görgi yortusu, Sveti Yorgi 

yortusu derlermiş. Hederlez her mayıs ayının altısına denk gelir. Bugünden sonra kabul edilir ki sıcak 

vakitler artık geldi, ilkyaz yaza dönmeye başladı, artık geri dönüş olmaz. İnsanlar köyde olan işlerini 

korkmadan yapsınlar, çamur karsınlar, sıvasınlar. Önceden Gagauz köylerinde yapılar, evler, çamurdan 

yapılırdı. İlkyazın ve güzün onlar duvarlarını sarı çamurla sıvardı, yoksa duvarlar oyulup yıkılırdı. 

Benim Kıpçak köyümde sokak avlularımız da taştan yapılıydı, onların üstlerini de kadınlar sarı çamurla  

sıvardı. Hederlez’den sonra hangi sokaktan geçersen, kadınları kızları görürsün, dirsekleri sıvalı elleriylen 

sıvarlar, tafta çekerler, yaldızlarlar. Avlularda sarı çamurdan tepeler olurdu, üstü hasırla ya da yırtık 

partallarla örtülü olurdu. Şimdilerde sıvama işleri unutuldu, bitti çünkü evler taştan oldu. Gagauz 

kadınlarımız kurtuldular çok ağır sıvama işinden, bu iş sanki onların ömrünü kısaltıyordu. 

Ama dönelim Hederlez yortusuna, bu günde herkes kurban keserdi. Kurban için çok önceden en iyilerinden 

bir kuzu ayrılırdı ki iyi bir erkek kuzu olsun. Onu keserken, adam istavrozunu yapar ve “Hadi Allah kabul 

etsin.” der. Derisini tulum için yüzerler ve kesilen kurban parçalanmaz. Bütün kuzunun içini temizleyip 

bulgurla doldurup özel tepsisinde bütün hâlinde fırına atarlar. Fırına atarken de üstünü kepekten 

yoğrulmuş beze ile örterler. Fırında pişirdikten sonra çıkarıp papazda okutmaya götürülür.  Okunmuş 

kurbandan birazını komşulara pay ederler, kalanını bütün aile, ya yakın komşularla ya da hısımlarla oturup 

yerler, şarap içerler, dua ederler. O günün kurbanın hepsinin yenmesi lazım. Kemikleri de köpeklere 

atılmaz, onlar toplanır ve evin temeline gömülür. Kuzunun kafasını ve bazı bağırsaklarını yıkadıktan sonra 

kaynatıp çorba yaparlar ama o gün yemezler. Kuzu çorbası ertesi gün yenilir. 

Hederlez’de her bir aileye kurban kesmek düşer ama kimisinin ev kurbanları Hederlez’e denk gelir. Onlar 

bu günü kurbansız geçirmez. Yani şöyle: bizim Kıpçak’ta her ailenin kurban günü vardı. Kimin ev kurbanı 

Hederlez’e denk gelirse o bir kuzu ile hem Hederlez’i hem de ev kurbanını keserdi. Ama kurban günü başka 

bir güne denk gelirse, diyelim Panayıyaa, onlar hem Hederlez’de hem de kendi kurban günlerinde keserler. 

Kimisi Hederlez’de kurban kesmezlerdi, kendi kurban günlerine bırakırlardı. Bu günah sayılmazdı. Bir aile 

yoksulluk çekiyorsa, onlar hiç kurban kesmezlerdi. Bu da büyük günah sayılmazdı. Yoksuzluk* kabahat 

değildi. 

 
1 Kongaz Süleyman Demirel Türk-Moldovan Lisesi Türkçe Öğretmeni, unsalunal88@gmail.com, 
05348392318. 
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Hederlez günü önceden Gagauz köylerinde horu** olurdu. Horu dağıldıktan sonra güreş olurdu. Güreşte kim 

kazanırsa ona pehlivan denilirdi. Onu müzik eşliğinde köyün içinde gezdirirler ve ona koç bağışlarlardı. 

Daha sonra her Hederlez gününde 15-20 yaşında gençler boylarını ölçerler, küçük kâğıtlara yazıp ikonalıkta 

bir köşeye saklarlardı. Sonraki yılın Hederlez’inde boylarını tekrar ölçüp ne kadar uzadıklarına bakarlardı. 

Hederlez’de koyunlar, keçiler, büyük hayvanlar artık köyden kıra, yeşil ota çıkarlar ama kasımda, kış 

ayazında gene ahırlara, ağıllara kapanır.  

*Yazar orijinal metinde hem yoksulluk hem de yoksuzluk sözcüklerini ayrı ayrı kullanmış. 

** Horu: Gagauzların kadınlı erkekli kolkola girerek oynadıkları horon benzeri halk oyunu. 

  



 
 
 
 

 

 

KISACA KAHVE VE EBEBİYATIMIZ 

Ahmet Dursun TAMER 

Kahvenin kökeni ve nereden meydana geldiğine dair muhtelif rivayetler mevcut olsa da kahve bir ağaç 

meyvesinin öğütülmesi üzerine su veyahut süt ile karıştırılarak içilen bir içecektir. 

16. yüzyılda ticaret gemileri vesilesiyle İstanbul’a giren kahve, kısa vakitte Anadolu’ya yayılmış, kahve ve 

kahvehaneler açılarak bir kültür hâline gelmiştir. Aşırı kullanımında içerdiği kafein sebebiyle bağımlılık 

yaparak insan zihnine zarar veren kahve, kahvehanelerin açılmasına zemin oluşturmuş, toplumun büyük 

bir kesimi tarafından ilgiyle karşılanmasına sebep olmuştur. Dedikoduların yapıldığı, işsiz ve birtakım 

tembel insanların odağı hâline gelmiş ve bunun üzerine İstanbul’daki bütün kahvehaneler bir müddet 

kapatılmıştır. 

Kahve aynı zamanda Klasik Edebiyatımızda da yer tutmuş, bazı beyitlerde şarap vs. içecek türleriyle 

karşılaştırılmıştır.  

Nev’îzâde Atâyî (1635) kahve tiryakilerini sürekli uyuyan, tembel, insan yüzüne dahi bakamayacak kadar 

kudreti olmayanlar topluluğu olarak tasvir etmiştir. Buna mukabil kahve bağımlılarını kahve içmeden 

kendine gelemediklerini, onların kahve ile zehirlenerek kendilerine zarar verdiklerini düşünmüştür. 

“Tuyar mı bu zevki uyur ehl-i keyf  

O keyfiyyet ile geçer ‘ömre hayf 

(…) 

Bu hacletle varmış ‘acib ‘âleme   

Başın kaldırup bakamaz âdeme    

 

Meger andan sûsmâr oldı ma’cûn-fürûş  

Ki andan alur zehri hep kahve-nûş ¹ 

(…)” 

Subhı̂zâde ise kahve bağımlılarının elleri titreyen, iştah bozukluğu ve sinir hastalığı olmalarına değinmiştir. 

“Ana berş ü kahve ‘aceb dâm olur  

O keyf ile işkeste-endâm olur 

(…) 

Vücûdını keyf ile mahv eylemiş  

‘Aceb ‘ömrinün kadrini bilmemiş 



 
 
 
 

 

 

Vücûdında tâb u tüvân kalmamış  

Anun dahi cisminde cân kalmamış 

(…) 

Kimi pek za’îf olmuş elde ‘asâ 

Gider kahve-hâneye ol dâ’imâ 

(…)” 

Sadece karşı çıkanlar olmamakla beraber kahve bağımlısı olup, kahve tenkitçilerine hicivler yazan 

şairlerimiz de vardır. Göze fer ve vücuda cila olduğuna inanmışlardır.  

“Mümessek kahve vü dûd-ı mu’anber 

Gıdâ-yı rûh olur cisme virür fer” (Aynî) 

(…) 

Bu ve bunun gibi rivayetlerden ayrı olarak, yapılan araştırmalar kahvenin gerçekten aşırı tüketiminde insan 

vücuduna ters etki vereceğini göstermiştir. Çünkü kahve içerdiği kafein sebebiyle yorgun olan hücrelerin 

vücuda bildirilmesini engeller. Kahvenin bağımlılık yapmasına sebep ise beyne olması gereken dışında bir 

sinyal göndermesidir. 

En doğrusu haddini aşmadan kararında bırakılması gereken kahve zararı ve faydasıyla tarih sahnesinde 

süregelen esrarengiz bir içecektir.  

Bunlara rağmen son söz olarak safımızı belli etmek amacıyla Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan’a (1978) atfedilen 

şu şiir bahse değerdir: 

 

 Kahvesiz ahvâlimiz pek derbeder 

 Kalmıyor dizlerde dermandan eser, 

 Kahvedir derd-i dile dermân meğer, 

 Kahve lütfet varsa imkânın eğer. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Lügat: 

Ehl-i keyf: keyif ehli 

Hayf: Eyvah, yazık 

Haclet: Utanma, şaşırma 

Tâb-ü tüvân: Güç, kuvvet, derman 

Mümessek: Misk kokulu  

Dûd: Duman (tütün) 

Mu’anber: Amberden güzel koku 



 
 
 
 

 

 

15. YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ: KİŞVERÎ 

Merve BALCI 

Hayatı: 

Nimetullah Kişverî, 15. yüzyıl Azerbaycan şiirinin seçkin bir simasıdır. Azerbaycan edebiyatının şekillenme 

döneminde Türkçe şiirler yazarak edebî dilin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Bununla beraber hem 

çağdaşlarını hem kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiştir. 

Kişverî ile ilgili ilk bilgileri Hamit Araslı vermiştir. Ancak şairin hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Doğum 

ve ölüm tarihi kesin olarak tespit edilememiştir. Araştırmacılar onun 15. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 

ve eser vermiş bir şair olduğunu tahmin etmektedirler. Kişverî’nin doğum yeri hakkında çeşitli görüşler 

vardır. Araslı, Azerbaycan Edebiyatı Tarihi’nde (1960) Kazvin’de doğup Tebriz’de yaşadığını söylemektedir. 

Roza Eyvazova, Dilmekan’da doğduğundan, Azerbaycan ve Fars dillerinde yazdığından söz etmektedir. 

Cevad Heyet, Azerbaycan Edebiyatı Tarihine Bir Bakış (1376) adlı eserinde ise  Kazvin’de doğduğunu 

söylemektedir. 

Kişverî, Akkoyunlu hanedanına mensup Sultan Yakub’un son hâkimiyet devrine kadar sarayda yaşamış ve 

orada hürmet görmüştür. Bu sırada Sultan Yakub’a şiirler yazmıştır. Ancak Sultan Yakub’un ölümünden 

sonra şehzadeler birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Kişverî ortaya çıkan bu karışıklık sırasında çok sıkıntılı 

günler geçirmiştir. Kişverî’nin yaşlılık dönemi ise Safevi Devletinin kurucusu olan Şah İsmail dönemine 

rastlamaktadır. Şah İsmail, kendisi de “Hatâyî” mahlasıyla şiirler yazmış ve sanatkârları himaye etmesiyle 

tanınmıştır. Kişverî, divanındaki bir gazeli ve bir rubaiyi, Şah İsmail Hatâyî için yazmıştır. 

Kişverî’nin Akkoyunlu ve Safeviler dönemi hükümdarlarına şiirler yazmış olması, onun 15. yüzyıl sonu ile 

16. yüzyıl başlarında ve Güney Azerbaycan’da yaşamış olduğunu göstermektedir. 

Edebî Şahsiyeti: 

Kişverî, Hakîkî ve Hatâyî yanında Fuzulî’ye zemin hazırlayan en güçlü şairlerden biridir. Şiirleri Fuzulî 

öncesi ana dil şiirinin en anlamlı örneklerindendir. Kişverî, Hakîkî ile arkadaş olması, Hatâyî ile edebî 

meclisi yönetmesi ve Çağatay Türkçesinin özelliklerini yanıstması bakımından Azerbaycan edebiyatında 

önemli bir yere sahiptir. 

Kişverî, sanatsal ifade araçlarını kullanma ve ana dilinin inceliklerine vâkıf olma yeteneği ile öne çıkan bir 

şairdir. Şiirlerini Azerbaycan Türkçesi ve Farsça olarak akıcı, sade ve samimi bir üslupla kaleme almıştır. 

Ayrıca lirik şiirlerinde zaman zaman halk edebiyatının etkisi de kendisini göstermektedir. 

Kişverî’nin şiirlerinde hem 15. yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan halkının siyasi, sosyal ve ekonomik 

alanda kazandığı başarılardan doğan iyimserlik hem feodal hükûmet sisteminin bir sonucu olarak ortaya 

çıkan eksiklikler ifade edilmiştir. Kişverî, şiirlerinde genel itibariyle hüzünlü bir şekilde kendisini 

göstermektedir. Bundan dolayı miskin şiirler yazan bir şair olarak nitelendirilmiştir. Her şeyden önce 



 
 
 
 

 

döneme ve dönemin haksız işlerine üzülür. Kişverî’nin kederinde Fuzulî’nin kederine yakın bir içerik 

görüyoruz. Şiirlerinde dikkat çeken yönlerden biri de şair-âşığın simasında kaleme alınan yeni tipli insan 

suretidir. Bu yeni insan asrın esas temsilcilerinden ciddi şekilde ayrılır. Ayrıca şiirlerinde insan güzelliğinin 

yüceltilmesine özel bir önem verir. Şiirlerinde güçlü bir yaşam sevgisi vardır. İnsanın dünyaya bir kez 

geldiğini net bir şekilde idrak eden şair, onun güzelliklerinden zevk almaya çalışır. 

Kişverî’nin Ali Şîr Nevayî ile olan münasebeti dikkat çekicidir. Onun etkisiyle Çağatay sahasına yönelmiştir. 

Nevayî’ye büyük saygı duymuş, onun eserlerinden etkilenmiş, ona nazireler yazmış ve yeri geldiğinde de 

ondan eksik bir şair olduğunu ifade etmekten çekinmemiştir. Nevayî’nin etkisi Kişverî yanında 15. yüzyılda 

Azerbaycan’da büyük ölçüde yayılmıştır. Birçok Azerbaycan Türkü şairin Nevayî’nin şiirlerinden kelimeler 

kullanarak onun etkisi altında şiirler yazdıkları bilinmektedir.  

Kişverî, Azerbaycan edebiyatında Çağatay Türkçesinin unsurlarını en çok barındıran şair olma özelliğini 

taşımaktadır. Çağatay Türkçesini Azerbaycan Türkçesine bir renk olarak ekleyerek şiire poetik bir anlam 

kazandırmıştır.  

Kişverî divanında Çağatay Türkçesi etkisi çok açık bir şekilde kendini göstermektedir. Kişverî, divanında 

Nevayî’nin beş şiirini tahmis etmiştir. Bu, divanın bütününde Doğu Türkçesinin etkisiyle görülen dil 

karışıklığı, dönemin dil yapısı hakkında fikir ve o dönemdeki edebî eğilimleri göstermesi açısından bilgi 

vermektedir. Ancak Kişverî’yi yalnızca Nevayî’nin etkisi altında yazan bir şair ve onun etki alanından 

çıkamayan bir sanatçı olarak düşünmek yanlış olur. Çünkü şair, bununla beraber kendi özgün şiir tarzını da 

sergilemeyi başarmıştır. Dolayısıyla Kişverî, Azerbaycan edebiyatında özellikle şiir dili ve özgün şiirsel 

imgelerin kullanımı alanında benzersiz bir konuma sahiptir. 

Eserleri: 

Kişverî’nin bugüne kadar bilinen ve günümüze ulaşan tek eseri Türkçe ve Farsça şiirlerinden oluşan 

divanıdır. Büyük bir kısmı Türkçe olmak üzere divanın içerisinde gazel, kaside, rubai, muhammes ve kıta 

nazım şekillerinden oluşan şiirler yer almaktadır. Kişverî divanı Azerbaycan’da yayımlanmıştır. 

Araştırmacıların tespitlerine göre Bursa, Bakü, Taşkent, Semerkant ve Tahran olmak üzere divanın beş 

nüshası bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda divanın Bakü ve bu nüshadan kopya edildiği 

düşünülen Semerkant ve Taşkent nüshalarından söz edilmiş, Bursa ve Tahran nüshalarından hiç söz 

edilmemiştir. Bu iki nüsha ile ilgili ilk defa Jale Talân Demirci tarafından hazırlanan “Kişverî Divanı 

(İnceleme-Metin-İndeks)” adlı doktora tezinde bilgi verilmiştir. 

Kişverî divanı Türkçe kelimeler bakımından oldukça zengindir. Yaygın olarak kullanılan Arapça ve Farsça 

kelimelerin yanında sade Türkçe söyleyişlere, konuşma dilinden ve ağızlardan alınmış kelimelere de sıkça 

yer verilmiştir. 
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MİSTİK TARİH: NİZÂMÎ’NİN MEZARINDA GİZLENEN SIR 

Füzuli SABİROĞLU1 

Akt. Mustafa ARISAL2 

Bu yerde benim gibi tek yatanlar çoktur, 

Onları hatırlayan yoktur. 

Taze keklik, hatırla beni yüreğinle 

Mezarımın yanından ötüp geçerken, 

Görürsün üstümde boy atmış otlar, 

Baş taşım uçmuş, çökmüştür mezar. 

Kabrimin tozunu savurmuş yeller, 

Dostlardan hatırlayan yok beni bir kişi bile. 

 

Büyük Nizâmî’nin vefatından kısa bir süre sonra 13. yüzyılın başlarında inşa edilen ve 18. yüzyılın sonlarına 

kadar ve 19. yüzyılın başlarına kadar ihtişamını sürdüren türbesi halkın ziyaret yeri olmuştur. Nizâmî’nin 

mirasının araştırmacısı, önde gelen bir bilim adamı ve akademisyen olan Hamit Araslı şöyle yazıyordu:  

Nizâmî’nin ölümünden sonra mezarı bir türbe hâline getirildi, bu türbe onun kendi köyünün 

gelirlerinden başka ismi bilinmeyen hükümdarlar veya vârissizler tarafından bu türbeye 

vakfedilmiştir. 16. yüzyılda bu türbe çok geliri olan bir vakıf, ziyaretçilerine ve yoksullara her 

gün yemek veren, öğretmenleri temin eden bir hayır ocağı idi. Türbe tek bir kubbeden 

oluşmuyor, geniş bir alanı oluşturuyordu. 

Türbe, Kızıl Arslan tarafından Nizâmî’ye hediye edilen bugünkü Ahmedli köyünün arazisinde yer alır ve bu 

araziye köylü halk günümüzde hâlâ “Şeyh Düzü”, “Şıh Düzü” derler. Şıh Düzü’nde bulunan arkeolojik 

kazılardan anlaşılıyor ki, bölge bir zamanlar Gence’de bir tür onur sokağıydı. 

Şeyh Nizâmî’nin türbesinin etrafında Gence’nin ileri gelenlerinin türbeleri de vardı. 19. yüzyılın başlarında 

Rus İmparatorluğu’nun Kafkasya’daki işgal politikası neticesinde Gence Hanlığı’nın yıkılışından sonra 
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1826’da ‘Şıh Düzü’nde yapılan ünlü Yelizavetpol Savaşı’nda türbe ağır hasar görmüş ve bakıma muhtaç hâle 

gelmiştir.  1840’ların başında tamamen yıkılma tehlikesi karşısında bırakılan türbenin ciddi bir onarım 

gerektiğini gören Karabağ Hanlığı Tarihçisi Mirza Adıgüzel Bey, 19. yüzyılın ortalarında türbeyi tamir 

ettirerek onun uçan kubbesinin yerine yeni bir kubbe inşa ettirmiştir.  20. yüzyılın başlarında ise Adıgüzel 

Bey’in soyundan gelen ve Gence’nin başkomseri olan Ejder Bey, Adıgüzelov-Gorani kubbeyi onarmıştır. 

Sonraki yıllarda türbe tamamen bakımsız kaldığından yıkılmıştır. 1875 yılında İran tahtının veliahdı Ferhat 

Mirza Kaçar’ın ‘Yol Rehberi’ adlı kitabında büyük şairin ziyaretini ve türbenin durumunu şöyle anlatıyor: 

Biz yedi mil gittikten sonra küçük bir kubbe gördük. Kubbenin yarısı çökmüş bir vaziyetteydi. 

Bu, Şeyh Nizâmî’nin mezarıydı. Buradan Gence’ye yedi mil uzaklıkta idi. Ben telaşla hızlıca 

mezara koştum. Ancak yakınlardaki karakolun muhafızları kubbenin üzerine o kadar ot 

yığmışlardı ki içeri girmek mümkün değildi. 

19. yüzyılın sonlarına doğru Mekke’yi ziyarete giden Seyyid Azim Şirvânî, Nizâmî’nin türbesini ziyaret eder 

ve onun acıklı durumundan üzülerek meşhur rubaisini okumuştur:  

“Ey Şeyx Nizâmî, ey nizamı dağılan, 

Ey Gəncə’də izzü-ehtişamı dağılan. 

Olmayıbdır cahanda bir səninlə məntək, 

Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan.” 

1881 yılında Tiflis’te düzenlenen 5. Arkeologlar Kurultayı’na Rus arkeologların yanı sıra Avrupa’dan gelen 

misafirler de katıldı. O zamanlar Avrupalı arkeologlar Kafkasya ile ciddi bir şekilde ilgileniyorlardı ve Çarlık 

Hükûmeti’nin izni ile bölgede kapsamlı araştırmalar yaptılar. Kurultay arifesinde Avrupalı arkeologlar 

Gence’ye gelerek Nizâmî’nin kabri ile ilgilendiler. 

Yerli halkın sonradan söylediğine göre, arkeologlar mezarın sırlarını öğrenip türbeden biraz uzaklıkta yeri 

kazarak içeri girebilmişlerdir. Onlar mezardan bazı şeyleri götürmek istediklerinde Ahmedli köyünün 

sakinleri onlara engel olmuş ve bu materyalleri ellerinden almışlardır. Ancak bunu öğrenen Çarlık 

Hükûmeti, alınan materyallerin arkeologlara geri verilmesini emretmiştir.  Bu materyallerin nelerden ibaret 

olduğu ve onların sonraki durumu o günden bugüne bir sır olarak kalmıştır. 

“40-45 yıl önce Avrupalı bir heyet gelip mezarı kazarak Nizâmî’nin kabrinden mezar taşı ile eski türbenin 

kubbesinden kopup dökülen eski kûfi yazılı tuğlaları da mezardan almıştır…” 

Nizâmî’nin mezarının durumu, türbeyi onarmanın yollarını arayan Gence aydınlarını her zaman 

endişelendirmiştir. Bu aydınlardan biri de Gence Lisesi’nde Ana Dil ve Edebiyat Öğretmeni olan Mirza 

Muhammed Ahundzade idi. O, 1908 yılından itibaren çeşitli medya kuruluşlarında Müslüman aydınları ve 

zengin insanları Nizâmî Gencevî’nin türbesini imar etmeyi düşünmeye çağırmıştır. Bu amaçla ilk adımı 

kendisi atar. Mirza Muhammed Ahundzade, 1909 yılında “Şeyh Nizâmî” kitabını yazmıştır. Bu eserin 



 
 
 
 

 

başlığında şöyle yazmıştır: “Bu kitabın satışından elde edilecek gelir, Nizâmî’nin türbesini imar etmek için 

kullanılacaktır.”  

Ancak toplanılan miktar türbeyi onarmak için yeterli olmamıştır. Bu para sadece türbenin etrafındaki 

düzeni oluşturmak için yeterlidir. 1908’de yayınlanan “Molla Nasreddin” dergisinin 51. sayısında ünlü 

ressam Shmerling’in çektiği resim ve 1912’de Barthold’un yazdığı “Şair Nizâmî’nin Mezarı” adlı 

makalesinde Şeyh Nizâmî’nin mezarının acınacak hâliyle ilgili yürekten sözlerle birlikte türbenin 

kalıntılarının çizimleri basılmıştır. 20. yüzyılın başlarında “Terakki”, “Yeni Hakikat”, “Yeni İkbal” ve “Yeni 

İkdam” gazetelerinde Nizâmî Gencevî’nin mezarının alt katındaki acınacak hâlinden ve etrafındaki 

kazılardan bahsedildi. 

Nihayet 1922 yılında Gence aydınları birleşerek Mirza Muhammed Ahundzade, tarihçi Cevat Bey Refibeyov 

ve öğretmen Mirkazım Mirsüleymanzade’den oluşan “Nizâmî Komisyonu” adlı bir komisyon oluşturdular. 

Komisyon türbeyi onarma emri verdi. Ancak sonradan komisyon farklı bir karar aldı ve hiç kimseye 

danışmadan Nizâmî’nin mezarını Gence şehrinin merkezine götürme kararı aldı. Bu amaçla gezi ve toplantı 

düzenlenmesi ve halktan bağış toplanması hedefleniyordu. 

Nizâmî’nin kemiklerinin gömülmesi için Şah Abbas camisinin önündeki “Avara Bağ” adı verilen tüccar 

meydanının ortasında kırmızı kerpiçten bir mezar hazırlanmıştı. 1923 yılının mart ayında türbenin 

içerisinde kazı işlemlerine başladılar. Türbenin içine dökülen taşı, toprak yığınını temizledikten sonra 

kapının önünde bir mezar bulundu.  Mezardan çıkarılan kemiklerin Nizâmî’ye ait olduğu düşünülerek onları 

tahta bir kutuya topladılar. Ancak kemiklerin çok ince, beyaz ve küçük olması nedeniyle komisyon üyeleri 

şüphelenmelerine neden oldu ve onlar türbeyi yeniden kazmaya başladılar.  

İlk yüzeyden yaklaşık 71 cm sonra derinlikteki ikinci yüzeye ulaştığında kubbenin tabanı ve kalıntıları 

yeryüzüne çıktı. Türbenin alt tarafında, duvarın yanında yüksekliği 45-50 cm kadar olan sade bir taş 

bulunmuştur.  Taşın yan tarafında sarı topraktan farklı olan mavi bir toprak döküldü ve bu oldukça dikkat 

çekiciydi. Bu kum kütlesi kazılıp çıkarıldıktan sonra 1 m 45 cm derinliğinde taş işçiliği tespit edilmiştir. 

Taşlar söküldükten sonra yer altına açılan ve üst katları yıkılmış bir çukur görünmüştür. 

İçeriye dökülen taş ve toprak temizlendikten sonra görüldü ki Nizâmî’nin cenazesi kefene sarıldıktan sonra 

üstüne bir bez sarılmış ve meşeden yapılmış dört ayaklı bir tabuta konulmuştur. Tabutun bezle sarılmış 

olması cenazenin çok büyük bir saygı ve hürmetle defnedildiğini göstermektedir. Tabutun tahta parçaları 

üzerinden kopan bez parçaları, Nizâmî’nin adını taşıyan Edebiyat Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Burada dikkat ve merak uyandıran meselelerden birisi de şairin mezarının şeklidir. Mirabbas Mirbağırzade 

“Şeyh Nizâmî” adlı makalesinde onu şöyle tasvir ediyor: “Nizâmî’nin cenazesinin gömülü olduğu yer 

kazılınca görüldü ki mezar geleneksel mezarlardan değildi, Türkler tarafından batıl kabir olarak 

adlandırdıkları yeraltı bir kulübeden ibaretti.” 

Bu tasvirde özellikle ilginç olan şey, Nizâmî’nin mezarının eski Türklerde saygıdeğer insanların gömüldüğü 

kurganlara benzediğidir. “İmamzade” çevresindeki Gence mezarlığında bugün böyle mezarlara 



 
 
 
 

 

rastlanılabilir. Seçkin bilim adamı Y. Hummel 1931 yılında Bakü’de yayımlanan “Mezar Kurganları” ve 

“Antik Gence” adlı eserlerinde konuyla alakalı şöyle demiştir: 

Şeyh Düzü’ndeki eski Gence Mezarlığı’nda Tunç Çağına ait kurganlar oldukça yaygındı. Bu 

bölgeye gömülmüş olan ileri gelenlerin, savaş komutanlarının kurganlarının incelenmesi 

gösteriyor ki, topluluk yapısının çökmekte olduğu bu zamanda toplum içerisinden bir grup 

savaşçı ile çevrilen ve köleleri olan topluluk liderleri meydana çıkıyor. 

Bu kurganlar üzeri toprak tabakasıyla kaplı bir yeraltı yapısıydı. Oğuz Türkleri bu kurganın üzerine orada 

gömülü olan devlet adamına ait bir yerleşim modeli inşa ettiler-yuvarlak bir çadır. Zamanla bunun 

dayanıksız olduğunu gördüler ve bu çadırları taş ve 

tuğladan yapılmış mezarlarla değiştirdiler.  

Şeyh Nizâmî’nin mezarı da bu tarzda inşa edilmiş 

bir mezar kurgandan oluşur ve üzerinde 13.-14. 

yüzyıllarda mimari anıt üslubunda kule-mezar 

tarzında bir türbe vardır. Akademisyen V. V. 

Barthold, “Keyfî Kazı ve Oryantalizm” adlı 

makalesinde arkeolojiden habersiz kişiler 

tarafından yapılan kazılara itirazını dile 

getirmiştir.  

Azerbaycan Arkeoloji Komitesi’nin idari heyeti, 26 Ağustos 1923 tarihli toplantıda kararı kabul etti: 

Büyük Azerbaycan şairi Şeyh Nizâmî’nin mezarını keyfî olarak açan ve onun kemiklerini 

şehirdeki yeni bir mezara gömen Arkeoloji Cemiyeti’nin eski üyelerini kınayın. Tüm 

çalışmaları incelemesi için Azerbaycan Arkeoloji Komitesi üyesi Şeyhzade Gence’ye 

gönderilsin. 

Şeyhzade’den sonra bir başka arkeolog Yusufzade 

Gence’ye gönderildi ve 19 Eylül 1923’te Arkeoloji 

Komitesi’nin genel toplantısında bu rapor edilmiştir. 

Komite somut bir karar vermekte zorlandı ve ne 

yapacağını bilemedi. Komisyon başkanının aniden 

ölümü ve hemen ardında SSCB’nin kurulma süreci bu 

işleri önemli ölçüde yavaşlattı. 

Dönemin basınına baktığımızda bunların hepsinin 

Nizâmî’nin kemiklerinin gömülmemesinin tek sebebi olmadığı anlaşılıyor. Ünlü İranlı edebiyat eleştirmeni 

Said Nefîsî’nin Nizâmî’nin türbesi hakkındaki görüşlerine bakalım: 

Gence halkı tarafından… Nizâmî’nin türbesine saldırgan ve aşağılayıcı bir hareket olmuştur, 

bunun sonucunda halktan bir grup türbeyi şehrin dışına, şehrin derinliklerine taşımaya ve 



 
 
 
 

 

burada bir türbe inşa etmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece Nizâmî’nin mezarını kazmışlar, 

mezarından çok harap olmuş bir tahta tabutu çıkarmışlar ve birçok yağma yapılarak şehre 

getirmişler. Ancak o sırada şehrin ileri gelenlerinden biri, ‘Nizâmî’nin Gence şehrinden 

olmadığını, Kum şehrinden olduğunu’ söylemiştir. Bunun sonucundan Gence’de kurulması 

planlanan Nizâmî türbesinin çalışmaları gerçekleşmemiştir. 

Ancak bu fikirler sadece şehrin önde gelenlerinden birine mahsus değildi. Bazı insanlar, mütemadi olarak 

Nizâmî’nin buraya Kum şehrinden gelen bir Fars şairi olduğunu halkın beynine yerleştirmek istemişlerdir. 

Görünüşe göre bu uzun süredir devam eden propagandaların türbenin bakımsız bırakılmasında etkisi 

olmuştur. Ressam Schmerling’in “Molla Nasreddin” dergisinin 51. sayısında yer alan çiziminde Nizâmî’nin 

yıkılmış türbesini tasvir ediyor ve şöyle bir alt yazı veriyor: 

Gence’nin yakınında ünlü Şeyh Nizâmî’nin mezarı var. Cemaat, bu meşhur mezar ünlü şair 

Nizâmî Gencevî’nin mezarıdır. Merhumun ‘Penc Genc’ olarak adlandırılan Hamsesi Fars 

edebiyatının temelidir. Ayrıca yirmi bin beyitten oluşan gazel, kaside gibi başka şiirleri olduğu 

bilinse de birçoğu kaybolmuştur. “Hamsesi”ni Musio Charmois tarafından Fransızcaya 

tercüme edilmiştir. Merhumun kendisi aslen Kumludur ve Gence’de şöhret bulmuştur. Adı 

Şeyh Ebu Muhammed İlyas Bin Yusuf Bin Müyyed’dir. 891 yılında ve bir rivayette 606 yılında 

84 yaşındayken vefat etmiştir. Zamanın hükümdarları merhuma çok saygı duysa da şairler gibi 

kimse övememiştir. Cemaat, Gence’nin gururu olan bu kutsanmış koyunları ziyaret etmekten 

kurtulmanızı öneririm. 

O dönemde Ziynetullah Nuşirevan adlı birisinin bu mevkiden açıklama yapması, Azerbaycan aydınları 

arasında geniş bir tartışmaya neden oldu. Hatta “Komünist” gazetesinde ve diğer basın yayın organlarında 

“Nizâmî’ye bir anıt gerekiyor mu?” konusunda tartışmalar açıldı. Uzun yıllar süren bu anlaşmazlıklar 

“Komünist” gazetesinde özetlendi: 

Üç yıl boyunca anıt hakkında bir soru meydana geldi. Azerbaycan Halk Komiserleri Konseyi 

anıtın Nizâmî’ye abide yapılmasını projesini onayladı ve bu işe yedi bin manat tahsis edildi. 

Ancak Ziynetullah Nuşirevan, Nizâmî’ye hakaret etti. Salman Mümtaz (Ziynetullah Nuşirevan) 

buna karşı çıktı, Ali Abbas Müznib, “Nizâmî’ye bir anıt gerekiyor mu?” sorusuna Ziynetullah 

Nuşirevan’a şiddetle karşı çıktı ve sözlerinin asılsız olduğunu kanıtladı. 

Son olarak Dadaş Bünyazade’nin katılımıyla mesele çözüldü. Ali Rıza Şamçızade, 8 Ekim 1924 tarihli 

Komünist gazetesinde “Talihsiz Şair” adlı makalesinde şöyle yazdı: “…Tiflis’ten yoldaş Dadaş 

Bünyadzade’den bir telgraf alındı ve bir istekle Şeyh Nizâmî’yi yerinden uzaklaştırmayın kendi kabrinde 

kalsın. Türbenin planını çizip gönderiniz bütün masraflar ödenmelidir.” 

Bundan sonra Arkeoloji Komitesi Mirabbas Mirbağırzade’yi 3 Ekim’de Gence’ye komuta ediyor ve o, 6 

Ekim’de emri yerine getirerek Şeyh Nizâmî’nin altı aydır açık havada tutulan kemiklerini bir kutuda toplayıp 

yeniden eski mezarına gömüyor. Mirabbas Mirbağırzade, “Şeyh Nizâmî” adlı makalesinde gördüklerini şöyle 

anlatıyordu: 



 
 
 
 

 

... Kemikler uzun bir kutu gibi katlanmış normal bir ahşap kutuda idi. Üç yerde çivilenmiş 

kapağı söktüm. Şeyh Nizâmî’nin kemiklerinin kızın beyaz kemikleri ile karıştığını gördüm, 

Mezardan çıkarılan tabut tahtasının parçaları ve çivileri de kalan başka şeylerle beraber 

kemiklerle karışmıştı. Şeyh Nizâmî’nin kafatası birbirinden ayrılmış ve parçalanmıştı. 

Kemikler yeni çürümeye başlamış ve kahverengini almıştı. 

“Şeyh Nizâmî’nin Mezarı” ve “Şeyh Nizâmî” adlı makaleleriyle Nizâmî’nin mezarının içler acısı durumundan 

bahseden Mirabbas Mirbağirzade, Tiflis, 25 Kasım 1923-28 Kasım 1924 tarihli Arkeoloji Komitesi genel 

toplantısında kısa bir rapor vererek Dadaş Bünyadzade’nin Nizâmî’nin mezarı üzerine bir türbe yapılması 

konusundaki dileklerini yönetim kuruluna iletti. 

Yeni bir türbe inşa etmek amacıyla şairin mezarını etraflıca incelemek için 19 Haziran 1925’te aracı Dadaş 

Bünyadzade’nin emri ile arkeolog J. Alexandrovich, epigrafçı İ. Azimbeyov ile Gence’ye geldi. O, Nizâmî’nin 

Gence’deki mezarını araştırırken türbenin açılışında görev alan şair Ali Nazmi ile görüşmüş ve kendisinden 

türbe hakkında birçok ilginç bilgi almıştır. J. Alexandrovich’in araştırmalarının sonuçları, “Gence ve 

Nizâmî’nin Mezarı” adlı makalesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ali Nazmi daha sonra bu trajik olayı şöyle 

anlatmıştır: 

Bir biyabanda, uçuq qəbrimin altında əvət, 

Yeddi yüz əlli il idi ki, yatırdım rahət. 

El unutmuş məni, atmışdı kənara millət, 

Bir əyadət, nə ziyarət, nə məhəbbət, hərəkət. 

Heyf, birdən-birə meydanda zühur eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər. 

 

Dedilər kim, sənə layiq deyil olsun mədfən, 

İşbü səhrada yıxıq günbədi, var su, nə çəmən. 

Başda tac olmalı ərbabi-qələm, əhli süxən, 

Şəhrə tabutumu nəql etdilər əbnayi-vətən. 

İşbu fel ilə bütün düşməni kor eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər. 

 

Çatmadan şəhrə, geri döndü fəqət qafiləmiz 

Dəfn edildik yenə əski çuxura bir daha biz. 



 
 
 
 

 

Dirilər ilə qədid eyləyə bilməz ki, səfiz, 

El hökumət adıma abidə rəkz etməyə tez. 

Söz və dil bir hamısı sərf- süur eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər. 

 

Bir təşəbbüs daha etmişdi keçənlərdə də el, 

Tikməyə məqbərəmi bağlamış idi hamı bel. 

Onda da əsdi bu “söz” bağına bir sərsəri yel, 

Basdı bu fikir gülüstanını bir qırmızı sel. 

Get-gedə başdan o fikri, işi dur eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər. 

 

Mən kiməm? Petroqradda Marrı bilmiş tanıyor, 

Berlinə, Londona get sor belə həpsi qanıyor. 

Ax mənimkilər…Aman onlara canım yanıyor, 

Kim bilir…Bəlkə də onlar məni “yad”dır sanıyor. 

Sökməyə məqbərəmin daşını zor eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər. 

 

İngilis, nemsə və ruslarca da məlum əsərim, 

Başqa millətlər arasında da vardır dəyərim. 

Bilməyir tək məni öz qövmlərim var xəbərim, 

Sanki məchul ona bu “məxzən” olubdur gühərim. 

Anlamaq istədilər, heyf ki, şur eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər. 

Ancak şairin mezarının tadilatı yine unutulmuştur. 1929’da Nizâmî’nin mezarını görmek için Gence’ye gelen 

Akademisyen İ. İ. Meşaninov, “Nizâmî’nin mezarını gördüğümde gözlerime inanamadım. Nizâmî’nin 

mezarını bu kadar harap hâlde görünce şaşırdım” dedi. 



 
 
 
 

 

1930’da Şeyh Nizâmî’nin türbesi ikinci kez açıldı ve 1932’de türbenin üzerine nihayet geçici bir anıt dikildi. 

1939’da Kiev aydınlarıyla yaptığı bir toplantıda Stalin, “Hüsrev ve Şirin” şiirinden Nizâmî’nin çalışmasına 

ve kişiliğine karşı tutumunu doğrulayan bir bölüm okudu. Toplantıya katılan Mikola Bajan, bu olayı şöyle 

aktarıyor, “Yoldaş Stalin, insanlığın yarattığı tüm değerleri kapsayan geniş zekâsına ve hafızasına güvenerek 

bu şiiri ezbere okudu.” 

Josef Stalin’in Nizâmî’ye karşı tavrının netleşmesinin ardından olayların seyri hızlandı ve Nizâmî’nin 

mezarına değerli bir anıt dikilmesi konusu yeniden gündeme geldi. 1940 yılında İ. P. Şebligin’in katılımıyla 

bir başka arkeolojik keşif gezisi, Nizâmî’nin mezarı ve çevresinde son kez inşa edilecek türbenin yerini 

araştırmak için kazılara başladı. 

Tarihi kaynaklarda karşılaşılan en küçük detaylardan J. Aleksandroviç, Nizâmî’nin mezarı etrafındaki son 

araştırmalarına kadar mezarı hakkındaki bütün materyalleri, arkeoloji gezilerinin bulgularıyla uyumlu hâle 

getiren İ. P. Şebligin, büyük ilmî değere sahip “Nizâmî Türbesinin Tarihine Dair” makale ve “Nizâmî 

Devrindeki Azerbaycan Anıtları” adlı monografi ile ortaya çıkmıştır. 

Şebligin’in araştırmasından muhtemelen 13. yüzyılda inşa edilmiş olan Nizâmî türbesinin toplam alanının 

101,12 metrekare olduğu ve gövdenin kalınlığının 1 m 72 cm olduğu anlaşılmaktadır. Bunların hepsini göz 

önünde bulunduran Şebligin, 13. yüzyılda Nizâmî’nin mezarı üzerine inşa edilen türbenin çok büyük bir 

yapı olduğu sonucuna varmıştır. 1923 yılında yapılan son kazılara kadar türbenin alanı 56,25 metrekareye 

düşmüştür. Türbenin şeklini ve yapısını belirlerken 1903-1905 yıllarında Tiflis’teki İran Konsolos Hüseyin 

Han Rızazade’nin suluboya ile yaptığı bir tablo temel alındı. 

Şebligin’in tarafından Nizâmî’nin mezarında gerçekleştirilen kazılar daha sonra 70’li ve 80’li yıllarda yeni 

söylentilerin yayılmasına sebep oldu. Kaynağı belli olmayan bu söylentiler, kazı sırasında Nizâmî’nin 

kafatasının çıkarıldığını ve bir kopyasını çıkarmak için ünlü bilim adamı Gerasimov’a gönderildiğini iddia 

ediyor. Daha sonra bilinmeyen nedenlerle ne Nizâmî’nin görüntüsü yaratıldı ne de kafatası iade edildi. 

Herhangi bir arşiv belgesinde akademisyen Gerasimov’un gördüğü ve yapmayı planladığı eserler listesinde 

bununla ilgili bir bilgi yoktur. 

Görünüşe göre 1941 yılında Emir Timur ve oğullarının kafataslarından hareketle görüntülerinin 

oluşturulduğuna dair bilgiler böyle temelsiz bir söylentiye neden oldu. Zira 1 Kasım 1939’da Nizâmî’nin 

800. yıl dönümüne hazırlanmak için Azerbaycan SSR Halk Komiserleri Konseyi’nin 4972 sayılı kararı ile 

Nizâmî Müzesi kurulmuştur. Büyük şairin imajını yaratmak için sanatçılar arasında bir yarışma ilan edildi. 

Resim yarışmasında dereceye girenlere I. ve II. derece ödülleri verildi. 1941 yılında şairin 800. yıl dönümü 

arifesinde yarışmayı sonuçlandıran komisyon, birincilik ödülüne herhangi bir kişi layık görülmedi. 

İkincilik ödülü Gazanfer Halikov’un bir portresine verildi. Daha sonra bu portreden hareketle, SSCB Sanat 

Akademisi asli üyesi olan ünlü heykeltıraş Fuad Abdulrahmanov, şairin bir heykelini yaptı. Fuad 

Abdulrahmanov, bugün Bakü, Gence ve Brüksel’de dikilen muhteşem heykellerin de müellifidir.  



 
 
 
 

 

Mezarın üzerine inşa edilecek türbe için 1925 yılından itibaren çeşitli projeler önerildi. 1926’da Azerbaycan 

Politeknik Enstitüsü öğrencileri tarafından geliştirilen bir proje yarışmada birinci oldu ve hükûmet bu 

projeye dayanarak türbenin yapımını onayladı. 

1926’da “Edebi Eserler” koleksiyonunun ilk sayfasında projenin bir resmi yayınlandı. Aynı derginin 53. ve 

59. sayfalarında ise Nizâmî’nin mezarının kalıntılarının fotoğrafları yayınlandı. 

Ancak bilinmeyen nedenlerle proje ertelendi ve Nizâmî’nin mezarına basit bir baş taşı yerleştirildi. 1940 

yılında Vahutin ve Sarkisov’un projelerine dayanarak türbenin inşaatına başlanması emredildi. Büyük 

Vatanseverlik Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte türbenin yapımı durdurulmuş ve nihayet 1947 yılında 

anıt mezar inşa edilerek tamamlanmıştır. Yerli beyaz taştan inşa edilen türbenin yüksekliği 15,2 m, temel 

alanı 49 metrekaredir. Mimarlar, Nizâmî dönemi ve müteakip İlhanlılar döneminin kule-mezar geleneğine 

uygun bir anıt oluşturmaya çalışmışlardır. Bununla büyük şairin mezarını çevreleyen tatsız hikâyelere son 

verebilirdi… Ama durum böyle değildi… 

Önce Nizâmî’nin mezar taşlarının gizemli bir şekilde ortadan kaybolması ve ardından mezar taşının 

damgası, bazı gizli kuvvetlerin en azından Nizâmî’nin ülkeyle olan bağlantısına ya da tamamen başka bir 

şeye şüphe düşürdüğünü gösteriyor. 

Nizâmî Komisyonu, 13 Kasım 1924’te “Komünist” gazetesinde yayınlanan “Unutulmuş Bir Yoldaşa Cevap” 

başlıklı bir makalede şunları yazdı: “Yoldaş Mirabbas’ın ayrılmasından sonra, Eğitim Departmanı başkanı 

Yoldaş Kazimov’dan Merkez Müze’ye bazı taşlar ve büyük bir rapor gönderildi ve ne yazık ki bugüne kadar 

çözülmedi.” 

Nizâmî Müzesi’nin kuruluşundan bu yana orada baş muhafız olarak çalışan Succeddin Tağızade, Nizâmî’nin 

mezarından çok sayıda yazılı taş getirildiğini ve müzenin lobisine yerleştirildiğini söyledi. Mezardan 

taşların yanı sıra başka eşyalar da getirildi. 

Müzedeki bir parça obje de bu eşyalar 

arasındaydı. Daha sonra bu taşlar tarih müzesine 

verildi ve oradan kayboldu. Ancak bu taşlar 

gösteriyor ki, Nizâmî’nin türbesi yıkıldığında 

bulunan taşların tamamı bu kadar değildi. 

Taşların bir kısmı mezarın yakınında kalmış ve 

daha sonra 1947’de yeni türbe inşa edildikten 

sonra türbenin içinde toplanmıştır. Nizâmî 

Müzesi’nin bir çalışanı olan Sadık Hüseynov’un yazdığına göre, 1963’te Nizâmî’nin türbesinin toplanmasıyla 

ilgili olarak Kirovabad Kent Konseyi’nin o zamanki başkanı Alasgar Alizade, Nizâmî’nin sandık taşı ve orada 

olan diğer taşların Gence Tarih ve Yerel İlim Müzesi’ne götürülmesini emretti. Gence Tarih ve Yerel İlim 

Müzesi’ndeki bu taşların nerede olduğunu kimse bilmiyor. 



 
 
 
 

 

Nizâmî Müzesi’nin kasasından Nizâmî’nin sandık taşının işlenen bezemesi de gayritabii şekilde kaybolur. 

İşlenen bezemeyi müzeye takdim eden Ejder Alasgarzade, 1945’te Bilimler Akademisi’ndeki raporunda ilk 

kez bundan söz etmiş ve 1947’de Rusça neşrettiği “Azerbaycan Mimarisi ve Nizâmî Dönemi” kitabında 

işlenen bezemenin bir resmini ve çevirisini de vermiştir. 

Ejder Alasgarzade’nin çevirisinde kitabın metni 

şöyle yer almaktadır: “Bu aydınlık mezarın 

şeyhleri Ebu Muhammed, İbn İlyas, İbn Yusuf, İbn 

Zeki ve Nizameddin Müeyyedin’dir. Oruç tutulan 

dördüncü günde, altı yüz beşinci yılında.” 

Kitabın böyle okunması, doğru ve düzgün çevirisi 

Y. E. Bertels, J. Aleksandroviç, Şebligin ve 

diğerlerinin keşfi gibi karşılandı. Seçkin bir 

oryantalist olan Dyakonov, 1948’deki kitabın geri 

bildiriminde bunu şu şekilde değerlendirdi: “A. Alasgarzade’nin Nizâmî ve Hakanî’nin mezar taşlarının 

okunup doğu mezar taşları alanında kabul etmesi özellikle değerlidir, sansasyoneldir.” 

Ancak mezar taşındaki bir hata bazı bilim adamlarını şüpheye düşürmüş ve onun doğruluğunu 

sorgulatmıştır. Hatta bu mezar taşının A. Alasgarzade tarafından icat edildiğini iddia edenler bile olmuştur. 

Tecrübeli hukuk bilgini Y. Bertels’in bu hatayı mantıklı açıklaması, tüm şüpheleri ortadan kaldırıyor: 

Mezar taşında bir hata var. Şairin adı olan İlyas kelimesinden önce “ibn” kelimesi gelir. Şahsen 

bana öyle geliyor ki, bu hata sadece mezar taşının gerçekliğini onaylıyor, çünkü sahte olsaydı, 

elbette isim doğru yazılacaktı. Usta acelesi olduğu için “ibn” kelimesini eksik yazabiliyor. 

Gence’de bir alüminyum fabrikasının inşası, türbe için gerçek bir tehdit hâline geldi. Yağmurla birlikte 

mezarın üzerine alüminyum döküntülerinin düşmesiyle türbenin alt kısımları aşınmaya başladı. 1981’de 

Nizâmî’nin 840. yıl dönümünde, türbenin içler acısı durumu, Nizâmî’nin mezarına daha görkemli bir türbe 

dikilmesini teklif eden Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Haydar Aliyev’in 

dikkatinden kaçmadı. O, Nizâmî’nin mezarı üzerinde daha görkemli bir türbe inşa etmeyi teklif etti. 

O zamanlar Gence’nin baş mimarı olan Farman İmamguliyev, Nizâmî türbesi için yeni bir proje üzerinde 

Korkmaz Sücaddinov ile birlikte çalıştı. Onlar, granit ve mermerden inşa edilecek ve 20,9 m yüksekliğinde 

olacak olan türbenin projesini hazırlayarak Gence’nin simgesi hâline gelen eski türbenin bazı unsurlarını 

Nizâmî döneminin mimari geleneklerine yaklaştırdılar. Proje onaylanmasına rağmen Haydar Aliyev’in 

Moskova ziyaretinin ardından yeni türbenin yapımı ertelendi. 1990 yılında Nizâmî’nin 850. yıl dönümünün 

arifesinde, türbenin inşaatına başlanmasına karar verildi. Bu süreç kayıpsız geçmedi. 

Türbe çevresinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında Nizâmî’nin mezarının bulunduğu 

höyüğün büyük bir kısmı ve bine yakın antik mezar yıkıldı. Proje müelliflerinin tüm çabalarına rağmen 

inşaat işleri acele ve baştan savma gerçekleştirdi. Türbe, taş ve granitten yapılmış olmasına rağmen inşaat 



 
 
 
 

 

sırasında kullanılan çimento ve yapıştırıcı malzemelerin gerektiği gibi kullanılmaması nedeniyle bazı taşlar 

türbenin kenarında kaymış ve kubbenin zayıf su yalıtım tabakası nedeniyle mezarın içine su sızmıştır. Bu 

nedenle, Anıtların Restorasyonu Bilimsel-Araştırma Projesi Enstitüsü’nde ilgili AMEA’nın önemli unsuru 

Cafer Kıyas önderliğinde hazırlanan bir proje temelinde 2011 yılında türbe binası yeniden onarıldı. 
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PARÇALAR, MASKELER, YÜZLER 

Ülkü OLCAY 

Hayata kısa molalar verebilmek için bize iyi geldiğini düşündüğümüz uğraşlar buluyoruz zaman zaman. 

Üretmek, yapılmamışı denemek, keşfetmek, icat etmek... Koşturmaktan yorulduğumuz hengâmede kısa bir 

soluklanma oluyor hepimize neyse ki. 

Bütün bunlar aslında bize sunulan kısa yolculuklar. İnsanın kendini keşfetme, ruhunu dinlendirme, benliğini 

bulma yolculuğu. 

Kısa mola anlamında benim vazgeçemediklerimden biri de yapbozlar. Bazen beş bin parça bile yaptığım 

oluyor. Evet günlerce sürüyor. Fakat uzun sürmesi bıktırmıyor, sıkmıyor da. 

Renklerin tonunu ayırt edebilme, zihni zorlama ve bu sürede kendini sessizliğin derinine bırakabilme. Ve 

odaklanırken aynı zamanda sabretmeyi öğrenme. İyi geliyor elbette. 

Önce kenar parçaları birleştiriyorum. En belirgin renk ipucu oluyor zihnime. Giyimi, saçları, şapkası derken 

masanın üstünde yavaş yavaş oluşuyor şekiller. Kutunun üzerindeki resme de bakıyorum arada bir. Fakat 

yolun başındayken bu pek işe yaramıyor.  

Kutudaki yüzlerce parçayı karıştırırken hayatımızdaki insanlar geliyor aklıma. Resme baktığımda usta bir 

ressamın fırçasından nasibini almış, mükemmele yakın bir tablo görüyorum önce. Büyük parçaları 

birleştirirken ayrıntılı parçaları gözden kaçırıyorum hâliyle. Sıkılmaya yakın, bir kahve yapıp tekrar 

dönüyorum masaya kaldığım yerden devam etmek için.  

Hayatta da öyle… Bizi sıkan ya da üzen bir olayda kırgınlıklara rağmen bir çay molası sükûnetten sonra 

sakinleşip kaldığımız yerden devam etmiyor muyuz?  

Nerdeyse yarısını bitirmenin keyfiyle şöyle uzaktan bakıyorum. Bu bana keyif vermekle birlikte merakımı 

daha da uyandırıyor. Detaylı parçaları arıyorum sonra. Buldukça yüzler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tüllü 

şapkalara, dantelli şık elbiselere, allıkla kapatılmış pudralı yüzlere... Daha dikkatli baktığımda kendini 

gizlemeyi başarmış kirli yüzlere bile... 

İki parçadan oluşan yüz, üçüncü parçayı koymadan ortaya çıkmıyor. Eksik parça olduğu sürece yüzün ne 

ifade ettiği doğal olarak anlaşılmıyor. Sabırla o kilit parçayı da buluyorum. İşte o zaman bütünlük oluşuyor 

ve tablo tamamlanıyor. 

Karanlık entrikalarını masumiyet maskesine gizleyen, bizim çok sonra fark ettiğimiz yüzler gibi.  

Hayatımızı işgal eden, zamanımızı çalan, iyi niyetimizi kullanan insanlar gibi... 

O son parçayı bulup yerine koymadan parçalar bir anlam ifade etmiyor, insanların gerçek yüzleri maalesef 

ortaya çıkmıyor.  



 
 
 
 

 

Çok değil, beş yüz parça. Yapboz bitmek üzere… Şaşaalı kıyafetlerle sergilenen görüntülere rağmen, 

profesyonelce emek verilmiş o sahte masumiyete rağmen hüzün dolu yüzler görüyorum bitirdiğim tabloda.  

Kaybeden yüzler. 

Kaybettikçe acizleşen yüzler. 

Acizlikten çirkinleşen yüzler. 

Maskesi düşen zavallı yüzler! 

Bütün gece uğraştım. O son parçayı bulduktan sonra uzun bir süre kutunun üzerindeki resme ve benim 

gördüğüm resme baktım. Ne tuhaf! İki resim de aynı olmasına rağmen ifadeler aynı değildi. 

Yapboz bitti, yüzler göründü. 

Güzel sandığımız kişileri o son parçadan önce tanıyabilseydik hayal kırıklıklarımız bu derece olmazdı belki.  

O zaman insanlar bu kadar küçülmez, hayat bu denli kirlenmezdi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

PRİZLERDEN UZAK YAŞAMAK 

Birkan UZUNOĞLU 

 

Nereye gideceğimizi o söyler, 

Ne yiyeceğimizi,                                       

Ne okuyacağımızı, 

Hatta ne giyeceğimizi…  

 

Acaba telefonlar fazla mı akıllandı?  

Peki ya elektrik kesilirse!  

Gün içerisinde hiç bölünmeden kendisine 3-4 saat ayırabilen var mı? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Akıllı 

telefon kullanan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmanın belirttiğine göre telefon bağımlısı olan kişiler, 

günde en az 60 kez telefonunu kontrol etmektedir. Dolayısıyla yukarıda sorduğum soruya olumlu bir cevap 

vermek olanaksız görünmektedir. Kapitalizmin insanları cezbedici politikaları sayesinde ve kişilere verdiği 

mesajlar yoluyla onları tüketime yönlendirmesi ve kendilerine dünya devi diyen teknoloji firmalarının bu 

cihazlar aracılığıyla akla hayale gelmeyecek paralar kazanması, gittikçe artan bir kısır döngünün oluşmasına 

zemin hazırlamaktadır. Sadece birkaç dakikalık elektrik kesintilerinde ya da “4.5G” kalitede çeken internet 

bağlantısı “E” kalitesine düştüğünde dünyası başına yıkılan insanları gördüğümüzde karar veriyoruz ki 

telefonlar akıllandıkça biz gerilemeye başlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra teknoloji, reddedilemez bir 

olgudur. Dilimizi ve kültürümüzü ciddi tahribata uğratan teknolojiyi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, 

kullanmak, üretmek elbette önemlidir. Ancak teknoloji, sadece hayatımızı kolaylaştırmak için 

kullanacağımız bir araçtır. Hayatımızı kolaylaştıran bir telefon, buzdolabı, bilgisayar gibi teknolojik aletler 

bozulduğunda atıp bir yenisini almak mümkündür ancak dil ve kültür tahrip olduğu, bozulduğu zaman 

yerine yenisi koyabilmek oldukça güçtür.  Akıllı telefonlara böylesi düşkünlük gösterilen bir dünyada, 

sadece psikolojik değil fiziksel rahatsızlıkların da artması kuvvetle muhtemel bir hâl almaktadır. Yatarken 

cep telefonu ekranına bakmanın gözlere verdiği zarar dışında uyku düzenine olumsuz yönde etki ettiği ve 

kişilerin gece uyurken vücutta salgılanan uyku hormonunda dengesizliklere yol açtığı belirtilmektedir.  

 

 

  



 
 
 
 

 

 

SAĞLAM DÜŞÜNCE 

Zeynep BAYRAM 

“Dervişin fikri neyse zikri de odur” diye bir söz vardır. İnsan ne düşünüyorsa sözlerine de o yansır. Sonrasında o 

sözler fiillere, davranışlara ve hatta biraz daha ileriye gidersek alışkanlıklara dönüşür. Peki bu durumda düşünce 

mi daha kuvvetlidir yoksa fiil mi? İnsanlar bazen kendilerine güç verecek ve onları fiile itecek bir motivasyon 

ararlar. İşte burada da devreye yine düşünce girer. Çünkü eğer bir şeyi düşünebiliyorsanız yapabilecek gücünüz 

de var demektir, sadece biraz tozlanmıştır. Elinize bez alıp şöyle bir tozunu alıvermek yine sizin elinizde. Her ne 

kadar arada tozlarını almamız gerekse de eğer düşüncelerimiz sağlamsa yeniden ayağa kalkacak gücü elbet 

bulu(yo)ruz. Ya düşüncelerimiz güçlü olmazsa…? İşte o zaman iki ihtimalimiz var. Temeli sağlam olmayan bina 

nasıl yıkılmaya mahkûmsa bizim düşüncelerimiz de o toz yığınının altında kalıp bizi moloz yığınlarının içinde 

bırakabilir. Ya da birileri kendi idealleri için bizim düşüncelerimizi şekillendirebilir. Evet, temelleri sağlam 

olmayan binamız artık başka birilerinin kontrolünde! Daha açık olmak gerekirse biz düşünebilen varlıklarız ve 

düşüncelerimizin bir sınırı yok. İyi de düşünebiliriz kötü de, olabilecek şeyleri de düşünebiliriz olağanüstü şeyleri 

de, geçmişi de düşünebiliriz, geleceği de… Mühim olan neyi düşündüğümüz değil nasıl düşündüğümüzdür! 

Mesela x marka bir telefona sahip olmak için çırpınıyoruz, bir miktar birikim yapıyoruz ve en nihayetinde o 

telefona sahip oluyoruz. Buraya kadar her şey çok güzel! Bir süre sonra aynı marka x2 adıyla başka bir telefon 

modeli çıkartıyor. Sonra x3, sonra x4…. Bir şey fark ettiniz mi? Artık düşüncelerimiz yavaş yavaş sadece o telefon 

markası üzerine yoğunlaşıyor. Ama az önce çok farklı şeyler düşünebileceğimizden ve düşüncelerimizin ne kadar 

güçlü olduğundan bahsettik ki öyledir de zaten ama bütün zihnimiz o marka telefonun bir üst modelini elde etmek, 

ona sahip olmak üzerine konumlandı. Bunun gibi birçok örnek çoğaltılabilir. Burada başkalarının kontrolüne 

geçmiş olan bina bizim zihnimizi ele geçiren ‘daha iyisine sahip olmalıyım’ dürtüsü, binamızı kontrolü altına alıp 

kendi düşünceleri için kullanan da mevzubahis marka olur. Birbirimizle hep bir yarış hâlindeyiz, bu doğal bir şey, 

ama daha kusursuz ve cafcaflı olanda değil, güzel olanda yarışmalıyız ve dışardan yapılan herhangi bir 

müdahalenin kolay kolay sarsamayacağı sağlam düşüncelere sahip olmalıyız ki binaları başkaları tarafından 

yönetilen ya da yıkılan insanlar değil, sağlam ve güzel düşünceleriyle sağlam ve güzel binalar yapan, çevresindeki 

insanların düşüncelerinin de sağlamlaşmasına vesile olan insanlar olalım. 

  



 
 
 
 

 

 

SARI SALTUK HAZRETLERİ'NİN NİL TİMSAHLARIYLA MÂCERÂSINA DÂİR 

Atabey KILIÇ* 

Server! Anlar bizüm dedelerimüz idi 

 ve ammâ biz kendümüzi timsâh bilirüz. 

Timsâh doğduk ve timsâh büyüdük. 

 

Saltuk-nâme 

 

Türk destanları içerisinde çok önemli bir yere sâhip olan Saltuk-nâme,1 Sarı Saltuk Hazretleri'nin 

mâcerâlarını son derece sâde bir lisân ve muhteşem bir üslûp ile bizlere aktarır. Ebu'l-Hayr-ı Rûmî2 

tarafından kaleme alındığını, daha doğrusu derlendiğini bildiğimiz bu muazzam destan, kendine has pek 

çok özelliğinden dolayı, menâkıb-nâme3 türü içerisinde de ayrı bir yere sâhiptir. Biz bu yazı çerçevesinde, 

daha önce de hakkında çeşitli yazılar kaleme aldığımız, tebliğler sunduğumuz4 Saltuk-nâme'nin dikkat 

çekici hikâyelerinden olan Sarı Saltuk Hazretleri'nin Nil nehri mâcerâsı hakkında alıntılar yaparak ana 

hatlarıyla bazı mâlumâtı aktarmaya çalışacağız.5 

  

 Saltuk-nâme'de "Hazret-i Şerîf Sarı Saltık Habeş'e Gitdüği Kıssasınun Beyânıdur" başlığı altında 

göreceğimiz hikâye, Sarı Saltuk Hazretleri'nin Şâm-ı Şerîf'te dört ay kalıp oralardaki Râfızîleri, yâni İslâm'a 

mugâyir işler yapanları temizlemesinden sonraki mâcerâ olarak karşımıza çıkar: "Râvîler şöyle rivâyet 

iderler kim Sultânü'l-evliyâ Seyyid Şerîf ya'nî Sarı Saltık rahmetullâhi 'aleyh Şâm-ı Şerîf şehrinde dört ay 

karâr eyledi. Meğer ol yakın yirde ve Şâm-ı Şerîf kurbında ve Cebel tarafında bir kabîle vardı, sa'b yirlerde 

olurlardı ve ol kabîleye Nusayrîler dirlerdi. Gâyet de Râfızîler idiler. Anlarun hakkında kâfirdür diyü fetvâ 

 
* Prof. Dr., ERÜ Edebiyat Fakültesi KAYSERİ atabeykilic@gmail.com 
1 Genel bir bilgi için bkz.: https://islamansiklopedisi.org.tr/sari-saltuk 
2 https://islamansiklopedisi.org.tr/ebulhayr-rumi 
3 https://islamansiklopedisi.org.tr/menakibname 
4 Bkz.: Atabey Kılıç, "Senaryo/Film Malzemesi Olarak Saltuk-nâme", Balkanlara Gidişinin 750. Yılında 
Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Köstence / Romanya, 6-10 Kasım 2013 (Bildiriler Kitabı: 79-84. 
s.); Atabey Kılıç, "Gülü Gül İle Tartmak: Battal Gâzi İle Sarı Saltuk Mukâyesesi", 2. Uluslararası Sarı Saltuk 
Gâzi Sempozyumu, Saraybosna/Bosna-Hersek, 6-9 Mayıs 2015 (Bildiriler Kitabı: 1. C., 47-54. s.); Atabey 
Kılıç, "Saltuk-nâme'de Cihan Hâkimiyeti Anlayışı", II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar 
Kongresi, Malatya, 15-17 Mart 2019 (Bildiriler kitabı, 1186-1190. s.); Atabey Kılıç, "Destanlarımızda Şehir 
Telakkîsine Dâir", Düşünen Şehir (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akademik Kültür Dergisi), Aralık 2021, s. 
56-65. (Bağlantı: dusunen_sehir_15_web.pdf (kayseri.bel.tr)) 
5 Eserden yapacağımız alıntılar şu kaynaktandır: Dr. Şükrü Halûk Akalın, Saltuk-nâme I, KTB Yayınları, 
Ankara 1988, 201-206. s. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/sari-saltuk
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebulhayr-rumi
https://islamansiklopedisi.org.tr/menakibname
https://www.kayseri.bel.tr/uploads/edergiler/pdf/dusunen_sehir_15_web.pdf


 
 
 
 

 

virmişlerdür. Server dutup Şâm-ı Şerîf şehrine getürüp ber-dâr eyledi. Birgün Seyyid'e eyitdiler: «Server! 

Bir iki kabîle vardur, harâmîlik iderler, yolları kesüp dururlar. Adlarına Kakum ve Cerçür dirler. Şöyle kim 

bu Mısr Sultânı anun elinden 'âcizdür ve mütahayyirdür.» didiler. Server tiz atına süvâr olup yalunuz revân 

oldı. Pes pâdişâh-ı Şâm, Hazret-i Şerîf'e eyitdi: / «Server! Tenhâ gitme, sabr eyle bile gidelüm.» didi. Server 

eyitdi: «Yâ pâdişâh! Ben Allah Hazretine sığınuram, kendümi ana teslîm eyledüm Hak rızâsından her ne ise 

ol ola.» didi."1 Anlaşılacağı üzere, Şerîf, yâni Sarı Saltuk Hazretleri, Şam şehrinde dört ay kalır; o civardaki 

haklarında kâfir olduklarına dâir fetvâ bulunan Nusayrîleri kılıçtan geçirdikten, bunların beylerini getirip 

Şam'da astıktan sonra buranın ahâlîsi, Kakum ve Cerçür adlarında iki harâmî kabîle olduğunu, bunların da 

hakkından gelmesini isteyince, tek başına yola revân olur. Şam pâdişâhı Saltuk Hazretlerine 'Server, yalnız 

gitme, bekle, berâber gidelim.' der. Hazret, cevâben 'Ey pâdişâh! Ben Allah'a sığındım ve kendimi O'na teslim 

ettim. Allah, ne istediğiyse o olur.' der. 

 Metinden yaptığımız alıntıdan da rahatlıkla görüleceği gibi Saltuk-nâme'nin dil ve üslûp özelliği 

sâdelikten yana ağır basar. Yer yer bugün anlamadığımız kelimeler karşımıza çıksa da bunlar birazcık gayret 

ile anlamları rahatlıkla tahmin edilebilecek kelimeler veyâ yapılardır. 

 Biz dönelim hikâyemize... Şam pâdişâhı, Saltuk Hazretlerini îkâz eder: "«Bu varduğun tâife yavuz 

kimesnelerdür.»"2 "Bu, üzerine gittiğin tâife/tayfa/insanlar, kötü kişilerdir." Saltuk Hazretleri'nin cevâbı ile 

hikâyenin devâmını asıl metinden takip edelim: "«Yâ pâdişâh! Kitâblarda işitmedün mi kim benüm ceddüm 

Seyyid Ca'fer b. Hüseyn Gâzî ya'nî Battâl-ı cihân- pehlevân, her yirde tenhâ giderdi ve hem Hazret-i 'Aliyyü'l-

Murtazâ dahı yalunuz kâfire karşu varurdı. Ben dahı anlarun aslıyam gam yimezem. Ol kadar Hakk'a 

tazarru' ve teveccüh eylerem, takdîrde olanın ol Hâlıku'l-Bârî bilür ne olacağın.» didi dahı pâdişâhı vedâ' 

idüp 'azm-i Cerçün ve Kakum idüp gitdi."3 Bu cümlelerden çıkaracağımız önemli hususlardan biri, 

muhakkak ki Sarı Saltuk Hazretleri'nin 'Seyyid'4 ve 'Şerîf' olduğu, soyunun Battal Gâzi Hazretleri'ne, oradan 

da Hz. Ali'ye dayandığıdır. Destan geleneğimizde, kahramanların asâleti, yâni soyu sopu, önemli bir unsur 

olarak dikkat çeker. Sarı Saltuk Hazretleri de Battal Gâzi Hazretleri'nin aslından yâni soyundandır. Battal 

Gâzi de Hz. Ali neslindendir. Metinden anlaşılacağı üzere her iki Allah dostu da dâimâ yalnız gezen ve hâliyle 

düşman üzerine de tek başına yürüyen yiğitlerdir. Kültürümüzdeki meşhur söz de bu fikri 

desteklemektedir, değil mi? "Kurt, yalınsak olur." Kezâ, "Arkasından kırk it/köpek havlamayan kurt, kurt 

sayılmaz." ifâdeleri de hemen hemen aynı mânâyı ihtivâ eder. Alıntı metindeki Sarı Saltuk cümleleri, katı bir 

îmânı, sağlam bir âidiyet duygusunu ve kendine güveni de yansıtmaktadır: "Atalarım, Battal Gâzi ve Hz. Ali 

de her yerde yalnız gezerdi. Ben de onların nesliyim. Hiç kaygılanmam. Her zaman Allah'a sığınır, O'na 

yönelirim. Kaderde ne olduğunu da ancak yine O bilir!" 

 Gelelim şimdi Şerîf Hazretleri'nin üzerlerine yürüyeceği Arapların ahvâline: "Çün ol 'Arablar gelüp 

anda konmışlardı, seksen bin adam idi. Şerîf Hazretin anlar geleceğin bildiler, pâdişâhlarına gelüp haber 

 
1 Saltuk-nâme, 201-202. s. 
2 Saltuk-nâme, 202. s. 
3 Saltuk-nâme, 202. s. 
4 'Seyyid' ve 'Şerîf' kavramları için bkz.: https://islamansiklopedisi.org.tr/seyyid 

https://islamansiklopedisi.org.tr/seyyid


 
 
 
 

 

virdiler. Ol pâdişâh eyitdi: «İy kavm! Ben Seyyid Şerîf'e karşu durup anunla ceng eylemezem. Sizler ne 

dirsiz? Bir kişiye dünyâ halkı cem' olup geldiler, durmayup helâk oldılar. Kimi başın alup kaçdılar. Ben 

kendü yirüm koyup kaçmazam. Eğer sizlerden kankınuz isterse ana virürem. Sizlere ben harâmîlik eyle 

dimezem.» didi. Ol halk beğlerinden bu sözi işidicek bir bir tefrîka olup kaçdılar, durmadılar. Ol kabîle 

pâdişâhına Şîbân dirlerdi. Server'e karşu gelüp ta'zîm eyledi, ni'met nüzûl getürdi, amân diledi. Şîbân, 

Server'e eyitdi: «Sana amân virem şol kuttâ-i tarîk olan 'Arabları getür benüm elüme vir dahı sen de elüne 

giren harâmî hırsuzı ber-dâr eyle, 'âlem nizâm bula.» didi. Pes Şîbân varup ol harâmî 'Arabları getürdiler, 

yir / yir ber-dâr idüp tahdîd itdiler. Server andan Şîbân'ı yirine gönderdi, kendü 'azm-i Mısr idüp gitdi."1 

Anlaşıldığı gibi, Sarı Saltuk Hazretleri, Şam'dan Mısır'a doğru tek başına giderken yol üzerinde bulunan 

harâmîlik, yâni eşkıyâlık yapan bir Arap gürûhunu da ortadan kaldırır. O bölgenin hâkimi olan Şîbân isimli 

yönetici, Saltuk'un üzerlerine doğru geldiğini duyunca, ahâlîsine, Şerîf'e karşı gelemeyeceğini, dilerlerse 

tahtı içlerinden birine bırakabileceğini söyler ama, hiç kimse buna cesâret edemez, her biri bir yere kaçışır. 

Bunun üzerine Şîbân, yerinden ayrılmaz ve Saltuk Hazretleri'ni karşılar, ağırlar, izzet ü ikrâmda bulunur, 

ondan affını diler. Şerîf de Şîbân'a elinde bulunan eşkıyâyı kendisine teslim etmesini, yakaladıklarını 

asmasını söyler. Şîbân, Şerîf'in istediği gibi yapar; bulduklarının kimini asar, kiminin de boynunu vurur. 

Bunun üzerine Saltuk Hazretleri, Şîbân'ı tahtına iâde eder, kendisi de Mısır üzerine doğru yürümeye devâm 

eder. 

 Daha önceki yazılarımızda da dile getirdiğimiz gibi, destanlarımız arasında Saltuk-nâme, senaryo 

olarak kullanılmaya müsâit mükemmel bir anlatıma sâhiptir.2 Anlatıcı, sık sık dinleyen veyâ okuyan için 

sahneleri değiştirir; bunu da hikâye boyunca âdetâ kamerayı belli zaman dilimlerinde seyirci için farklı 

mekân ve sahnelere doğru değiştirircesine son derece ustaca gerçekleştirir. Yukarıda yaptığımız 

alıntılardan takip edileceği üzere, Şerîf'in Şam'dan Mısır'a gelişinde de biz birkaç kez bu sahne değişikliğini 

görüyoruz. Şimdi yapacağımız alıntıda da " Bu yanadan... " ibâresiyle kamera yine yeni sahneye 

çevirilmektedir: "Bu yanadan Mısr halkı Şerîf'ün geldügin işitdiler er ü 'avret bir uğurdan Sâlihiyye'ye değin 

karşu çıkdılar. «Gâzîler sultânı Şerîf gelürmiş bize Rûm diyârından. Cemâlin görelüm, müştâkuz.» diyü. 

Sultân-ı Mısr dahı beğler vezîrler birle cemî' cündîler bir uğurdan ata bindiler, Server'e karşu geldiler. 

Sultân-ı Mısr atından inüp yüridi. Cemî' beğler yayada oldılar. Şerîf dahı atından inüp Sultân-ı Mısr'la 

görişdiler. Halk Server'ün başına dürrî ve cevâhir nisâr itdiler dahı du'â taleb eylediler. Server anlara du'â 

idüp Beledü'l-emîn Mısr şehrine revâne oldılar. Server'i atına bindürüp Sultân-ı Mısr yanınca şehr-i Mısr'a 

geldiler, meydânda kondılar. Üç gün gice ve gündüz Server'e ziyâfetler itdiler. Sultân 'İzzü'd-dîn fukarâya ve 

'ulemâya ve sulehâya ve yetîmâya ve mesâkine sadakalar ve kurbânlar virüp ihsânlar ve in'âmlar itdiler, 

şâdlıklar kıldılar. Meğer ol eyyâmlar Nîl suyı ziyâde olup akacak eyyâmlar idi. Pes Sultân-ı Mısr ve Server ve 

sâir halk dahı cem' olup Nîl temâşâsına gitdiler. Âhirü'l-emr Ümmü'l-Kıyâs'a gelüp üç gün bayram eylediler 

 
1 Saltuk-nâme, 202-203. s. 
2 Meselâ, bkz.: Kılıç, "Senaryo/Film Malzemesi Olarak Saltuk-nâme", Balkanlara Gidişinin 750. Yılında 
Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Köstence / Romanya, 6-10 Kasım 2013 (Bildiriler Kitabı: 79-84. 
s.). 



 
 
 
 

 

ve suyı kesdiler."1 Akıcı bir üslûp ile aktarılan bu yeni sahnede, "Mısır halkı Şerîf'in geldiğini işitince kadınlı 

erkekli hepsi bir arada "Gâziler Sultânı Şerîf gelmiş Anadolu'dan. Yüzünü görelim, özledik." diyerek 

karşılamaya çıkarlar. Mısır sultânı,2 vezirleri ve bütün askerleri de atlarına binerek karşılama heyetine dâhil 

olurlar. Şerîf ile karşılaşınca Mısır sultânı atından inip yürümeye başlar, beyleri ve ordudaki askerleri de 

öyle yaparlar. Şerîf de bu heyeti görünce atından aşağı iner ve Mısır sultânı ile görüşürler. Halk, Şerîf'in 

başının üzerinden inciler, cevherler saçar, kendilerine duâ etmesini ister. Seyyid Şerîf onlara duâlar eder, 

atına binip güvenilir bir belde olan Mısır (Kâhire) şehrine gelip meydanında konaklarlar. Üç gün gece 

gündüz Şerîf'e ziyâfetler verilir. Sultan İzzeddîn3 (adına) fakir, âlim, sâlih, yetim ve miskin kişilere çeşit çeşit 

sadakalar verilir, kurbanlar kesilip dağıtılır, çeşit çeşit hediyeler, yiyecekler dağıtılır, insanlar sevindirilir. 

Tam da Şerîf'in Mısır'a geldiği sıralar, Nil ırmağının suyunun iyice arttığı günlerdir (Muhtemelen Haziran-

Temmuz ayları). Şerîf, Mısır Sultânı ve halk bir araya gelip Nil'i seyretmeye giderler. İşin sonunda 

Ümmülkıyâs adasına gelip burada da üç gün şenlikler düzenlerler, akan ırmak suyunu keserler." Bilindiği 

gibi Nil nehri, dünyâmızın uzunluk bakımından en büyük, debisi yâni, taşıdığı su bakımından da 

Amazon'dan sonra ikinci büyük ırmağıdır. Nil denilince akla öncelikle taşkınları, sonra da kendi adıyla 

anılan timsahları gelse gerek. Şimdi, destânın tam da timsahlarla ilgili olan kısmına gelmiş bulunuyoruz: 

"Server, ol sâ'atde gusl hâcet oldı dahı durdı kim gusl ide. Pes ikindiden sonra kim ola idi lâ-büd timsâh derin 

yirlerde adam bulıcak alup helâk iderdi. Ol eclden kimesne hançersiz suya girmezdi. Pes Server gâfil olup 

suya girdi. Yüzedururken nâ-gâh bir büyük timsâh Server'e hemân sâ'atde gelüp ansuzın yapışdı dahı suya 

/ baturup Server'e sarmaşdı. Server hay diyince su dibine alup revân oldı. Pes Server tiz dutup 'aklın başına 

cem' idüp eliyle urup ol timsâhun gözine parmağın râst getürüp urdı bir gözin çıkardı. Timsâh gözi acısından 

Server'i koyup salıvirdi. Server tiz durup yüzdi, taşra geldi. El kılıca urup girü suya girdi. Önine râst gelen 

timsâhı çalup ortadan iki pâre iderdi. Bu meşhûrdur kim kılıç timsâhı kesmez. Ok ve sünü kâr kılmaz. Pes 

bir kerre na'ra urdı eyitdi: «Yâ timsâhlar! Sizi donadup kıraram, amân virmezem eğer bir dahı Mısr 

havâlîsine gelüp uğrarsanuz.» diyüp dahı kırk dört timsâh depeledi. Ol kendüyi uran gözi çıkıcak taşra geldi. 

Gözi acısından kuruya çıkdı ve kendüyi kuruya atdı. Pes Server anı dahı urdı. Pes andan Hak Te'âlâ bu 

Server'ün heybetin timsâhlar ve ol su içinde olan cânâvarlara bildürdi. Kaçup tağlar taldılar gitdiler. Server 

andan döndi bu Ümmü'l-kıyâs kim ol sunun kesdükleri yirdür, meğer anda bir mermer direk dikilmişdi. Ol 

direği Hazret-i Yûsuf peygamber Mısr'a sultân olduğı vakt anı anda dikdürdi idi ve her arşun yiğirmi dört 

parmak itdürdi. Her kaçan su taşup artmağa başlasa gelüp ol direğe nazar idenler bakup andan bilürler, 

günde birkaç barmak gelüp bilüp irtesi şehre münâdîler nidâlayıdurlar. Şehr halkı dahı şâdlıklar iderler. 

Yiğirmi dört arşun su kim gele ol yıl Mısr'da ucuzlık olur. Ekinde ve biçimde pes ol bir nişândur, komışdur. 

Meğer Hazret-i Şerîf dahı ol Ümmü'l-kıyâs'un yukarı sa'îd tarafında kim Server'e ol timsâh kim yapışmış idi, 

gördi / kim ol tarafun timsâhları kaçdılar, dönüp kılıç darbına döymediler. Pes Server bu kez dönüp 

 
1 Saltuk-nâme, 203. s. 
2 Târihî seyrine bakılacak, Sarı Saltuk Hazretlerinin 1210'lu yıllarda doğduğu kabul edilecek olursa metinde 
bahsi geçen Mısır Sultânı, 1260-1277 yılları arasında hüküm süren Sultan Baybars olmalıdır. 
3 Muhtemelen Anadolu Selçuklu sultanlarından II. İzzeddîn Keykâvus (1246-1260). 



 
 
 
 

 

Mısr'dan aşağı olan timsâhları dahı ele alup birkaç timsâhları çalup yaralu eyledi."1 Hikâye gâyet güzel 

aktarılmaktadır: "Server, yâni Sarı Saltuk Hazretleri, yıkanmak ister; vakit ikindi vaktidir. Nil nehrine girer 

ama, biraz da gâfilce davranmış olur. Çünkü Nil'de çok büyük timsahlar vardır ve derin yerde yakaladıkları 

insanları öldürürler imiş. Bu sebeple hiç kimse suya hançersiz girmez imiş. Irmakta yüzerken bir büyük 

timsah hemen o ân Şerîf'e saldırır, onu suya batırıp etrâfında dönmeye başlar. Server'in "ha!" diye bağırması 

üzerine timsah kaçar ve suyun dibine doğru gider. Ardından Şerîf, aklını başına toparlar ve timsahı suyun 

içinde yakalayarak parmağıyla bir gözünü çıkarır. Göz acısıyla timsah Server'i bırakır. Bunun üzerine Şerîf, 

sudan dışarı çıkar, kılıcını eline alarak tekrar suya girer, önüne gelen ilk timsahı tam ortasından iki parçaya 

ayırır. Timsahlara kılıç işlemediği, ok ve süngünün kâr etmediği meşhurdur. Şerîf, bir kere nara atıp 'Ey 

timsahlar! Eğer Mısır havâlisine bir daha gelirseniz her birinizi öldürürüm, kırarım, aman da vermem.' der. 

Bu esnâda 44 timsahı da öldürür. Kendisine saldıran, tek gözünü kör ettiği timsah da karaya çıkmış, 

kendisini bir kenara atmışken Şerîf onu da orada öldürür. Sonra, Cenâb-ı Hak, bu timsahlara ve suyun içinde 

bulunan diğer canavarlara Şerîf'in heybetini bildirince hepsi de dağlara doğru kaçışırlar. Bu suyu kestikleri 

yer, Ümmülkıyâs diye bilinen bir adadır. Orada bir mermer direk bulunur imiş. Meğer bu direği Yûsuf 

Peygamber, Mısır'a sultân olunca buraya diktirmiş imiş. Yüksekliği 24 arşın (yaklaşık 17 metre) olan bu 

direğin her arşınını da 24 parmağa böldürmüş imiş. Su ne zaman ki yükselmeye (Nil taşmaya) başlasa, 

insanlar bu direğe bakıp buradan anlarlar imiş; eğer yükselme fazla olursa, şehre giden münâdîler (tellâller) 

yüksek sesle durumu bildirirler imiş. Su yükseldikçe şehir halkı mutlu olurmuş. Çünkü, su yirmi dört arşına 

kadar yükseldiğinde o yıl Mısır'da ucuzluk, yâni bolluk olurmuş, ekimde de biçimde de. Saltuk da 

Ümmülkıyâs'ın yukarı kısmında, yâni timsah saldırısının olduğu yerdeki timsahların kaçtığını, kılıç 

darbelerine dayanamadıklarını görünce bu kez de Mısır'ın aşağı tarafında bulunan timsahları ele alıp 

birkaçını kılıçla parçalayıp öldürür, bazılarını da yaralar." 

 Destanlar, olağan üstülüklerle harmanlanmıştır. Saltuk-nâme'de de biz bu tür hâdiselerle sık sık 

karşılaşırız. Bunlardan biri de bazı hayvanların insanlarla konuşmasıdır.: "Nâ-gâh ol timsâhlardan birisi 

hemân ilerü gelüp Şerîf'e fasîh lisân birle selâm virdi ve eyitdi: «Server! Bizi sen niçün böyle kırarsın? Bizüm 

ne günâhumuz vardur? Digil.» didi. Server eyitdi: «Âdem oğlanlarına niçün kasd idersiz? Kan eylemekden 

korkmaz mısız? Yohsa Fir'avn zamânında Fir'avn'a leşker olup Hazret-i Mûsâ peygamberi kovagetürüp bile 

bir uğurdan at depdünüz gark oldunuz, anun nisbetin mi idersiz? Ol günâh sebebinden hod Âdem 

sûretinden nesnâs olup timsâh oldunuz. Girü günâhı mı idelüm dirsiz?» didi. Pes ol timsâh eyitdi: «Server! 

Anlar bizüm dedelerimüz idi ve ammâ biz kendümüzi timsâh bilirüz. Timsâh doğduk ve timsâh büyüdük. 

Her cânâvar ve her mahlûk kim vardur, kendü halkına râzılardur. Eğer bana disen 'Gel sen âdem ol ve ben 

timsâh olayım.' diyü, ben ana râzı değülem. Cemî' yaradılmış cümle biledür.» didi. Server eyitdi: «Yâ niçün 

böyle idersiz?» didi. Ol timsâh eyitdi: «Yâ Server! Hazret-i 'Îsâ peygamber ile Hazret-i Dâvûd peygamber 

arasında bir hekîm-i hâzık ve kâmil-i devrân geldi Mağrib-zemînden, adına 'Urminas eyidürlerdi. Pes ol 

kâmil-i devrân varup 'ilm ve hikmet birle bir tılısm düzüp getürüp bu yirde pinhân kıldı. Ol sebebdendür 

kim her timsâh kim bu Ümmü'l-kıyâs'dan aşağı Mısr önine ya'nî ol tarafa geçe şöyle kim her âdem oğlanı 
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kendüye bir ejderhâ / görinür korkusından çenesi kısılur, durmaz dahı kaçar gider. Âdeme gelimez, havf 

ider. Ol zamân ve bu zamândur kim kimseye yir yüzinde timsâhdan el urmamışlardur. Pes sen bizi hem yok 

yirlere zahm eyledün Server» didi. Şerîf eyitdi: «Müfsidler yanında sâlih olsa lâ-büd müfsid sebebinden ana 

dahı bir elem gel[me]se olmaz. Nite kim dimişlerdür 'Kurı yanında yaş dahı yanar!' diyü.» Pes girü ol timsâh 

eyitdi: «Server! Senden dilerüz lutfundan bu âdem oğlanlarına ısmarlayasın kim bu Ümmü'l-kıyâs'dan berü 

olan bu timsâh Müslümânlardur ve ehl-i îmândur, anun içün âdem-zâda el sunmazlar.» didi. «Velî bu 

'amûddan yukaru olanlar kâfirlerdür. Anlara biz dahı gazâ idevüz.» Server dahı eyitdi: «Ben dahı sizleri Mısr 

kavmine bildüreyim kim sizleri incitmesünler.» diyüp bu hâli Server, Sultân-ı Mısr'a gelüp bildürdi dahı 

eyitdi: «Her kim bundan aşağa bir timsâh öldürse ana kısas idüp tahdîd idün.» didi. Hem Mısr şehrinde yasak 

itdiler kim kimse Mısr öninden timsâh dutmaya ve öldürmeye. Pes Server eyitdi: «Bana bir târih bilür 

kimesne bulun, bu Mısr şehrinde ne ahvâller olmışdur bize haber virsün bilelüm.» didi."1 Hikâyenin bu kısmı 

hakîkaten ilgi çekicidir. Bir çizgi film, animasyon veyâ film sahnesi şeklinde gözümüzün önünde 

canlandırarak metni günümüz Türkçesi ile ifâde etmeye çalışalım: "Ansızın o timsahlardan biri hemen ileri 

çıkıp Şerîf'e fasih, yâni açıkça anlaşılan bir lisân ile önce selâm verdi, sonra şunları söyledi: «Server (Reis)! 

Sen bizi ne için böyle kırar / katledersin? Bizim ne günâhımız / suçumuz var? Hele söyle!» Sarı Saltuk hemen 

cevap verdi: «Âdem oğullarına / İnsanlara ne için saldırırsınız? Kan dökmekten korkmaz mısınız? Yoksa siz, 

Firavun zamânında ona asker olup Hz. Mûsâ peygamberi (kavmi ile birlikte) kovalayıp hep birlikte 

arkalarından at sürdünüz de suya gark oldunuz / gömüldünüz ya; onun nisbetini mi edersiniz /  intikâmını 

mı güdersiniz? O yaptığınız kötü işten dolayı insan sûretinden / şeklinden / görünümünden uzaklaştırılıp 

timsah oldunuz. Gene aynı günâhı mı işleyelim dersiniz?» dedi. Bunun üzerine o timsah hemen şöyle dedi: 

«Server! O işi yapanlar bizim dedelerimizdi. Fakat biz kendimizi hep timsah biliriz. Timsah (olarak) doğduk 

ve büyüdük. Yaşayan her canavar / insan öldüren her varlık, yaratılmış her ne varsa, kendi yaratılışına / 

şekline / tarzına râzıdır. Eğer sen bana desen ki 'Gel sen insan ol, ben timsah olayım.', ben buna râzı olmam 

/ bunu kabul etmem. Yaratılmışların hepsi birdir / böyledir.» dedi. Bunun üzerine Şerîf, «Peki, öyleyse. Niye 

böyle yapıyorsunuz?» dedi. O timsah da cevâben «Ey Server! Hz. Îsâ peygamber ile Hz. Dâvud peygamber 

devri arasında bir yetkin hakîm, dönemin en olgun insanı, Mağrib / Batı tarafından buraya geldi, adına 

Urminas derlerdi. O, zamânın en olgun âlim ve hakîmi, ilimle hikmetle bir tılsım / sihir yaptı, getirdi ve 

burada gizledi. İşte bu sebepten dolayı hangi timsah, Ümmülkıyâs denilen bu yerden aşağıya Mısır'a kadar 

olan bölgeye giderse karşısına çıkan Âdem oğlu / insan, gözüne bir ejderhâ olarak görünür ve korkudan, 

çenesi kapanır, orada duramaz, kaçar gider; insana saldıramaz, korkar. O zamandan bu zamana kadar 

yeryüzünde hiçbir timsah, bir insan evlâdına el vurmamıştır. İşte bu yüzden, sen bizi yok yere yaraladın 

Server!» dedi. Şerîf de «İşi gücü fitne / fesat olanların yanında bir sâlih / iyi insan dursa / bulunsa, şüphesiz 

ki o fesat ehli yüzünden o iyi insanın başına da bir elem verici / üzücü iş gelmemesi mümkün değildir. İşte 

bunun için 'Kurunun yanında yaş da yanar.' denmiştir.» cevâbını verir. Bunun üzerine o timsah şöyle söyler: 

«Server! Senden lutfen dileriz, şu Âdem oğullarına söylesen / emretsen de bu Ümmülkıyâs'tan bu tarafta 

olan timsahlar Müslümandır ve îmân ehlidir / inançlıdır. Bu sebeple, insan evlâdına dokunmazlar. (Onlar 
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da bize dokunmasın!) Fakat, bu direkten yukarıda olanlar kâfirlerdir. Onlarla biz de savaşırız.» Bu cevap 

karşısında Saltuk Hazretleri «Ben de bu hâlinizi Mısır halkına bildireyim de sizleri incitmesinler.» der ve 

Mısır sultânına gelip vaziyeti anlatır ve «Her kim ki buradan aşağıda bulunan bölgede bir timsah öldürürse, 

kısas (yapılana misliyle karşılık cezâsı) uygulayın ve ona haddini bildirin / cezâlandırın.» şeklinde emreder. 

Bunun üzerine Mısır'da hiç kimsenin timsah avlaması ve öldürmesine izin verilmez, timsah avı tamâmen 

yasaklanır. Son olarak Şerîf, «Bana târih bilen birini bulun da Mısır'da eskiden beri neler olmuş bitmiş, bize 

anlatsın, biz de bilelim.» der. 

 Bu ilgi çekici hikâyeyi öncelikle bir film veyâ animasyon sahnesi ya da bölümü olarak gözümüzün 

önünde canlandırdığımızda sürükleyici bir mâcerâ olduğunu görürüz. Alıntı yaptığımız ve günümüz 

Türkçesine mümkün olduğunca aktarmaya çalıştığımız bu birkaç sayfalık bölüm, esâsen günümüz teknik 

imkânları ve vizyon (!) şartlarını da düşünecek olursak tek bir uzun film olabileceği gibi, dizi hâlinde birkaç 

bölüm şeklinde bile seyircilere arz edilebilir. Kısa bir özet yapacak olursak Şerîf veyâ Seyyid ya da Server, 

yâni Sarı Saltuk Hazretleri, Anadolu'dan (diyâr-ı Rûm'dan) Şam'a gelir, burada Râfızîleri tedip eyler, yol 

üzerinde bulunan yaklaşık 80 bin kadar eşkıyâyı ortadan kaldırır, Mısır'a gelir, burada da izzet, ikrâm ile 

karşılanıp Anadolu hükümdârı Sultan İzzeddîn adına hediyeler dağıttıktan sonra Nil nehrinde yıkanırken 

timsah saldırısına uğrar. Timsahlardan bir haylisini öldürür. Kalanlardan biri ile konuşmaya başlar ve 

onların hikâyesini de öğrenir. Timsahların, aslında Hz. Mûsâ ile kavminin, Kızıldeniz'den geçerken peşine 

düşen Firavun askerleri olduğunu öğrenen Saltuk Hazretleri, konuştuğu timsahın isteğini kıramaz ve 

bunlara dokunulmamasını emreder. Bu kısa hikâyede hem İslâm mitolojisi hem de Tevrat'a bağlı inançlar, 

yâni İsrâiliyyâta dayalı bir hayli sahne olduğunu söylemeliyiz. Seyyâh-ı Fakîr Evliyâ Çelebi'nin de benzer 

şekilde naklettiği bu timsah ve Ümmülkıyâs'ta bulunan sütun hikâyesi, tek başına işlenebilecek bir ilmî 

çalışma olarak da kaydedilmeli. 

 Dünyânın ancak köklü milletlerinin sâhip olduğunu bildiğimiz destanlar, Türk milletinin en zengin 

kültür varlıkları arasında sayılmalıdır. Yaratılış'tan tutunuz, Oğuz Kağan'a, Alp Er Tunga'dan Ebâ Müslim-i 

Horasânî, Battal Gâzi ve Dânişmend Gâzi'ye kadar pek çok ismin etrâfında oluşturulan destanlarımız, bu 

açıdan birer biyografik kaynak gibi değerlendirilebileceği gibi, Türk milletinin hayâta, Tanrı'ya, kendine, 

millet ve kavmine, kendi dışındaki uluslara, hattâ hayvanât ve mahlûkâta da nasıl baktığını göstermesi 

bakımından çok kıymetli hazinelerdir. Bunlar arasında bilhassa Saltuk-nâme, diğer destanlarımızdan hem 

konu hem de coğrafyası ve etki alanı bakımından hemen ayrılmaktadır. Bitmek tükenmek bilmez bir kaynak 

olarak özellikle kültür tarihimiz için üzerinde yıllarca çalışılsa da yeni yeni bilgiler elde edebileceğimiz bir 

eser diye nitelendirebileceğimiz bu destânımızı, şu menhûs hastalık günlerinin etkisiyle ortaya çıkan sanal 

hayâtın, kültürel bozulmanın, bilgi seviyesi kaybının acımasız etkisi altında bulunan yeni kuşaklara 

olabildiğince tanıtmak, şüphesiz ki millî bir vazifedir. 

  



 
 
 
 

 

 

MUSA JELİL VE KAZAN TATARLARI İÇİN ÖNEMİ 

Gamze Nur NALBANT 

 “Юлыңнан кайтма син, кирәк егыл-үл!” 

“Yolundan dönme sen, gerek yıkıl, öl!” 

Tataristan’ın başkenti Kazan şehrinin merkezinde dimdik yükselen heykel Musa Jelil’indir. Musa Jelil, 

Tatarların en önemli şairlerinden biridir. Tatar milletinin kahraman şairi Musa Mustafa oğlu Jelilov, 1906 

yılının 15 Şubat’ında Orenburg bölgesinin Mustafa köyünde ailesinin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelir. 

1913 yılında babası Orenburg şehrine çalışmaya gider fakat daha sonra 1918 yılında köyüne geri döner ve 

aradan bir sene geçtikten sonra da vefat eder.  

Musa altı yaşında köyün okulunda eğitime başlar. Daha sonra ailesi şehre taşındıktan sonra eğitimini 

Höseyiniya isimli medresede devam ettirir. Medrese yıllarında (1914-1917) edebî eserler okumayı sever. 

Tukay, Derdimend, S. Remiyev eserleri ile yakından tanışır, onların etkisiyle kendisi de şiirler yazar. 1919 

yılının aralık ayında köyüne döner. Orenburg’daki askerî okullarda eğitim aldıktan sonra edebiyat ortamına 

girişen şair 1922 yılının sonbaharında Kazan’a gider, gazetecilik ve eser yazma işlerine başlar. En önce 

gazetede çalışır. 1925 yılında onun “Барабыз (Gideriz)” isimli ilk kitabı yayımlanır. Daha sonra “Кечкенә 

иптәшләр (Küçük Meslektaşlar)” ve “Октябрь баласы (Ekim Çocuğu)” dergilerini düzenleyip, onların 

muharriri olur. 1927-1931 yılları arasında Moskova Devlet Üniversitesi’nde Edebiyat Sanat Fakültesinde 

eğitim alır. SSSR (SSCB) Yazarlar Birliği’ne alınır. 1935 yılında Moskova Devlet Konservatuarı tarafından 

düzenlenen Tatar Opera Stüdyosu ile Kazan şehrine döner; önceleri tiyatroda edebiyat görevlisi olur, 

sonraları TASSR (Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) Yazarlar Birliği idaresinin başına gelir. 

2. Dünya Savaşı başladıktan sonra Jelil “Отвага (Otvaga)” gazetesinde çalışır. 1942 yılının şubat ayında 

kuzeybatı cephesine yollanır. Volhov cephesine gider. 26 Haziran 1942’de çok ağır yaralanarak esir düşer 

ve Almanya’ya gönderilir. Almanlar Türkî-Tatar esirlerden bir grup oluştururlar ve onları cepheye yollamak 

için hazırlanırlar. Kampta faşistlere karşı gizli topluluk oluşturulur, Musa Jelil bu topluluğa katılır, 

yardımcılarından birisi olur. Bu topluluk Polonyalı partizanlarla iletişim kurar, 1943 yılının şubat ayında 

grubun doğu cephesine gönderilen birinci tabur Polonya partizanları tarafına çıkar. Sonraları düşmanlar bu 



 
 
 
 

 

topluluğun izine düşer, Jelillere ceza keser. 25 Ağustos 1944’te Plettsenzee Hapishanesinde Musa Jelil’in ve 

11 mücadelecinin başı kesilir.  

Musa Jelil, 1942-1944 yıllarında büyük çoğunluğunu Moabit (Berlin) hapishanesinde ölümü beklerken 

yazdığı şiirlerinin oluşturduğu “Moabit Defteri” isimli eserini yazar.  

93 şiirden oluşan iki defter korunur. Arap harfleriyle yazdığı birinci defteri hapishaneden çıkarken G. 

Şeripov yanına alır. O, defteri Fransa’daki karşıt harekete katılan N. Teregulov’a verir. Teregulov, defteri 

1946 yılının mart ayında SSCB’ye getirir.  

Latin harfleriyle yazılan ikinci defteri şairin hapishane arkadaşı, Belçika Karşıtlık Hareketi’ne katılan A. 

Timmermans kurtarır. 1947 yılının ilkbaharında Sovyet Konsolosluğu onu Brüksel’den Kazan’a gönderir.  

O yıllarda Musa Jelil ismi duyulmaya başlanır. SSCB KGB’si şairi ayıplar ve ona hain ismini verir. Stalin 

öldükten sonra, İ. Frenkel tercümesinde şairin birkaç şiiri “Литературная газета (Edebiyat Gazetesi)”nde 

(25 Nisan 1953) basılır.  

Şiirler 1953 yılının sonunda “Moabit Defteri” ismi ile Tatarca yayımlanır. Musa Jelil’in “Moabit Defteri” isimli 

eseri 2. Dünya Savaşı yıllarındaki Tatar şiirinin en büyük kazançlarından birisidir.  

“Мине әллә яшәү биздердеме, 

 Бу бунтарлык нигә? 

 Юк, үләсем килми минем бер дә, 

 Бик яшисем килә.”  

 

“Beni yoksa yaşamak bezdirdi mi, 

Bu âsilik niye? 

Yok, ölmek istemiyorum hiç de, 

Çok yaşamak istiyorum ben.” 

 

Sanki öleceğinden eminmiş gibi yukarıdaki şiiri “Үлемгә (Ölüme)”yi yazar Musa Jelil. Bu şiirinden başka 

onun ölüm temasında yazdığı “Үлем турында (Ölüm Hakkında)” ve “Соңгы җыр (Son Şiir)” gibi şiirleri de 

vardır.  

1943 yılında yazdığı Son Şiir isimli şiirinde hatta şöyle der Musa Jelil: 

“Мин беләм: бик татлы 

 Да яшәү тойгысы! 

 Тик инде мин үләм, 

 Бу җырым — соңгысы!...” 

“Ben bilirim ki çok tatlıdır 



 
 
 
 

 

Yaşamak duygusu! 

Tek, artık ben ölüyorum, 

Bu şiirim sonuncusu!” 

Ve Tatar halkı bugün Musa Jelil’i de onun şiirlerini de unutmamış, “Musa Jelil” ismini sonsuzluğa yazmıştır. 

Musa Jelil ve vatanı için şehit düşüşü Tatar halkı tarafından asla unutulmayacaktır.  

Ышанма 

Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, 

 «Ул егылган арып», — дисәләр, 

 Син ышанма, бәгърем! 

 Мондый сүзне 

 Дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. 

 

Байрагыма каным белән язган 

 Антым чакыра алга барырга, 

 Хаккым бармы минем абынырга, 

 Хаккым бармы арып калырга? 

 

Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, 

 «Алмаштырган илен»,— дисәләр, 

 Син ышанма, бәгърем! 

 Мондый сүзне 

 Дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. 

 

Илдән киттем ил һәм синең өчен, 

 Автоматым асып аркама. 

 Илемне һәм сине алмаштыргач, 

 Җирдә миңа тагын ни кала? 

 

Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, 

 «Муса инде үлгән»,— дисәләр, 

 Син ышанма, бәгърем! 

 Мондый сүзне 

 Дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. 

 

Туфрак күмәр тәнне, күмә алмас 

 Ялкынлы җыр тулы күңелне, 

 «Үлем» диеп әйтеп буламы соң 

 Җиңеп үлгән мондый үлемне? 

Муса Җәлил 

İnanma 

Sana benden haber getirseler  

“O düşmüş yorgunluktan” deseler, 

Sen inanma, canım! 

Böyle bir sözü 

Dostlar söylemez, yakın görseler. 

 

 

Bayrağıma kanım ile yazdığım 

Antım çağırır ileri gitmeye, 

Hakkım var mı benim tökezlemeye, 

Hakkım var mı yorulup kalmaya? 

 

 

Sana benden haber getirseler, 

“Değiştirmiş ülkesini” deseler,  

Sen inanma canım! 

Böyle bir sözü  

Dostlar söylemez, beni sevseler. 



 
 
 
 

 

Ülkeden gittim ülkem ve senin için 

Silahımı asarak sırtıma. 

Ülkemi ve seni değiştirdiğim zaman, 

Dünyada ne kalır başka bana? 

 

 

Sana benden haber getirseler, 

“Musa artık ölmüş” deseler, 

Sen inanma canım! 

Böyle bir sözü  

Dostlar söylemez, seni sevseler.  

 

 

Toprak gömer teni, ama gömemez 

Parlak şiir dolu yüreği, 

Ölüm diye söylemek mümkün mü 

Yenip ölmüşken böyle bir ölümü? 

 

Musa Jelil 
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BERGAMOT VE GARASKA 

Leonid Andreyev 

Çev. Ahmet Muhammet Çakar1 

Doğanın İvan Akindiniç Bergamatov’u “Bargamot” olarak adlandırılmasının onu gücendirdiğini söylemek 

hiç de adaletsiz olmazdı. Oryol şehrinin bir beldesinde yaşayanlar, sırası gelmişken söyleyelim, onlar topçu 

anlamına gelen “Puşkarlar” olarak adlandırılırlar (Topçu Sokağı’nın adını almışlardır), ancak diğer bir 

açıdan bakacak olursak Puşkar kafası yarılmış anlamına da gelir, İvan Akindinoviç’e bu ismi vererek, 

şüphesiz, niteliği bakımından değil de bu kadar içten olması ve nezaketi dolayısıyla ona bu bergamot adını 

taktılar. Bargamot, görünüşü dolayısıyla mamutu ya da tatlı fakat bilincini yitirmiş, yaşayacak yer 

bulamamaları nedeniyle dünyamızı çoktan terk etmiş çelimsiz insanları anımsatıyordu. Uzun boylu, şişman, 

kuvvetli Bargamot eğer onun ruhu kahramanlık hayalleri ile dolup taşmasaydı hayatında büyük amaçlara 

ulaşırdı. Büyük bir insan onu et parçası olarak adlandırırdı, çevrede yaşayan polis memurları ona meşe 

odunu derdi, Puşkarlar için ise -bizim için asıl önemli olanlar- o ağırbaşlı, ciddi ve her türlü hürmet ve 

saygıya layık esaslı biriydi. Bir şeyi bildiğini söylüyorsa onu kesinlikle bilirdi. Şehirliler için bir talimatname 

olsun diyelim onlar bile tam olarak kurallara hâkim değilken bu yönetmelik onun aklına öyle bir kazınırdı 

ki sert bir votkayla bile oradan onu sökmek imkânsızdı. Hayat tecrübesiyle elde ettiği bazı gerçekler onun 

ruhunda oldukça kalıcı bir yere sahipti. Bilmediği şeyler hakkında yorum yapmaz ve ağır başlılıkla susardı 

ki sanki bilenler o konu hakkında konuşmaktan utanırlardı. Fakat en önemlisi Bargamot ölçülemez bir güce 

sahipti ve güç Puşkar Sokağı’nda her şey demekti. Ayakkabıcılar, oduncular, terziler ve kimi farklı meslek 

sahipleriyle dolu olan, elbette iki tane de meyhane bulunan, sokak pazarları ve pazartesileri kaçınılmaz olan 

ve bir anda oluveren, kadınların, darmadağın olmuş erkeklerin katıldığı ve çocukların büyüklerin 

cesaretliliklerini izlediği kavgalara adanmıştı. Sarhoş Puşkarların tüm bu curcunalı dalgaları tıpkı taştan 

kale duvarlarına çarpar gibi sarsılmayan Bargamot’a çarpar, bizzat en yaygaracı olanları kollarının altına 

alır ve onları sertçe sustururdu. Yaygaracılar adalet yerini bulsun diye uysalca kaderlerini Bargamot’un 

ellerine teslim ederlerdi. Bargamot işte dış ilişkilerde böyleydi. İç politikada ise azımsanmayacak bir 

meziyet ile dayanıyordu. Karısı ve iki küçük çocuğuyla birlikte yaşadığı küçük, yan yatmış, onun ağır 

cüssesini bile zor çeken, Bargamot bir yandan bir yana döndüğünde yıkılma korkusundan titreyen kulübe 

eğer tahta temeller üzerinde değil de aile temelleri üzerinde yükselseydi oldukça huzurlu bir yer olurdu. 

Bargamot tutumlu, çalışkan küçük bahçesiyle uğraşmayı seven biri olsa da sert bir mizaca sahipti. Zor 

kullanarak karısı ve çocuklarına bilimin ışığında değil de kafasının bir yerlerinde kalan birkaç bilgiyi öğretti. 

 
1 Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans 
Öğrencisi, E-posta: acakareru@gmail.com.  
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Bu onun güzel ve genç karısı Maria’yı çok da rahatsız etmedi, bir yandan bu ağırbaşlı ve alkol kullanmayan 

adama saygı duyarken diğer yandan tüm külfetine rağmen kolaylıkla ve çok az bir güçle onu parmağında 

çeviriyordu.  

Bargamot, sıcak bir ilkbahar akşamı saat 10’da Puşkar’ın köşesinde, 3. Posad Caddesi’nde bulunan görev 

yerindeydi. Morali berbattı. Yarın kutsal Pazar günüydü ve insanlar kiliseye gidecekler ama o gece saat 3’e 

kadar nöbette bekleyecek ve sadece ara paydosta yemek yemek için evine gidecekti. Bargamot herhangi bir 

dua etme ihtiyacı duymuyordu ama huzur veren aydınlık bayram havası sessiz ve huzurlu görünen sokak 

boyunca yayılmıştı ve ona da dokunmuştu. O 9 yıl boyunca her gün sakince dikilip durduğu bu yeri hiç de 

sevmiyordu, diğerlerinin yaptığı gibi bayram ile ilgili şeyler yapmak istiyordu. Bulanık hislerinin içinde bir 

hoşnutsuzluk ve sabırsızlık büyüyordu. Bunun dışında karnı oldukça açtı. Karısı bugün için ona öğlen 

yemeğinde yiyecek hiçbir şey hazırlamamıştı. Sadece birkaç parça ıslak ekmek vardı. Koca karnı ısrarla 

nöbet vaktinde yemek için bir şeyler istiyordu. “Tüh” diye tükürdü Bargamot, bir sigara alıp isteksizce 

tüttürmeye başlayarak. Evinde, çevrede yaşayanlar tarafından ona hediye edilmiş oldukça kaliteli sigaralar 

vardı ama onlar eve dönüp nöbet sonrası ilk yemeğini yiyene kadar orada bekleyeceklerdi.  

Sonra temiz, ceket ve yelekleri ile kırmızı ve mavi yün gömlekler giymiş, temiz çizmeler ve topuklu 

ayakkabılarıyla Puşkarlar kiliseye doğru yola koyulmaya başladılar. Yarın bu büyük kalabalığın hatırı sayılır 

bir kısmının meyhane sonrası dostça yapacakları kavgalar sonrası gelecekleri hâl düşünüldüğünde, şu an 

hepsi adeta parıldıyordu. Her biri yanlarında dikkatlice paskalya çöreklerini getiriyorlardı. Kimse 

Bargamot’a dikkat etmedi, o da sıradan bakışlarla “vaftiz evlatlarına” baktı, hayal meyal aklında yarın 

karakola kaç kişiyi getireceklerini gözünde canlandırdı. Aslına bakarsanız onların özgürce oradan oraya 

istedikleri zaman gidip eğlenebilmelerini kıskanıyordu. “Tam orda dur, ayyaş!” diye bağırdı bir anda. İşte 

bu onun hislerinin kısa bir özetiydi, tekrar tükürdü. Sokakta kimse kalmamıştı. Herkes kiliseye gitmişti. 

Sonra kilisenin tüm çanları sevinçle çalmaya başladı, öylesine mutlu bir çalıştı ki bu Büyük Perhiz zamanı 

çalan iç karartıcı çanların aksine âdeta dünyanın her yerine İsa’nın dirilişinin hayırlı haberini ulaştırıyordu. 

Bargamot şapkasını çıkarıp istavroz getirdi. Sonra da eve gitti. Bargamot kendisine temiz bir örtü ile kaplı, 

üzerinde paskalya çörekleri ve yumurta olan bir masa hayal ederek neşelendi. Hiç acele etmeden herkes ile 

bayramlaştı. Tüm hafta boyunca bayramlar konusunda kendinden daha tecrübeli olan ablasıyla etraflıca 

konuşan ve uyandırıldığında ilk işi boyalı yumurtaları sormak olan Vanya’yı getirdiler. Babasının ona üzeri 

boyalı ya da çizimli olmayan mermerden yapılma ondan başka kimsenin arasa da bulamayacağı bir yumurta 

hediye etmesi hiç de ilgisini çekmedi. “Seni maskara!” diye ruhunun derinliklerinden ebeveynlik bilincinin 

yükseldiğini hissederek kıs kıs güldü Bargamot. Fakat onun iyi kalpliliği en alçak şekilde parçalanmıştı.  

Köşenin ardından ayak sesleri ve belirli belirsiz bir mırıldanma işitiliyordu: “Ne yapıyor bu aptal?” diye 

düşündü Bargamot, köşeden baktı ve büyük bir sinirle bağırmaya başladı. “Garaska!” tüm sarhoşluğuyla, 

işte bir de bu sarhoşluğu eksikti! Bir başladı mı sarhoş oluncaya kadar içerdi, içince de içinde her türlü şüphe 

ortaya çıkardı. Onun herhangi bir davranışı veya tepkisi diğerlerine göre tam bir muammaydı, Garaska’nın 

doğası ise ona göre daha açıktı. Karşı konulmaz bir güç ile Garaska sokağın ortasında yürürken, her zaman 

yaptığı gibi, kendini köşeye sıkışmış olarak buldu. İki elini dayayıp dikkatli ve sorgulayıcı şekilde duvara 



 
 
 
 

 

bakarak önüne çıkan bu yeni engellerle gireceği kavga için gücünü toplayarak hafifçe sarsıldı. Kısa süreli bir 

düşünmeden sonra Garaska kendini dinç bir şekilde duvardan ittirerek sokağın ortasına atıldı, kararlı bir 

dönüş yaptıktan sonra büyük adımlarla meydana geldi. İçlerinden ilkiyle Garaska, onu güçlü ve dost canlısı 

kollarıyla sararak oldukça yakın bir temasa girdi. Garaska kısa yoldan sona ulaştı. Alışılmışın aksine Garaska 

son derece iyi kalpli biriydi. İnsanlara hak ettikleri hakaretler yerine onlara içinde birkaç tanıdık nüans 

bulunan kısa kınayışlar ile yaklaşırdı. Yaslandığı direğe göğsünü iyice dayamış, burnu neredeyse onun 

soğuk ve ıslak yüzeyine yapışmış şekilde “Dur, aptal, nereye gidiyorsun?” diye seslenirdi. 

Garaska artık direk üzerinde kayıyordu sanki, düşüncelere tutunabilmeyi başarabilmişti sonunda. 

Bargamot koca cüssesiyle dudaklarını ısırarak üstten üstten Garaska’ya baktı. Puşkar Sokağı’nda kimse o 

ayyaş kadar canını sıkmıyordu. Böyle bakıyorsun ama nasıl böylesi kavgacı bir insana dayanabiliyorsun? 

Ne insanı, akrep! Puşkar sarhoş oluyor, olay çıkarıyor, nerede bulursa orada geceliyor ve tüm bunlar 

olurken Puşkarlar asil oluyorlar, Garaska ise her şeyi gizleyerek yapıyor, sarakalı, sivri dilli oluyor. Onu 

neredeyse ölünceye kadar dövüyorlar, aç bırakıyorlar, ağza alınmayacak kötü şeyler söylüyorlardı. 

Pencerelerin altında Puşkar Sokağı’nın en şereflilerinden biri belirip hiçbir sebep olmaksızın hakaret 

etmeye başlıyordu, ah siz ne de güzelce yaşıyorsunuz! Kahyalardan biri Garaska’yı yakalayıp dövüyor, 

kalabalık karnına da vurmasını söyleyerek kahkahayla gülüyordu. Garaska Bargamot’a inanılamayacak 

şekilde, kendisi bile sözlerinin ne denli ağır olduğunun farkında olmayarak küfürler ediyordu, onun “Eğer 

kırbaçlansaydım daha az utanırdım.” diye düşündüğünü hissetti. Garaska’nın yaptığı şey Puşkarlar için 

onun var olmasıyla alakalı en büyük sırlardan biriydi. Onu kimse ayık görmüyordu, hatta onu küçükken 

bereleyen ve sonrasında kuvvetli bir alkol kokusu alan dadısı bile.  

Garaska bahçelerde, kıyıda ya da çalılıkların içinde yaşıyordu, daha doğrusu geceliyordu. Kışın bir yerlere 

kaybolur, ilkbaharın ilk nefesiyle tekrar çıkagelirdi. Sadece en tembel olanlardan dayak yemediği Puşkar 

sokağına Garaska’yı çeken şeyin ne olduğu yine Garaska’nın dipsiz ruhunun sırlarından biriydi ve siz 

bununla asla hayatta kalamazdınız. Bazıları, ellerinde hiçbir sebep olmaksızın onun hırsızlık yaptığını 

düşünüyorlardı; onu suçüstü yakalayamadıkları için kendi saçma düşüncelerini kanıt göstererek iyice 

dövüyorlardı. 

Bu kez Garaska hiç de kolay olmayan bir yolu geçmek zorunda kaldı. Cılız bedenini örten paçavralar pislik 

içindeydi. Garaska’nın sarkık kırmızı bir burun, ki bu onun dönek biri olduğunun en büyük işaretlerindendi, 

kıl kaplı göbeği ve alkol ile en yakında bulunan meyhanelere karşı sakladığı birkaç kuruşu vardı. Henüz 

yakınlarda olduğunu düşündüğüm yara izi gözünün dibinden yanağına kadar uzanıyordu. Heybetli 

vücuduyla sessiz sessiz duran Bargamot’u görünce sonunda direkten ayrıldı. Garaska mutlu oldu.  

-Merhaba Bargamot Bargamotıç! Değerli sağlınız nasıllar? 

Diye nazikçe selamladı Garaska ama şöyle bir silkindi ve her ihtimale karşı sırtını direğe dayadı.  

-Nereye gidiyorsun” 

Diye uğuldadı Bargamot’un sesi. 



 
 
 
 

 

-Hırsızlık yapmaya mı? Yanında birilerini de ister misin? Şimdi yolluyorum sana birilerini alçak! 

-Yapamazsınız. 

Kendini kabadayı gibi göstermesini umduğu bir el hareketi yapmak istedi ama akıllıca kendini bunu 

yapmaktan alıkoydu, tükürdü ve istemsizce tükürüğünü temizlemek için ayağını oynatmaya başladı. 

-Karakolda konuşursun! Marş! 

Koca eliyle Bargamot, Garaska’nın pis ve yırtık yakasına yapıştı ancak Bargamot’un bunu yapan tek kişi 

olmadığı her yerden belliydi. Sarhoşu biraz silkeledikten ve ona gereken sert yaklaşımı sergiledikten sonra 

Bargamot onu koca, arkasında henüz limanın çıkışında kaza yapmış küçük bir gemiyi çeken güçlü bir 

römorkör gibi sürüklemeye başladı. Kendini çok aşağılanmış hissediyordu, hak ettiği tatilde olmak varken 

bu sarhoş ile birlikte karakola gidiyordu. Heh! Bargamot ellerini kaşıdı, böylesine harika bir günü böylesine 

bir neden yüzünden boş geçirmek sanki onu biraz mutsuz ediyordu. Garaska oldukça şaşırtıcı bir biçimde 

kendinden eminliği ve cesaretini bir araya getirmiş, dinç bir şekilde yürüyordu. Onun kesinlikle Sokrates 

yöntemiyle ortaya çıkardığı ve kendine göre hazırladığı bir düşüncesi vardı:  

- Polis Bey, bugün bizim ne günümüz olduğunu söyler misin? 

- Sus be! 

Diye hor görür bir tavırla ve hor görerek cevapladı onu Bargamot. 

-Peki baş melek Mikail’i çağırdınız mı? 

-Çağırdık. 

-İsa dirildi mi? 

-Dirildi. 

-O zaman müsaadenizle… 

Yüzü yarı dönük şekilde bu konuşmayı sürdüren Garaska kararlı bir şekilde ona döndü. Garaska’nın bu garip 

sorularına ilginç bir şekilde meraklanan Bargamot yavaşça onun pis yakasını bıraktı; Garaska henüz 

cebinden çıkardığı şeyi Bargamot’a gösteremeden dengesini kaybetti, sendeleyip düştü. Ellerini yere 

dayayıp aşağı baktı, kendini yüzüstü tekrar yere bırakıp kadınların ölü arkasından yaptıkları gibi ağıtlar 

yakmaya başladı. Garaska adeta uluyordu! Bargamot hayretler içinde kaldı. “Kesin yeni bir oyunudur bu.” 

diye düşündü ama herkes asıl şimdi ne olacağını düşünüyordu. Daha sonra Garaska herhangi bir şey 

söylemeden, tıpkı köpek gibi ulumaya başladı. -Ne o, konuşmayı mı unuttun yoksa? Diyerek bir tane patlattı 

Bargamot. Ulumaya devam etti.  

-Sus ne alayım sana? 

-Yu-mur-taa.. 



 
 
 
 

 

Diye cevapladı. Garaska ulumaya devam ediyor ama artık daha sessizdi, oturdu ve elini yukarı kaldırdı. Eli 

boyalı yumurtaların birinin kırılmasıyla vıcık vıcık yumurta akı ile kaplanmıştı. Bargamot, şaşmaya devam 

ederek, çok da iyi bir şeyler olmadığını hissetmeye başladı. 

-Ben… kibarlıkla… bayramını kutlayacaktım… sana… yumurta… 

Gibi şeyler söylemeye başlamıştı Garaska, hepsini karıştırdı ama Bargamot anladı. Tam olarak ne demekti 

bu: bayramını kutlamak istedi, Hristiyan adetlerine göre, yumurta, ama Bargamot onu karakola götürmeyi 

istedi. Bu yumurtayı nereden bulup getirmişti ve şimdi de kırılmıştı? Ağladıkça ağladı. Vanyuşka için 

sakladığı mermer yumurtanın kırıldığı Bargamot’un gözünün önüne geldi, o da çok üzülürdü bu duruma. 

Yerde dövünen ayyaşa bakarak başını salladı ve gerçekten ona sanki kan bağı olan ama görüşmediği öz 

kardeşiymiş gibi acıdı, “Bayramlaşmak istemiştim...” dedi tüm hantallığıyla, içinden duyduğu utanç onu 

bunun için baskılıyordu olayın bilincine varmaya çalışıyordu. “Sen beni karakola götürüyorsun!” diye sertçe 

bağırıp elindekileri taşlara doğru çalarak. Bargamot Garaska’nın yanına çömeldi, mahcupluğu görülüyordu.  

–Belki de kırılmamıştır. 

 -Kesin öyledir! Şeytan! Sen o suratınla her şeyi kırmaya hazırsın! 

 -Sen nesin peki? 

 -Ben neyim peki? 

Dedi Bargamot’un taklidini yaparak. “Ben gideyim onun bayramını kutlamak isteyeyim, beni karakola 

götürsün! Peki yumurtalarımı niye kırdın, onlar son yumurtalarımdı şeytan!” 

Bargamot oflayıp pufladı, Garaska’nın hakaretleri onun canını sıkmıştı; artık içinde ona karşı ne bir acı ne 

de vicdan vardı. İri yarı vücudunun en derinlerinde bir yerlerde onun aklını kurcalayan ve ona acı veren bir 

şey vardı. “Ya sizi dövemez miyim?” diye sordu Bargamot ama bu soru ne kendine ne de Garaska’ya idi. “Sen 

bahçe korkuluğu kılıklı, yakala!” diye seslendi. Garaska görünüşe göre yavaş yavaş kendine geliyordu. 

Aklına ona ettiği tüm küfürler ve taktığı küçük düşürücü isimler belirmeye başladı, sertçe ve hiç şüpheye 

yer bırakmadan bir karar verdi; 

 -Bayram yemeğini yemek için benim evime gidelim. 

 -Ne? Ben senin gibi bir şeytanın evine mi geleceğim! 

 -Gidelim dedim!  

Dedi ve artık Garaska’nın başka bir şansı yoktu. 

Zor da olsa kabul edip Bargamot’u takip etmeye başladı. “Nereye şimdi?” diye sordu. Karakola değil 

Bargamot’un evine bayram yemeği yemeye gidiyorlardı. Garaska’nın aklına parlak bir fikir geldi: Tabanları 

yağlayıp kaçmak ama durumun ne kadar alışılmış dışı olduğu gerçeği de ortadaydı ve kaçıp gitmek iyi bir 

seçeneğe benzemiyordu aslında. Bargamot oldukça tuhaf geliyordu ona ve aslında onun yanından ayrılmak 

istemiyordu şu an için. Bargamot doğru kelimeleri seçmeye çalışarak ona şehirliler ve kavgalar hakkında 



 
 
 
 

 

bir şeyler anlatmaya başladı. “Doğru söylüyorsunuz İvan Akındiniç, bizi dövmemeliler.” diye destekledi 

Bargamot’u, aynı zamanda bir yanlışlık hissediyordu, ah Bargamot ne kadar tuhaf biriydi! “Hayır ben onu 

demiyorum…” diye geveledi Bargamot, dahası Garaska bile artık onun bu konuşmasından oldukça 

sıkılmıştı… Sonunda eve geldiler. Garaska şaşırıp kalmıştı. Maria’nın gözleri bu alışık olmayan çiftin 

manzarası sonucunda fal taşı gibi açılmıştı ama kocasının şaşkın yüzünü görünce bir şeyler söylemek yerine 

kadın içgüdüleriyle olayın ne olduğunu hızlıca kavradı ve ne yapması gerektiğinin farkına vardı. Adeta tüm 

yetilerini kaybetmiş Garaska sessizce temiz masada oturuyordu. Sanki utancından yerin dibine girmek 

istiyordu. Üzerindeki paçavralardan, pis ellerinden, sarhoşluğundan, pis oluşundan utanıyordu. Ağzı 

yanarak oldukça sıcak olan yemekleri yiyor, yanlışlıkta masa örtüsüne döktüğünde göz ucuyla ev 

sahiplerine bakıyor, onlar ise bunu fark etmemiş gibi davranıyorlardı ve bunun üzerine o daha çok 

heyecanlanarak daha çok döküyordu. İlk kez tam olarak fark ettiği nasırlı ve büyük, kirli tırnaklı parmakları 

dayanılmayacak şekilde titriyordu. 

 -İvan Akındiniç, Vanyacığa bir sürpriziniz mi var yoksa? 

Diye sordu Mariya. 

 -Şimdi sırası değil, sonra… 

Diyerek geçiştirdi Bargamot. 

Sıcak yemekten ağzı yanıyordu ve kaşığa aldığı çorbayı üfleyerek içmeye çalışıyor ve ardından bıyıklarına 

bulaşan çorbayı temizliyordu, sonra Garaska’nın bu ciddiyetinin yerini şaşkınlık almaya başladı.  

-Yiyin lütfen, dedi Maria. “Gerasim, sizin baba adınız nedir? 

-Andreiç. 

-Yiyin, Gerasim Andreiç. 

Garaska yutkunmaya çalıştı, tıkanır gibi oldu ve kaşığı bıraktı ve başı masanın üzerine doğru düştü. 

Göğsünden Bargamot’u mahcup eden acı ve kaba uluma tekrar yükseliyordu. Evlerinde misafir olduğunu 

bilen çocuklar kaşıklarını bırakıp uluyan tenora katılıp ağlamaya başladılar. Bargamot acıyan ve şaşkın 

gözlerle karısına baktı.  

 -Ne oluyor size Gerasim Andreiç! Durun, sakinleşin. 

Diyerek misafirlerini rahatlatmaya çalıştılar. 

 -Baba adı… Doğduğumdan beri bana baba adım ile… kimse seslenmemişti…  

1898. 

 

 



 
 
 
 

 

 

YERYÜZÜ NASIL YARATILDI? 
N.A. Alekseyev 

Akt. Hatice KARAKAYA1 

Her şeyden önce yeryüzünde hiçbir şey yoktu, bütün her şey suydu [okyanus-denizdi]. O zamanlar 

dört kardeş vardı. Dört kardeş bir gün karar verdiler: Nasıl olsa bu denizin dibinde toprak var. — 

der. — O denizin dibindeki toprağı alıp getirmeliyiz, denizin üstünde yer yapmalıyız. (kara 

yaratmalıyız.)- diye söyledi. 

En büyük abisi denizin dibine indi. [Oraya] varıp toprağı aldı. Toprağı iki eliyle avuçladı. <Üç 

kardeşime toprakları verirsem onlar yer ederler. Bana ise başka yer gerekir. > diye düşündü, 

toprağı ağzına aldı. Denizin üstüne çıktı. Üç küçük kardeşine iki eliyle avuçladığı toprağı verdi. 

Üç küçük kardeşi toprağı alıp denizin üstüne saçarak yeryüzünü yaratmaya başladı. Yeryüzü 

yaratıldığında ağzına toprak alan büyük abi, ağzındakiyle birlikte mücadele etti. O zamanda üç 

küçük kardeşi bağırdı: 

Ne oldu abi?  Ağzındaki toprağı tükür, çıkar! 

Yeryüzü yaratılırken ağzında toprak olan abi onunla mücadele edemedi, ağzındaki toprağı yere 

tükürdü ve sarp dağlar, taşlar oluştu.  

Abi çıkardı ağzından. Her ne kadar tükürse de yine toprak altına indi. Sonra büyük abi toprak 

altından dünyaya çıktı. Üç küçük kardeşine sordu: 

Eh, hata yapmış olsam da denizin dibinden bir yere indim ve toprak çıkardım. Bana 

yeryüzünden ayıl büyüklüğünde yer verin. — der. 

Üç küçük kardeş söyler: 

—Siz denizin dibine indiniz düşünceleriniz karardı[kötüleşti]. Biz size yer vermeyiz. Sizin 

yaşamınızı yürütmeniz gereken toprak aşağı dünyadadır.  

Büyük abi oradan bakır bir asa ile döndü. 

—Eh, büyük abinize toprak vermek istemiyorsanız o halde bakır asaya yaslanarak iki 

adımda durabileceğim bir yer verin. Daha fazla yer istemiyorum. — dedi. 

 
1 Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans 
Öğrencisi, E-posta: krkyahatice@gmail.com. 
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Üç küçük kardeş ona daha ileride iki adımlık yaslanarak durabileceği yer verdiler. Tam bu sırada 

ağabey bakır asasını yere koyup yere soktu ve onu geri çekince o delikten aniden yetmiş yedi 

hastalık yayıldı. 

Şimdi dört kardeş karar vermeye devam ediyor: 

Yeryüzünün her yerini kaplayacak[yayacak] canlı varlıklar gerekir. Şimdi onu kim 

yapar[yayar]? — dedi. 

Bunda tartıştılar. — Dört kardeş dört kızıl tas alınca salladı. Kimin tasında altın çiçek çıkarsa, o 

kişi [gideceğimiz yerin] yaratıcısı olacak dedi. 

Üç-kardeşler, üç kızıl tasına ak süt alıp oturdu. En büyük abi kırmızı tasına su koyup oturdu. 

Böyle dururken: En büyük abinin tasından altın çiçek göründü. En büyük abisi başını çevirince üç 

kardeş altın çiçeği gördü. En küçük kardeş altın çiçeği çalarak taslardan birinin içine sakladı. O 

zamandan sonra yeryüzüne üç kardeş -Kurbustanı— [üç]ilah oldu. 

Şimdi Altay ulusunun atasözünde kalıntı: Üç-ilah kendileri çaldılar, soygunu eden kişide art niyet 

yok diye dedi. Ve o yalan bir konuşmadır.  

Şimdi yeryüzünde her şeyi yaratan üç küçük kardeş var. En önce yaratmaya kişiyi yaratarak 

başladılar. Kişiyi yaratıp, güçlü giydirip, ak saraya gönderdiler. <uzak evde yaşamalı.>— diye 

düşündüler. 

— O sırada köpeği birlikte yarattılar. Onu kapısına [eşiğine] bekçi ettiler. O zamanlar 

onda(köpek) tüy de yoktu, o kızıl ve çıplaktı. 

Köpeğe emrettiler: “Biz dönene kadar bu saraya kimse girmeyecek” dediler. Kendileri ise şifa 

veren –hayat suyunu- aramaya gittiler. Onlar gittiğinde Erlik Abanı [büyük abi] gelip köpeğe 

sordu: 

— Sen burada kimi gözetliyorsun — dedi. 

Köpek söyleyip durdu: 

Üç ilah kişi yaratmış [etmiş], bu kişiye uzak saray verip gür ormanlarda su kuyusu yarattılar. Uzun 

bir hayatı yakalaması için de şifalı su aramaya gittiler 

Onu işiten Erlik-Aba köpeğe söyledi. 

— Üç ilah tanrı ise ben de tanrıyım. Ben onların büyük abisiyim. Sen beni bu saraya 

girmeme izin ver. Ben kopmaz-yırtılmaz giysi yaratırım— dedi. 



 
 
 
 

 

Böylece köpek yeraltı hükümdarı-Erlik-Abanı’nın saraya girmesine izin verdi. Erlik –Abanı içeri 

girince tamamen çıplak olan kişinin ruhuna dokundu, millet oluştu. Bu kişiye çeşit çeşit yemeği 

Erlik-Abanı getirdi. 

Bunu ye! — dedi. 

Sonra [yiyeceklerle birlikte] onlara her çeşit bulaşıcı hastalığı yemesini de sağladı. 

Üç kardeş şifa suyunu bulduktan sonra [onu] karganın ağzına verdiler. 

Sen bunu kişiyi yarattığımız yere gidene kadar dökme  

 derler. — Yolculuk sırasında kimi görürsen gör gaganı açma, suyu dökme.— diye 

[eklediler]. Böyle söyledikten sonra karga serbest bırakıldı, uçup gitti. 

Karga şifalı suyu alıp uçtuğunda Erlik-Abanı [Yeraltı hükümdarı] onun [şifalı suyla uçtuğunu] 

öğrendi. Kargaya doğru yola çıkarak, karnı parçalanmış, kanları akan ve sakatatlarıyla yüzüstü 

yatan bir ölü hayvan gibi yattı. 

Ölü hayvanı görünce karga yere doğru indi, ağzında şifalı su vardı. Üç –kardeş tarafından verilen 

su yaratırken daha bir boş. Onun ağzındayken uçabilirdin ama aç gözlülük senin canını acıttı ve 

açgözlülük üstün geldi. <Kaaaak> Gagasındaki şifalı su sıçradı. Bu su, sedir ağacına ya da ardıç 

ağacına sıçradı. Üzerine dökülen sedir ya da ardıç döküldü ve sonra— yeşile döndü. Her taraf 

yeşile döndü yaz-kış aylarında renklerini değiştirdiler. Üç-kardeş geri döndüklerinde gördüler 

Erlik-Aba zaten kişiye ruh bağışlamıştı. 

— Erlik-aba’yı neden içeri aldın. Çünkü ben kimseyi içeri almamanı söyledim? — Köpeğe 

böyle sordular. 

Köpek onlara cevap verir: 

— Erlik-aba bana şöyle dedi: Eğer üç-kardeş [Üç-Kurbustanlar-] ilah ise işte o zaman 

bende, onların abisi olarak onlara eşit olan ben de ilahım. —dedi. <Ben sana 

yıpranmayan, yırtılmayan kıyafetler vereceğim[yaratacağım]. Beni bu kişinin yanına 

bırak> dedi. O öyle söyleyince izin verdim ve onu içeri aldım, dedi [köpek]  

Onu dinledikten sonra Üç-Karındaş [Üç Kurbustanı] kızarak köpek hakkında şöyle konuştular. 

— Bitmeyen bir yiyeceğin sana ait olmasını, <yıpranmış, silinmiş kıyafetlerin sana ait 

olmasını — yani! 

O zamandan beri köpek maması kötü hâle geldi. Giydiği kıyafetler yünlü derisine döndü. 



 
 
 
 

 

— Şimdi dört kardeş bir araya gelerek oturdular ve otururken birlikte karar verdiler. 

Yeryüzünde bir insanın uzun bir yaşama sahip olmasını çocukken ölmedikleri için pek 

çok insan doğmamıştı (henüz). Şu anda fare koşarken diyor ki:  

— Yeryüzündeki insanlar, karınca gibi çoğalsın ve yaşlılık döneminde ve bebeklik 

döneminde de ölsünler... [Fareler yeryüzüne girdiler ve onları yakalayın dendi.] Tıpkı 

farenin dediği gibi halk hâline geldik şükür. Yaşlılıkta ve bebeklik döneminde de 

ölmeye başladılar. Şimdi Üç-Kardeş doğayı yarattılar: Sedir ve ardıç ağaçları var. Erlik-

Aba’nın sedir gibi yarattığı şeylerdir. Yarattığı şey, ardıç gibi görünerek bir köknar 

hâline geldi. 

  



 
 
 
 

 

SİZE BİR ŞEY ANLATMAK İSTİYORUM 
Mihail Lermontov 

Çev. Ahmet Muhammet ÇAKAR1 

Size aslında hepinizin gördüğü ama içinizden hiçbirinin tanımadığı bir kadının hikâyesini anlatmak 

istiyorum. Onunla ya tiyatroda ya baloda ya dolaşırken yahut onun odasında bir yerde rastlaştınız. Artık o 

bu büyük aydınlatmaların olduğu sahneden indi; 30 yaşına geldi ve köyün birinde inzivaya çekildi. Ama 20 

yaşındayken tüm Petersburg koca bir kış boyunca onun çevresinde pervane olmuştu. Bunu tamamen 

unutmuşsunuz, yüce Tanrım! Çünkü başka türlü hikâyelerimi yayımlayamazdım, tabi eğer hatırlıyor 

olsaydınız. O zamanda toplumda onun hakkında bir sürü farklı şey konuşuluyordu. Yaşlı kadınlar onun son 

derece kurnaz olduğunu, yaşıtı olan kızlar aptal olduğunu, rakipleri onun çok iyi biri olduğunu, genç kızlar 

onun işveli olduğunu düşünüyorlardı, süslü yaşlı beyler ise onun adı anıldığında bir şey söylemeyip manalı 

bir gülümseme ile geçiştiriyorlardı. Hatta bir tuhaflık daha ekleyeyim. Bazıları böylesine saf ve taze bir 

güzelliğin çehresinin yetersiz kaldığını söyleseler de onlara göre tam olarak güzel bile olmasa da yüzündeki 

ifadenin anlatılamayacak çekiciliği geri kalan her şeyi silip atıyordu. Üstelik onun kocası 55 yaşındaydı ve 

bir kont unvanı taşıyordu; hâli vakti ise şüphe uyandıracak biçimde oldukça iyiydi. Fikrimce bunların hepsi, 

herkesin hırsla peşinden koştuğu ve aralarından bazılarının oldukça yüksek bir ödeme yaptıkları genç bir 

kadına bu çekici ve aynı zamanda geçici şanı vermek için yeterli gibi görünüyor. 

Hikâyemin detayları çok da ahlaki şeyler değil ama size garanti veriyorum, onun içinde öylesine derin ve 

ahlaki kimsenin dikkatinden kaçamayacak bir anlam var ki, “peki ya genç kızlar?” derseniz eğer, evet onlara 

benim kitaplarımı vermiyorlar; ama eğer bu hikâyeyi rastgele bulurlarsa, yalvarırım, bu satırlardan sonra 

kitabın kapağını kapatın ve bir gece yastığınızın altında bekletin çünkü okumanız size kötü rüyalar 

yaşatabilir. Genç kadınlar bu gerçek şeylerle dolu sayfaları okuduktan sonra, hayatlarında böylesine bir şey 

olmadığını hatırlayıp, elbette, betimlemelerim ve düşüncelerimin hakkını teslim edecekler; fakat bunu 

kimseye söylemeyecekler, işte o zaman genç züppeler bu maceraların o günlerde sadece onlarla 

birlikteyken yaşandığını ve büyük bir çoğunluğunun tekrar olmasının imkânsız olduğuna inanacaklar. 

Neredeyse hepsi sosyete hayatının monotonluğundan şikayet ediyorlar ama unutuyorlar ki peşlerinden 

koşulması için maceraların kovalanması gerekir, heyecanlı güçlü bir tutkuyla ya da rahatsız ederken merak 

uyandıran, sadece basit bir sorunun cevabına ulaşmak için bile 100 kez hayatını verebilecek karakterlerden 

birine sahip olmak gerekir; ama işin sonunda farklı bir şey var çünkü dünyada ne varsa bizim için bir sırdan 

ibaret ve her kim bir başkasının kalbinin içinde ne olduğunu öngördüğünü düşünürse ya da en yakın 

arkadaşının bile tüm hayatını ayrıntısıyla bildiğini söylese acı bir hataya bulaşmış olur.  Her kalbin içinde, 

her yaşamda kimsenin kimseye açıp gösteremeyeceği, anlatamayacağı koşup giden bir his, bir an için 

görünüp kaybolan bir olay mutlaka vardır, işte onlar en önemli olanları ve genellikle hislere ve davranışlara 

gizemli bir yön veren şeylerdir.  
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Bizim bu kaygısız yüzyılımızda tutkulu ve meraklı insanlar oldukça az; çok değil bundan 10 yıl önce 

Petersburg’da onlardan biri yaşardı fakat kaderi onun karşısına hikâyesini size anlatmayı arzuladığım 

anlaşılması oldukça güç bir kadın çıkarıverdi.  

Aleksandr Sergeyeviç Arbenin 30 yaşındaydı, -gücü ve olgunluğu bakımdan elbette- tabi eğer onun gençliği 

coşkun ve fırtınalı bir biçimde geçmemiş olsaydı. Hepimiz biliriz ki doğada birbirine zıt sebepler bize aynı 

sonuçları getirir: atın toynakları çok yol gitmekten hep aynı yere basar.  

 İşte Arbenin’in böyle bir gençliği vardı! 

 Tekrar başlayalım. 

O Moskova’da doğmuştu. Doğumunun ışığı üzerinde parladıktan kısa bir süre sonra anne ve babası kimi 

sebepler dolayısıyla ayrıldılar. Babasının şehirde çıkan söylentileri anlamaya başladıktan sonra yapacağı 

tek doğru şey vardı ve o da tam olarak bunu yaptı, eşinden ayrıldı.   

Sasha (Aleksandr) babası ile birlikte kaldı. Bir yaşını doldurduğunda sütannesi ve dadısıyla onu bir arabaya 

bindirip Simbirsk’te bulunan bir köye yolladılar. Sergey Vasilyeviç’de çok geçmeden oraya geldi ve  evine 

yerleşti. Köy Volga’nın kıyısında bulunuyordu. Bey konağından dağ yamaçları boyunca nehre kadar meyve 

bahçeleri uzanıyordu. Balkondan köyün puslu çayırları, mavi stepleri ve sarı bozkırları görünüyordu. 

İlkbaharda taşkın olduğu zaman nehir sanki denize dönüşüyordu, üzerinde ormanlık adalar oluşuyordu; 

üzerinde büyük sandalların beyaz yelkenleri bir görünüp bir kayboluyordu, akşamları burlakların şarkıları 

duyuluyordu. Bey evi, hemen hemen tüm bey evleriyle aynıydı: sarıya boyanmış ahşaptan bir çatı katıyla 

avlusunda ise tek katlı büyük müştemilatı, ambarları, ahırları ve  çevresi kurumuş, seyrek aksöğütler ile 

çevrili bir set ile tam ortasında bulunan şatafatlı salıncakları ile dikkat çekiyordu; pazar günleri köyün ileri 

gelenleri salıncakların etrafına yığışırlardı, bazen evin hizmetçilerinden ikisi çokta güven vermeyen iki 

urganın arasındaki yarısı çürümüş tahtaya oturur, en nazik olan uşaklardan ikisi kalın halatların uçlarından 

tutmaya girişir, sonra oturan kadınları oldukça güçlü bir şekilde gökyüzüne fırlatırdı; çocuklar havaya 

fırlayan kadınlar çığlık atmaya başladıklarında sevinçten el çırpmaya başlarlardı ve bu herkes için oldukça 

neşeli bir şeydi. Belirtmek gerekir ki, bey evinin avlusunda salıncak olması demek, atadan gelen iyi bir 

mirasın göstergesiydi, bu arada yabancılar bizleri ne de iyi yargılıyorlar: yabancı bir Fransız’ın yol 

anılarında henüz geçenlerde okumuştum, güya bizim bey evlerimizin karşısında darağaçları dikilip 

duruyormuş. Fransız nüktedanca bunun, ya da öyle olmalı, kötü bir şey olduğunu yahut Rusya’da idam 

cezasının kaldırıldığını düşünmüş olmalı. Ah, zavallı salıncak! 

Arbenin’in köylülerinin çoğu balıkçılıkla uğraşıyordu. Fırtına olduğunda balıkçıların eşleri ve kızları 

ağlayarak kıyıya doğru koşarlar; sıcak yaz günlerinde köylü kızları Volga’nın buz gibi akan sularında 

yüzerler; örülmüş kumral saçları köpüklü suyun üzerinde parlardı; coşkun kahkahaları ise uzaklara kadar 

ulaşırdı. Kışın hizmetçi kızlar çocuk odasına gelip dikiş dikip örgü örerlerdi, Sasha’nın dadısı onlara bu 

görevi vermişti, ayrıca küçük Sasha’yı da eğlendirmiş oluyorlardı. Onlarla zaman geçirmek Sasha’yı çok 

mutlu ediyordu. Onu severler ve öperlerdi, Volgalı eşkıyaların hikâyelerini anlatırlardı ve onun hayal gücü 

müthiş bir cesaretin mucizeleri ve hikâyelerin karanlık ve ilgi çekici resimleri ile dolardı. Hayal kurmak ona 



 
 
 
 

 

daha çekici geldiğinden oyuncaklarla oynamanın yerini hayalleri almıştı. 6 yaşında büyük bir hayranlıkla 

pembe bulutlarla kaplanmış ufku izlerdi ve pek de anlamadığı, içinden gelen bir heyecan onun ruhuna alev 

veridi. Hep birinin onu sevmesini, ilgi göstermesini, yüzünü okşamasını isterdi ama yaşlı dadının elleri ne 

kadar da sertti! Babası onunla hiç ilgilenmezdi, ev işlerine bakar ve ava giderdi. Sasha şımarık ve keyfine 

göre davranan bir çocuktu. Henüz 7 yaşındayken evin vurdumduymaz uşağına sesini yükseltip istediğini 

yaptırabiliyordu. Kibirli bir tavır takınıp aşağılarcasına bir gülüş ile evin hizmetçilerini seyrederdi. Bu 

davranışları alışılmışın dışında bir sona ulaştı. Bahçede genellikle çalıları yerinden söker ve onları bahçenin 

yoluna savururdu. Bir sineği ezip öldürmekten ya da zavallı bir tavuğa taş fırlatmaktan gerçek bir haz 

duyardı. Ya onun yaşında bir için oldukça tehlikeli olan kızamık hastalığı onun yardımına yetişmeseydi 

Tanrı bilir karakteri nasıl bir hâle bürünürdü! Onu ölümden kurtardılar ama bu kötü hastalık onda ağır 

hasarlar bıraktı: ne yürüyebildi ne de eline kaşık alabildi. 3 yıl boyunca oldukça perişan bir hâlde yaşadı; 

eğer doğa ona sağlıklı bir vücut vermemiş olsaydı çoktan ölüp giderdi.  Bu hastalık Sasha’nın hem 

karakterinde hem de düşünce yapısında oldukça büyük değişiklikler meydana getirdi: düşünmeyi öğretti. 

Diğer çocukların yapmaktan mutlu olduğu ve eğlendiği şeyleri o kendi içinde aramaya başladı. Hayal gücü 

onun yeni oyuncağı olmuştu. Boş yere çocuklara ateş ile oynamayın demiyorlar. Heyhat! Kimse Sasha’nın 

içinde böylesine bir ateşi gizlediğini düşünemezdi ancak o biçare bir çocuk olmanın tüm esaslarını birden 

kucaklayıvermişti. Acı çektiren uykusuzluk krizleri sırasında yastıklarının arasında boğulurcasına 

kıvranıyordu ama ruhunun derinliklerinde hissettiği hayallere dalarak bu acının üstesinden gelmeye artık 

alışmıştı. Kendini masmavi ve buz gibi dalgaların arasında, ormanın derinliklerindeki gölgelerde, savaşın 

gürültüsünde, gece dolaşmalarında, söylenen şarkılarda, Volga’nın fırtınalarında kendini Volgalı bir eşkıya 

olarak hayal ediyordu. Zihinsel gelişiminin onun iyileşmesini engellediği de aslında kuvvetli bir ihtimal… 

1837. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

BEN YİNE OTURUP ŞİİRLER YAZDIM 
 
Anlatmak istedim, bu yolu seçtim, 
Hak nasip edince ilhamda gezdim. 
Bedensiz dolaştım, girdaba göçtüm. 
Ben yine oturup şiirler yazdım. 
 
Gönül küsmez ama kırılabilir. 
Sevgimi, öfkemi kâğıda dizdim. 
Kin, nefret, entrika örülebilir. 
Ben yine oturup şiirler yazdım. 
 
Söyledim ne varsa hep doya doya, 
Havada kalmadı, kalplere sızdım. 
Sadece isteyen okusun diye, 
Ben yine oturup şiirler yazdım. 
 
Sırdaş olduk imgelerle, vezinle, 
Duman tütmese de âdeta közdüm. 
Yüreğimden çıkan özel izinle, 
Ben yine oturup şiirler yazdım. 
 
Bazen övdüm, bazen haksızı yerdim, 
Doğrudur, zalime her zaman kızdım, 
İyilikti benim yalnızca derdim, 
Ben yine oturup şiirler yazdım. 

 
 
 

 

 

 

 

BENDÎRİ HAKİKAT 
 

Vur efendim vur matem haneme 
Bendîri hakikattir çaldığın 

 
Sor efendim sor hicran haneme 

Bendîri hakikattir çaldığın 
 

Sar efendim sar gönül haneme 
Bendîri hakikattir çaldığın 

 
Var efendim var kâmil haneme 

Bendîri hakikattir çaldığın 

Feyza AŞIK 
 

18.11.2021 

Fatih TEKİNER 
  



 
 
 
 

 

BİR UFUK YOLCUSU HÜR 
KAZAKİSTAN 

 
Hür Kazakistan… 

Bir ufuk yolcusu sevdalı Kazak, 
At sırtında okur ulu Abay’ı. 

Başında kalpağı, sırtında kazak. 
Giyinmiş üstüne keçe abayı. 

Yüreğinde umut, kolunda bala 
Benzer kızlarının dilleri bala, 
Yağız delikanlı yakmış abayı. 

 
Ruhu aydınlatan güneş muhabbet, 

Sevgiliye mekân bu gönül evi. 
Sevgiyle yoğrulu her sözde hikmet. 
Her bir derde deva kalplerde sevi, 

Sevginin, barışın, aşkın önderi 
Aklın, çağdaşlığın, ilmin rehberi 
Gönüller sultanı Ahmet Yesevî. 

 
Kişneyen kır atlar, koşan al taylar 
Dillerde engime, ellerde dombra. 

Ak saçlı apaylar, nurlu agaylar. 
Özleri dosdoğru, sözleri dobra 

Daha da güç versin kımranla kımız. 
Şanlı ırkımızda kesilmesin hız, 

Dünyaya kök salan Türkler akraba… 
 

Köroğlu burada titretmiş Çin’i 
Balkaş’ta, Aral’da, yüzmüş Hazar’da, 

Çinlinin korkular sarmış içini, 
Oğuz Kağan otağ kurmuş Otrar’da. 

Altın elbiseli adam hazine, 
Nesilden nesile akan efsane, 

Korkut kopuz çalmış kutlu diyarda. 
 

Çimkent, Kızılorda, Jambıl, Almatı 
Kültür zenginliği dillerde destan. 

Astana’ya uçar mutluluk atı, 
Bütün Türkeli’nin kalbi Türkistan, 
Kalplerde tomurcuk kutlu dilekler, 

Nevruz’da tek vücut bütün yürekler, 
Dur / bilmez, yaşasın hür Kazakistan. 

 

Bayram DURBİLMEZ 

 

 

 

GÜNEŞİN DOĞMA VAKTİDİR! 

 

Dolaşamaz oldu artık kadınlar, 
Yüzümde tebessüm yüreğimde kaygılar, 

Bütün suçluları saldılar, 
Güneşin doğma vaktidir! 

 
Şiddete uğradı, kurşunlara dizildi. 

Her şiddet olayının üstü çizildi. 
Ölümüne tehditler altında ezildi. 

Güneşin doğma vaktidir! 
 

Ailesine şefkati ölçülmez, 
Kadına değer biçilmez. 

Ölüm artık tercih seçilmez, 
Güneşin doğma vaktidir! 

 
Yüzündeki morlukları kapatma, 
Yalnız değilsin sen artık unutma, 
Devlet adalet saraylarını uyutma, 

Güneşin doğma vaktidir! 
 

Kara bulutlar dağılacak, 
Yeniden güneş doğacak, 

Kadına zulüm son bulacak, 
Güneşin doğma vaktidir 

 
Yolumuz var uzunca 

Toplanmalıyız kalabalık 
Kadınların ölümü son bulunca 

Ancak biter bu hastalık!.. 
 

Saffet DİNLEMEZ 
  



 
 
 
 

 

RAKS 

 

-I- 

Şehre yağmur yağıyor inceden ince, 

En zarif rüzgârlarla serin, serince. 

Yapraklar sararıyor sonbaharlarla, 

Dağılıp çoğalıyor hindibalarla. 

 

İşte bu en güzel anı dağlarımın, 

Saçları beyazlamış ağaçlarımın. 

Zamanki o anda gelir şiirlerle, 

Ve gider tabiatım gelinliklerle. 

 

-II- 

Göçer bu zamanda bollukla turnalar, 

Açar durmadan, açar Balkan leylaklar. 

Yaprakların alev rengi yığınından, 

Yeşerir dünya hazana aldırmadan. 

 

Bir anda bakmışsın gövermiş meyveler, 

Yollarda taç olur morarmış sümbüller. 

Çiğler akar o sonsuz damarlarından, 

Kayıp düşer yeşil bir defne dalından. 

 

İlhami KOÇ 

 

SON FASIL 

Vakit beni çoktan ele geçirmiş 

Vakitsiz buhranların tesiri altında olmanın 

tedirginliğiyle sürdürülebilir bir deneme safhası... 

İçimdeki sol ciğer çoktan kemirilmiş dumanlı 

kuvvetler taarruzuyla. 

Sağımda olmayan farklılık safsatası… 

Damarlarımdaki asil kana bulaşmış bir sevdanın 

arsız karmaşası. 

Abdallar, Fuzuliler, Veliler, Emreler… 

Tesirsiz söylemler… 

Susuz Kerbela gönüller... 

Uçurum çoktan şafağı geçmiş. 

Son kez günahların affı için Kevser’de içilmiş… 

Temizlenmez artık kabahatler… 

Tüm saklı ruhların içine sinmiş… 

Keşke… 

Ah bu hararetli günlerim… 

Benden aldıklarınız benimdir… 

Benden almanız sizin yapmaz. 

Benim bir beni kalmış… 

Onu teslim etmek kaçınılmaz… 

Bırakın saliselerimi… 

Bırakın bendeki sessizliği… 

Geldi son göreceğim 6 harfli… 

Gidiyoruz… 

Kalanlara tek temennim… 

Size de gelecek… 

Geleceğe kadar geç kalmasın bu hayat sürecek… 

Bir beden gider… 

Ruhum asildir… 

Hesabını bir tek bu aciz verecek... 

 

Doktor FATTALİCA 

 



 
 
 
 

 

 

 

XOCALI HARAYI: “DÜNYA, SƏSİMƏ 
SƏS VER!” 

 

“Ehe-he-hey! İnsanlar, səsimə siz səs verin! 

Nalələrim, harayım titrədir ərşi, yeri! 

Xocalıyam, Xocalı! Səsim ərşə ucalıb! 

Mən də sənin bir parçan, dünya, eşit səsimi! 

Hayqıran özgəsimi? 

Qoca dünya, kim bilir, sənin neçədir yaşın? 

Yetər, əyləncələrdən bir az açılsın başın! 

Dünya, səsimə səs ver! Eşit səsimi, varsa 

Hörmətin ləyaqətə, sayğın namusa, ara!- 

Fəryadım kar etmədi nə çox qulağı kara... 

Bir qulaq as, nə deyir anaların gözyaşı, 

Ləyaqəti tapdanan yurdun torpağı, daşı... 

Siz də ey vətənimin hər əziz vətəndaşı, 

Siz də eşidin məni, ey bacım, ey qardaşım! 

Siz də məni eşidin, barışıqdan danışan, 

Ey sülh nəğməkarları! Barışıq tərəfdaşı! 

Kənardan seyr eləyib, “Barış!”- söyləmək asan! 

Atsalar, ey xeyirxah, bəs, sənə tərəf daşı?- 

İnanmıram, susasan! - “Barış!”-söyləmək asan! 

Mənə şeir yazmayın! Mən şeir istəmirəm! 

Mənə şeir yazmayın – elə özüm şeirəm! 

Hər sözündən qan daman şeirəm – ağıyam mən! 

Aç gözünü, yaxşı bax! Dünya xəritəsinə 

Əbədi mismarlanan canlı göz dağıyam mən!.. 

Eşitmişəm, açılıb gözəl - gözəl məkanlar: 

“Şuşa”, “Laçın”, “Qarabağ” ... 

Axı, qaysaq bağlamır ürəyimdə yara, bax! 

“Mənim havamı çalın!”- deyib sifariş verən, 

Utanmadınmı, görən, “Papağ”ı oynayanda? 

Heç belə oynayarmı namusu əldən gedən, 

O qeyrət rəmzi olan başındakı “qeyrət”i - 

Papağı “oynayan” da?!... 

Çoxalır günü-gündən hey şadlıq sarayları, 

Bəs, namusu kirlənmiş bacılar evi varmı? 

Şadlıq evləri çoxdur - açılar evi varmı? 

Varmı “Xocalı” adlı, görən, restoran, saray?! 

Haray biganələrin əlindən! Haray! Haray!.. 

 

Haray çəkdim, yoruldum, onsuz da eşidən yox... 

Bir az da halay çəkim, yallı gedim, oynayım ... 

Ehey! Kollar, ağaclar, gəlin, tutun əlimdən, 

Yallı gedək, oynayaq!..Dəli olmuşam, dəli! 

Nə var, niyə gülürsüz, burda nə var gülməli? 

Bir bu qədər dərd ilə havalansam, nə olar? 

Mənim havamı çalın! - “Xocalı” rəqsi varmı? 

Hardasan, ey Boz Qurdum! Hardadır, Qorqud 

Dədə? 

Bir bax, üstümə gülür hər yoldan keçən gədə!.. 

“Qarı düşmən dost olmaz!”- demişdi Qorqud 

Dədəm- 

Dədələrin sözünü dinləmədik biz, nədən?... 

Hanı Qaraca Çoban? Deyin, hanı Qazan xan? 

“Qırx incəbelli qızla, getdi Burlaxatun”lar, 

Əsir düşdü qız-gəlin, zülm gördü qadınlar, 

Şəhid oldu igidlər,şəhid oldu Uruzlar... 

Ah!..Donmuş vicdanlarda nə vaxt əriyər buzlar? 

Eşit, dünya səsimi, sözlərimə qulaq as! 

Mən qisas istəyirəm! Eşidirsənmi, aqisas?! 

Hardasız, ey ərənlər, hardasız, Haqq dostları? 

Hardadır Hacı Bayram? Hardadır Bəktaş Vəli? 

Yetiş, yetiş, ya Əli! Yetişməsən hayıma, 

Dəli olaram, dəli! 

Yerlə yeksan olundu mübarək məscidlərim, 

Ocaqlarım, pirlərim! 

Ey məzarı dağılan Qarabağ seyidləri! 

Gəl, ey Seyid Nigari! 

Sən ey Karsda uyuyan, aslanları ram edən 

Həzrət Şeyx Əbülhəsən - Cavanmərdlər sultanı! 



 
 
 
 

 

Haqq dostu Xarəqani! De, yerdəmi qalacaq 

Çingizin, Mübarizin, igidlərimin qanı? 

Rəbbim, göndər “Əbabil quşları”nı, nə olar!.. 

Azğın “Fil sahibi”nə qənim olsun, qoy, onlar!.. 

Ehe-hey! Məni dinlə, dünya, səsimə səs ver!” 

 

 

* * * 

Qəfil gözümü açdım - 

Aman Allah! Bu haray, bu fəryad səsi nəydi? 

Sən demə, əldə qələm yuxu aparıb məni - 

Axı, şeir yazmağa hazırlaşırdım bayaq... 

Ağ kağızı götürüb baxdım, yazılmış nəsə - 

Axı, evdə yox idi məndən başqa bir kimsə!.. 

Oxudum, həyəcandan əsdi əlimdə qələm: 

“Mənə şeir yazmayın! Mən şeir istəmirəm!” 

 

25 Şubat 2018, Bakı 

Doç. Dr. Şəlalə ANA* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kadambay ŞADANOV 

1952 yılında Şavat ilçesinde doğdu.  

“Atlar Göke Atılanda”, “Bahar Yanılmuyor”, 

“Sihirli Dünyalar” adlı şiir kitapları 

yayınlandı. 

 

YAPRAK DÖKÜMÜNÜN ŞARKISI 
 

Sonbahar sonunda tekrar buluştuk, 

Belki tesadüftür ya bile bile. 

Sondu topuk ayakkabılar sesi, 

Birer birer yine yakınlaştıkça. 

 

Bilirim, gitgidi geçeceğini, 

Atılmayacaksın kucaklarıma. 

Bilirim, bu gökten bedava ödül, 

Benim altındaki günahlarıma. 

 

Ben gibi değilsin, sen bir meleksin, 

Sende bir yanlış yok ne biri günah. 

Ben yalnız bırakıp seni kar, kışta, 

Bilmem, kaç baharın eyledim gumrâh. 

 

Yere sokar gibi basıyor hayal, 

Çıplak ağaç gözü fal taşı gibi. 

Bakır savlat döken çok katlı evler, 

Ben küçülüyordum karınca gibi. 

 

Altımda dallara dönüyor sanki, 

Dökülen yapraklar şarkı söylüyor. 

Bilincim alacak bu sakin rüya, 

Sene çekiyor bu iki kat evler. 

 

Sana dönüyorum, sözüm yok, yüz yok, 

Eşikte duracağım düğme basmadan. 

Kapıyı aç, korkma, kalbi dolu tut, 

Ben bir ruhum, soğuk ruhum, gerçekten. 

 

İLK ŞİİR 

Mahzunluk — azaptır. Hiç merak etme, 

Başını kaldır ve gözlerini aç. 

Aldanarak vakti boşa harcama, 

Denizin yanında. Neden yok inanç?! 

 

Susuz çaylardan inci aramazlar, 

Karanlık koynundan aramazlar nur. 

Aşkım okyanusuna kendini at, 

Mutluluk o zaman sana bakıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

SONBAHAR SINAVI 

Gururlu bakıyor zirveler gökten, 

Gümüş nura dalıp seherde. 

Aşağıda yüzüyor beyaz sis, 

Ve uçurum var o tarafta. 

 

Av mevsimi, sonbahar, avcı, 

Dolaşıyor dağ etrafında. 

Dağ ahusu yorgun, gururlu, 

Düşünüyor cer kenarında. 

 

Mümkün değil cerden atlamak, 

Uçmak gerekiyor bikanat. 

Bu güzün sonu sınavıdır, 

Kuşkusuz rehindir can, hayat. 

 

Yıldırımlar çarpar, yel eser, 

Kış yakındır, doğru gök hükmü. 

Ahu içki dünyasın bozar, 

İlahi bir gök gürültüsü. 

 

İleri! Ahu üç bir nefes, 

Geciken uçuş bir tehlike. 

Uçuşta hayat da mukaddes, 

Uçuşta ölüm de bir şeref! 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

Baltabay BEKMATOV 
1958 yılında Şavat ilçesinde doğdu.  

“Mavi Kıvılcımlar”, “Seni Görmek İstiyorum”, 

“Billur Vazo” adlı şiir kitapları yayınlandı. 

 

* * * 

Bekliyorum taştan merhamet, 

Bekliyorum külden heraret, 

Taşa başımı vuruyorum, 

Külü gözüme ovuyorum. 

Her vurdukta başım muhterem, 

Her ovdukta gözlerimde nem. 

Bekliyorum taştan merhamet, 

Bekliyorum külden heraret, 

 

Günlerim geçiyor böylece, 

Geceler geçiyor böylece. 

Her tarafta onun simasi, 

Kalpte, canda onun simasi, 

Özlüyorum, dert çekiyorum, 

Gülüyorum ve kızıyorum. 

Günlerim geçiyor böylece, 

Geceler geçiyor böylece, 

 

Ah muhabbet! Nasıl bir sırsan, 

Ah, aşk yolu! Şansan, tahkirsan. 

Sana maruz kaldım — zar oldum, 

Sana maruz kaldım — var oldum! 

Vuslatına ulaşabilir mi, 

Yoksa reddedilebilir mi? 

Ah muhabbet! Nasıl bir sırsan, 

Ah, aşk yolu! Şansan, tahkirsan. 

 

                                         * * * 

Gözlerin deniz. Daldığımda, 

Aşk adlı mücevher bulacam. 

Bu nedenle alsam öpücük, 

Önce gözlerini öpecem. 

 

Gözlerinde bir yol var gizli, 

Yüreğe, Sema ve Hüda’ya. 

Bu yolda yürümek huzurlu, 

Ben gibi aşkında fedaya. 

 

Bu yol hikmet imiş aslında, 

Manevi dolunca dönerim. 

Hayatın hazanlı mevsiminde, 

Anlamlı şarkılar söylerim. 

 

Bu yoldan gidersem — bir cömert, 

Göğsümü dünyaya açacağım. 

Ben Puşkin, ben Maşreb, Agahi, 

Şiirsel mücevherler saçacağım. 

 

Bu yolda yürürsem baş yüksek, 

Göğsüm — dağ, kalbimin şükrü var. 

Müslümanım, mümine ait, 

Dilimde Allah’ın zikri var. 

 

Biliyorum bu yol sonunda, 

Elyetmez, inatçı melike 



 
 
 
 

 

Kalkıyorsun, aşıklar yanında, 

Bu yüzden kalbimde tehlike. 

 

Ricam: gözünü çalma hiç, 

Sağa veya sola dönüp, ah. 

Peki, muhabbetten bahsetme, 

Yaşayım gözüne bakarak. 

                                     * * * 

Gözlerin deniz. Daldığımda, 

Aşk adlı mücevher bulacağım. 

Bu nedenle alsam öpücük, 

Önce gözlerini öpeceğim. 

 

Gözlerinde bir yol var gizli, 

Yüreğe, Sema ve Hüda’ya. 

Bu yolda yürümek huzurlu, 

Ben gibi aşkında fedaya. 

 

Bu yol hikmet imiş aslında, 

Manevi dolunca dönerim. 

Hayatın hazanlı mevsiminde, 

Anlamlı şarkılar söylerim. 

 

Bu yoldan gidersem — bir cömert, 

Göğsümü dünyaya açacağım. 

Ben Puşkin, ben Maşreb, Agahi, 

Şiirsel mücevherler saçacağım. 

 

Bu yolda yürürsem baş yüksek, 

Göğsüm — dağ, kalbimin şükrü var. 

Müslümanım, mümine ait, 

Dilimde Allahın zikri var. 

 

Biliyorum bu yol sonunda, 

Elyetmez, inatçı melike 

Kalkıyorsun, aşıklar yanında, 

Bu yüzden kalbimde tehlike. 

 

Ricayim: gözünü çalma hiç, 

Sağa veya sola dönüp, ah. 

Peki, muhabbetten bahsetme, 

Yaşayım gözüne bakarak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Selime BANU 

1961 yılında Hazarasp ilçesinde doğdu. 

“Gözlerim yolunda yoruldu”, “Kalbim 
Azizi”, “Mihribanim Annem” adlı şiir 
kitapları yayınlandı. 

 

ÖZBEĞİM 
 

“Tarihindir bin asırlar 

içre pinhan Özbeğim. 

Sana akran Pamiru 

Ağsaç Tianşan Özbeğim.” 

Erkin Vahidov 

 

Biberin resmi var, 

Tekken de pek yakışan, 

Biber gibi acı kısmet 

Mazinde yığılan, 

Mertlerini öldürüp 

her şeyini tartışan, 

Bey sanılır, ama kendin 

bey bilmemiş Özbeğim. 

 

Cepsiz çapan dikiyor 

torunları var halkım, 

Komşusuna el veren,  

daim mededkâr halkım, 

Eşiğinde oturan 

gönlü xakisâr halkım, 

Tehdite meruz, tehdidi 

hiç bilmemiş Özbeğim. 

 

Diğerlerinden kendini de 

kusursuz bilip yaşıyor, 

Bile azca ekmeğini 

her kesle paylaşıyor, 

Yalan iltifatı da 

merhem gibi biliyor, 

Başkaların minnetini 

yük bilmemiş Özbeğim. 

 

"Pamuk işi" adlı bela 

ezmişdi yüreğini, 

Ayağından çaldı alçak, 

yere basıp küreyini, 

Kucağına sıkışınca 

aldı o gereğini, 

Gururu çiğnense de 

kin bilmemiş Özbeğim. 

 

Nerde olsa da ezildiler 

bulunca ilm-irfanı, 

Bile kenara ittik 

baş kamus o Kuran’ı, 

Nazikçe bekledik biz 

gelen her bir "mihman"i, 

Konukseverlikte hiç 

son bilmemiş Özbeğim. 



 
 
 
 

 

 

Kollarına tutturdular 

"Öldür-öldür" zehrini, 

Çekdin bile Afganın da 

feryadını, derdini, 

Sorarlarsa verdin bile 

erkeklerin merdini, 

Göğsün deşen silahları 

ok bilmemiş Özbeğim. 

 

Kim haindir, kim kurnaz, 

ah, bilmemiş Özbeğim, 

Gururu çiğnense de 

kin bilmemiş Özbeğim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Durpaşşa HUDAYNAZAROVA 

1963 yılında Bağat ilçesinde doğdu.  

"Girdapteki Çiçek" adlı şiir kitabı yayınlandı. 

 

* * * 

Cihandan da geçtim, candan da geçtim, 

Taraftarlar feda olan fenâda. 

Mehmur oldum, aşk şerabını içtim, 

Vafasız dünyada, yalan dünyada... 

 

Sahip gönül gördüm, sadakat gördüm, 

Hürlerin o şeffaf vücutlarında. 

Meleklere ait melâhet gördüm, 

Titreyiş tahayyül sücutlarında. 

 

Kuran okumaktan durma ey insan, 

On sekiz bin alem senalarında. 

Kalbim-ay, can gönlüm, yanılma hiç an, 

Bu cahil, geçici dünyalarında. 

 

* * * 

Çiçeklerde görüp güzelliğini, 

Gözlerime her gün özenle sürttüm. 

Saf bir ihlas ile eyledim rükû, 

İbadet eyledim, kendim unuttum. 

 

Çiçekler raksına teshir olunca, 

Reyhan kokusunda nefesin duydum. 

Leylinin kavmindan olsam da ama, 

Mecnun gibi yandım, Mecnun gibi sevdim. 

 

Kısmet kurasını atıyor hakem, 

Bana tut mukaddes sevgi kadehin. 

Tekrardan uyanıyorum mahşer günü de, 

Muhabbet Tanrı’dır diyen kelamı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Zulfiya ADAMBAYEVA 

1963 yılda Urgenç ilçesinde doğdu. 

 

CELALADDIN MENGUBERDİ HEYKELİ ALTINDA 

 

İşte nasıl duruyor, sağlam, 

Cesur, sanki dağ gibi ya daş. 

Omuzuma baş koy, diyor o, 

Dayan, diyor, bana arkadaş. 

 

Korkma, diyor, ben korumanım, 

Benim mutluluğunun farkında. 

Düşmanlar hiç tehdit etmiyor, 

Sen Allah’ın himayesinde. 

 

Sen bu yeri sevmen gerek, 

Toprağa verirken canını. 

Ruhum seni destekleyecek, 

İşim haklı yapsam adını. 

 

Celaladdin kardeşinim diyor, 

Düşmana hiç etmemiş şefkat. 

Dönüp bakıyorum yüzyıllara, 

Hele güzeldir bu memleket. 

 

 

MUHABBET 
 

Yollarına deli gibi zar baktım, 

Şu an ırmak gibi eriyip aktım, 

Sana hoş gelmedim ve ya hoş geldim,  

En iyi hislerim sende muhabbet. 

 

Bazen geceleri geçirdim bidar, 

Hicranin kalbimi eyledi bimar, 

Sen de beni pek çok sevdinmi ey yar, 

Güzel duygularım sana muhabbet. 

 

Davet ediyorasun hayata alem, 

Seninle yanma var, çekilmez elem, 

Kalbime tar verdin, elime kalem, 

Güzel şarkıların bende muhabbet. 

 

Sevgiyi bilenler yükselir elbet, 

Ateşli gönüle edersin davet, 

Sevmekten vazgeçmez yürek var fakat, 

En güzel şiirlerim sana muhabbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Şahla ROMANOVA 

1987 yılında Karakalpakstan Cumhuriyeti’nin 
Dortkol şehrinde doğdu.  

"Hilal", "Şefket Elçisi", "Tan Şarkısı", "Aşk İçre" 
(Amazon Yayınevı, İnglizçe) şiir kitapları 
yayınlandı. 

 

* * * 

Adın paklab, diliyorum cihan ve cananıma, 

Çeşmi iman şertlerile gizli ve eyânimi. 

 

Beni mehfiret eyleyip, ilmim çoğaltıyorum, 

Alemaray eyley bu dehrde mekanım ve şanimi. 

 

Raz edecek her bir satır islimi oymalar gibi, 

Süslemek kararında masum şebana şanımı. 

 

Dilemekten vazgeçmem hiç başkaca lütfü kerem, 

Mütaalacı halk sever diye rüstemi destanımı. 

 

Nimetini esirgeme, fakirine hediye et, 

Mekân eyler bu harika yer ve asimanimni. 

 

* * * 

Geçici duyuma oyuncak değil, 

Hayatın gerçekten dilberi olum. 

Bakışı saplanan bir kukla değil, 

Mihri nehir kalbin serveri olayım. 

 

Özbek ulusalı güzel bir dünya, 

Halkımın her zaman gereği olayım. 

Mahiyeti medhetsin gönül ve kalem, 

Ben kalem sakinin yüreği olayım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

ŞADİYEBANU 

1979 yılında Yenibazar ilçesinde doğdu.  

"Gönül Durakı", "Özlem Resimi", "Durdanem 
Babam Annem" adlı şiir kitapları yayınlandı. 

 

HAREZM EVLATIYIM 
 

“Ününü dünyaya ben de anlatmak istiyorum, 

Harezm evlatıyım ben, Harezm evlatıyım”. 

Erkin Semender 

 

Bu aziz toprak bengü mihr, aşkın madeni, 

Güzel duygular kaynağı, saf sanatın mekânı, 

Hoş neva ve bir güzel akarır her gün tanı, 

Mihri güneşten de ateş Harezm evladıyım. 

   

Tarihten miras kalan “Ket” kalesi söylüyor, 

Hivada kısa kule, gece-gündüz uyumuyor, 

Köhne Urgenç bakışını Avestodan almıyor, 

Birçok hanın at bindiği Harezm evladıyım. 

 

Abulgazi Behadirin salim döndü İrandan, 

Yenilmiyor Atroc, Curcan en büyük savaşlardan, 

Ebedi çok seviyordu Urgençini canından, 

“Şecereyi türk”ü bitmiş Harezm evladıyım. 

 

Şiraklari cesur eyleyip, düşmanı yenen diyar bu, 

Bayçibarin ayağından alevleden rüzgâr bu, 

"Kırk kız gelin"in kalbinden akmış seldir, yağmur 

bu, 

Efsanelerin mekânı Harezm evladıyım. 

 

Celaladdin büyükbabam ruhu veriyor destek, 

Tomrisin fazileti başımız kadar yüksek, 

Necmiddin Kubradan bize yadigardır muhabbet, 

Mert ve cesurları doğmuş Harezm evladıyım. 

 

Aşkın heyecanları her kalpte yankılanır, 

Dünyayı hayran eyliyor Kamilcan şarkıları, 

Şeffaf ezgiyle dolu her kalbim boşlukları, 

Birçok ermişlere beşik Harezm evladıyım. 

 

Nazım ve nesir sehrile kapli ömür defteri, 

Halk içre tenha Agahi ve Erkin Semenderi, 

Aşık Erkin, Kamil Evez, Ebdulhakim Metnezeri, 

Milim va danişlar doğmuş Harezm evladıyım. 

 

Kurban Muhammedrizadan oku tarih dersini, 

Seyyare, Gavharhanimi çiçekletir şiir bağını, 

Şakirtlere nakkaş gibi öğretir şiir esrarını, 

Ülkesine şefkati bol Harezm evladıyım. 

 

Neyse ki, kalp duyguları saygı ve hevesdedir, 

Berrak rüya dalgasında gönül ustada çabalanır, 

Öğrenciler için geçsin şakirtlere harika nur, 

Azizleri büyüten yurt Harezm evlatıyım. 

 

İki elim göğsümdedir, sana mihrim binezir, 



 
 
 
 

 

Zilal gönül pınarından doğdu dilber nazım, 

Şiirsel buketimle binlerce eylerim tazim, 

Baba söz ve ilham veren Harezm evladıyım. 

 

Sevdiğim, ana toprak, sen gözüme nur-ziya,  

Basit bir çiçeğin de gözüme sürtecem ta, 

İstiklalin bahtı kucub, itiraf etdi dünya, 

Büyük bir tarihe mekân Harezm evladıyım. 

 

Suçlamayın arkadaşlar kalpte ilham kaynağı, 

Bazen çok fazla olursa şiirim vezin, durağı, 

Neyleyim beytler düzmeye çağırır nazım kucağı, 

Ben şiiri sevdiren Harezm evladıyım. 

 

Şadiyenin arzuları dua edin, yerime gitsin, 

Büyükler yolundan Rabb’im sağlam yaşatsın, 

Yazılarım yerde olmadan birçok geçitler geçsin, 

Her yerde arli, muzaffer Harezm evladıyım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Munavvara NURMANOVA 

1978 yılında Gürlan ilçesinde doğdu.  

"Adsız Acı", "Aşksız Yaşamazlar" şiir kitapları 
yayınlandı. 

 

HALA... 
 

Yüreğimin genişliğinde, 

Rüzgardan tez uçuyor atlar. 

Alpamışı getirecek o, 

Kanatları uzun Çibarlar. 

 

Kalbimde koşuyor şiddetli, 

Köroğlu dedemin Kıratı. 

Boynuna muskadır — dombura, 

Eyerde asılmıs beyati... 

 

Domburanı verir çocuğa, 

Güven gezir dedem gözünde: 

— Bayçibari mısın, mert olsun, 

Alpomiş gibi dönmez sözünden. 

 

Biy dedesin dilini hoşlayıp, 

Tıklayabiliyordu bugün şen. 

Söylüyorsa, kalbi hisseder, 

Destandan iyi şarkı yokluğun. 

 

Hala... Alpamışlar geliyor, 

Karşılıyor Berçınayları... 

 

GÖĞSÜMDEKİ NEHİR 
 

Sen aslında benim ömrümsün, 

Yaşıyorum, kan oldu sabır. 

Sensin benim boğazıma gelen, 

Gözlerimden düşmeyen yaşlar. 

 

Sen ben için uzaktaki baht, 

Uzaklaşan yürüdüğümce. 

Sen ben için öyle uzaksın, 

Öyle uzak — ufuktan öte. 

 

Şimdi daha fazla sabrım var, 

Gururun var senin pek fazla. 

Neden bahar sorayan canı 

Sonbaharda ettik hediye. 

 

Hazanların sesini duyup, 

Pek sessizce inliyor toprak. 

Kalbim gibi yapraklar şekli — 

Keçiyola dökülen titrek. 

 

Sevinç olup yuyun kederi, 

Durmuyor hiç nehir akımı. 

Gözlerimdeki taş mutluluktur, 

Akın sevinç yaşları gibi. 



 
 
 
 

 

 

Ben aşk ile taşınıyorum, 

Terk edecem hüzün evini  

Sen de gel bir muhabbet ile, 

Kucaklıyorum mutluluğu. 

 

Bahar gelsin gönüllerimize, 

Yaşamı çiçeklere saralım! 

Yalnızlığı bırakarak, gel, 

Allah için birlikte olalım! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İntizar REHIMOVA 
1978 yılında Urgenç şehrinde doğdu. 

"Muammali eğitimde edebiyat öğretimi 
yöntemleri" monografisi ve "Muhabbet şarkısı", 
"Hasret sahili" adlı şiir kitapları yayınlandı. 

 

* * * 

Aşıklara bizden dua iletin — 

Çapanın tozunu sürdük gözlere. 

Aşkı kalpte saklayan her gönülü, 

Öğretmen ve pir sandık kendimizde. 

 

Aşıklara bizden selam iletin — 

Muhabbetten başka vekâları yok. 

Yarnın vesıfı ve yalnız huzuru, 

Vekâsizlik bize, ederiz kulluk. 

 

Aşıklara bizden hava iletin — 

Havasızlık ne olduğun biz bildik  

Ayrı düştük vuslatından her zaman, 

Gari yükünü yalnız taşıdık. 

 

Aşıklara bizden dua iletin... 

 

* * * 

Kışın akşamları çok uzun, 

Şehir sessizce eğiyor baş. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şarkı söyler serseri rüzgâr,  

Önümde oturuyor sabır. 

 

Kar karışık yağmur yağıyor, 

Karışıyor arzuya ukde. 

Her gecede ruh gezer yalnız, 

Ve huzurlar oyalanmakta. 

 

Ellerimde bir avuç dua, 

Kara bulut gögsün yarayım. 

Ya da gel bir yanıma, ey yar, 

Ya izin ver, kendim giderim. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ŞAİR ĞULAM ŞUKURE 
 

İbrahim PAYDA 
 
Hamd olsun sana Allah, 
Süslüyorken kalbini nur.  
Bir adıma indi dünya, 
Yalnız Yunus Emre’yi diyor. 
 
Hüda verse bir gün elbet, 
Evliyalar eyleyir hür. 
Allah kalbinde her nefes, 
Yalnız Yunus Emre’yi diyor. 
 
Kalp evinde ben misafir, 
Şimdi Hakk’a kaçmak için de, 
Hayran kaldım buna ben de, 
Yalnız Yunus Emre’yi diyor. 
 
Hakk’ın kapısını aç Allah’ım, 
Bırak onu, yolunu ver, 
Bu Allah’ın bir hediyesi, 
Yalnız Yunus Emre’yi diyor. 
 
Geniş açtı Tanrı gönlümü, 
İbrahima mübarektir hür. 
Ğulam Şukur da her zaman, 
Yalnız Yunus Emre’yi diyor. 

 
 
 
 
 
 

SENİN ŞEYTANIN VAR – EGEMENİN 
VAR 

Çeviren: Rahmet Babacan 
 
Senin şeytanın var – egemenin var, 
O seni hiç yalnız bırakmayacak, 
O bir kadar bencil, alçak ve mekkar. 
Yanında yaşıyor mehr vererek,  
Senin şeytanın var – egemenin var. 
 
Kökleşen bile o bu gün kanına, 
Sen ise yaşlısın, geri dönmek zor. 
Yanında yaşıyor şefkatli, ama, 
Seni o tarafa yönlendiriyor. 
 
Peki, doydursada da seni canından, 
Allah merhametli diyorsun, yalan. 
Yanında yaşıyor mehr vererek,  
Senin şeytanın var – egemenin var. 
 

  



 
 
 
 

 

 

Zuhra Kurban Şehrisabziyye 

1975 yılında Özbekistan Cumhuriyeti’nin Kaşkaderya bölgesi Şehrisabz şehrinde doğdu. 

Özbekistan Yazarlar Birliği, Kazakistan'daki Dünya Talattary Birliği üyesi. "Yeni ses" Orta 

Asyalı Yazarlar ve Tarihçiler Derneği, Özbekistan ve Afganistan üzre Koordinatörü. 

"Turan Birliği", "Cengiz Aytmatov" uluslararası unvanlarının sahibi. "Mavi koku" (2006), 

"Gülrüzgâr" (2013), "Ateşli mekan" (2016), "Duygular hissi" (2018), "November Breath" 

(2020, ABD) adlı şiir kitapları yayınlandı. 

 

Akt. Rahmet Babacan 

EZGİ 

Piyanonun siyah beyaz klavyesinde, 

Deli gibi geziyor zarif parmaklar. 

Siyah beyaz menzili oynuyor cesaret, 

Ezgiye siniyor onda karaklar. 

 

Piyanonun siyah beyaz klavyesinde, 

Görüntü şekline giriyor hayat. 

Mevsimler koynundan seçiyor, sonra 

Muteber kokular getirir bayat. 

 

Piyanonun siyah beyaz klavyesinde, 

Kalbi çalıyordu hayal faytonu. 

Acele ediyor sessiz koridor, 

Ezgiye dönüşür âlemin günü. 

 

Piyanonun siyah beyaz klavyesinde, 

Işığı yayıyor sema avucu. 

Aşka susamış mı ya farklı histen, 

Kıyıya vurulur dalga havuru. 

 

Piyanonun siyah beyaz klavyesinde, 

Boşluğa durmadan yağmur yağıyor.  

Mecnun dal sokak, ağaç sandalyede 

Yaşlı hissi özleyerek oturuyor... 

 



 
 
 
 

 

Piyanonun siyah beyaz klavyesinde, 

Kederden güzelliğe giriyor isyan. 

Ağaçlar bakıyor ardından mahzun, 

Biri bir yerlere koşuyor insan... 

 

YAŞLANMA 

Yüzyıllar endamı 

Yaşlanıyor zaman rüzgârında, 

Kayboluyor yaşlanarak kaç gölge sembolü, 

Yaşlanıyor kokulu çiçekler endamı. 

 

Yıkılıyor birden 

Yaşlanan duvarlar göğsü, 

Rüzgâr onu süpürür. 

Yaşlanan ağaçları sallıyor düşüncesini. 

 

Gökyüzü ıslatıyor kederleri. 

Yaşlanıyor kısmetler hayat avucunda. 

Yumuşak iç çekiyor ağrı. 

 

İz bırakmadan yaşlanınca arıyor. 

Yaşlanıyor lahzanın gülüşü 

En son havayı içiyor yaşlı adam… 

 

Yaşlanır övünen arzular tutkusu, 

Temaşadan yorulan yasemin hilesi 

yaşlanıyor. 

Anlamsız savaşlar kendini bilmeden 

yaşlanıyor. 

Yaşlanan kalıntıları süpürüyor zaman 

fırtınası… 

 

Numaralı adresler yaşlanıyorlar. 

Anılar yaşlanıyor önemsiz, 

Yaşlanıyor yüz yüze... 

Yaşlanmak için ne gerekiyorsa... 

 



 
 
 
 

 

 

TÜRK DÜNYASINDA ORTAK ATASÖZLERİ 

 

  Türkiye Türkçesi: Kurt komşusunu yemez.  

  Azerbaycan Türkçesi: Kurt eti kurda haramdır. 

   Makedonya-Kosova Türkçesi: Kurt komşisıni yemes. 

   Başkurt Türkçesi: Büre bürege tiymes. 

  Çuvaş Türkçesi: Kaşkara kaşkar simest. 

  Hakas Türkçesi: Püür püürdi çibeceñ. 

  Kazak Türkçesi: Kaskır da joldasına kastık kılmaydı. 



 
 
 
 

 

  Karaçay-Malkar Türkçesi: Börü da honşu koşuna çabmaydı. 

  Kaşkay Türkçesi: Kurd öz konşısını yemez. 

  Özbek Türkçesi: Böri hamsayiga ala karamas. 

  Türkmen Türkçesi: Böri goňşusun iymez. 
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TÜRK DÜNYASINDAN MANZARALAR 
 

 

 

Fotoğraf 1: Kırgızistan'ın Özgen şehrinde bulunan İmam Serahsi Camii Külliyesi- 13.08.2007.    

Fotoğraf: Fatih Çelik  

 

 
Fotoğraf 2: Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Ahmet Yesevi Türbesi- 01.08.2019 

Fotoğraf: Fatih Çelik 



 
 
 
 

 

 

 

 

Fotoğraf 3: Kırgızistan'ın Calal Abad şehrinde bulunan bir Saimaluu Taş- 12.06.2013 
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Fotoğraf 4: Kırgızistan Calal Abad şehri giriş kapısı. 13.08.2007 

Fotoğraf: Fatih Çelik 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 5: Kırgızistan'da bir boz üyün (çadır) iç tasarımı. 01.06.2019 

Fotoğraf: Fatih Çelik 
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