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“Öldürseler de ölmeyeceğiz” diyen şairlerdensin,
bu sebeple saraydan hediyeler de almış olsan,
bence hiç önemi yok.
Şiirin sihirli kanatlarının sesini, her şeyden üstün görmen var ya, en
hoşuma giden yanın da bu işte.
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ÖNSÖZ
İnsanoğlunun bulunduğu her yerde duygu vardır. Bu duygu
kimi zaman özlem, kimi zaman hüzün, heyecan, tedirginliktir. Bazen
kahkahalara, çığlığa, naraya, tebessümlere, ağıda, türküye,
gözyaşlarına dönüşür. Ahenge bürünerek, kemanda, sazda, kavalda,
tamburda neyde ses olur, nefes olur.
Duygular değişik biçimlerde ifade edilir. Harekete yahut yazıya
dönüştüğü olur. Yazıya dönüşenler ise duygunun özelliklerine, kişinin
beceri, kabiliyet, yeteneğine göre şekil alır. Ortaya tablo, heykel,
hikâye, şiir, roman, tasvir vb. olarak çıkar. Sonuçta duyguların
işlenmiş hâli eser olarak vücuda gelir, estetiği, zarafeti, akıcılığı
oranında da ilgilenenler arasında yer bulur, iz bırakır.
Eserler bıraktıkları iz, anlattıkları ve anlatım gücü oranında
gelecek kuşaklara kaynaklık ederler. Geçmişten intikal eden eserler
sayesinde de köklerimiz, insanlığın geçmişi, sosyal, teknik ve hayat
tarzı başta olmak üzere birçok hususta sonuçlar çıkarır, kanaate varırız.
Edindiğimiz bilgiler yarınlarımızı şekillendirmekte işimize yaradığı
gibi gelecek ile ilgili atacağımız adımlara, yapacağımız çalışmalara da
ışık tutar.
Bu çalışmada, edebiyatın şiir alanında eserler vermiş şairlerden
öldürülmüş olanlar inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmanın amacı,
hayatları ve yaşadıkları toplumlardaki etkileri esas alınarak “Öldürülen
Şairlerin” toplu hâlde bir araya getirilmesi ve meraklıların bilgilerine
sunulmasıdır. Elektronik ortamların ve kitapların kaynak alındığı bu
çalışmada öldürülen şairlerin hayatlarına ilişkin bilgiler titizlikle ele
alınmış; şairlerin öldürülme nedenlerinde tarafsız yorumlamalara yer
verilmiştir. Ayrıca öldürülen şairin ait olduğu toplumdaki etkilerine de
değinilmiştir. Uzun bir zaman dilimine yayılan araştırmanın çarpıcı
sonuçlara ulaştığı kanaatindeyiz.
Eserin, konuya ilgi duyanlara, ilgili alan araştırmacılarına
kaynaklık edeceğini ve ilham vereceğini ümit ediyoruz. Ayrıca bu
araştırmanın ilgili alan yazınında daha geniş araştırmalara da ışık
tutacağı kanaatindeyiz. Gerek edebiyatımızda gerekse diğer
toplulukların edebiyatçıları için yapılacak bu tür çalışmaların, yeni
değerlerin ortaya çıkarılmasında etkili olacağı inancındayız.
Ciddi bir emek, kararlı bir çalışma, titiz bir araştırma sonucu
ortaya çıkardığı bu iki ciltlik kıymetli çalışma için Sayın Mustafa
CEYLAN beyi tebrik ediyor, nice kalıcı değerleri edebiyatımıza
kazandırma gayretlerinin ürüne dönüşerek devam etmesini diliyorum.
Ahmet KURT
Başkent Edebiyat Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı
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1.VURULARAK VEYA KURŞUNA DİZİLEREK ÖLDÜRÜLEN
ŞAİRLER
İnnokenti ANNENSKİ (Rus)
Aleksey GASTEV (Rus)
Nikolay Stepanoviç GUMİLYOV (Rus)
Ja Vier HERAUD (Peru)
Boris KORNİLOV (Rus)
Federico Garcia LORCA (İspanyol)
Ruslan AHTAHANOV (Çeçen)
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İnnokenti ANNENSKİ (Rus)(1856-1909)
Rus şair, çevirmen, eleştirmen. Rus sembolistlerinden. 1909 yılında
Petersburg'da meydana gelen bir çatışmada vurularak öldürülmüştür. Omsk'ta
doğmuş, genç yaşında ana babasını kaybetmiş ve devrin ünlü
gazetecilerinden biri olan ağabeyi tarafından yetiştirilmiştir. Ağabeyi, Nikolay
Annenski, ünlü bir siyasal eylemciydi.
Petersburg Üniversitesinde edebiyat öğrenimi gören Annenski,
1879'dan ölümüne kadar otuz yıl boyunca parlak bir hocalık kariyeri
yapmıştır. Birçok lise ve enstitüde, eski dil ve edebiyatlar derslerinin yanı sıra
Rus dili ve edebiyatı dersleri de vermiştir. Çarların sayfiye şehri olan
Çarskoe Selo'daki asilzadeler lisesine müdür tayin edilmiştir. 1905
İhtilâlinden sonra Kuzeydeki illerden birine Akademi müfettişi olarak
yollanan Annenski, Petersburg dolaylarında bir gardaki silahlı çatışma
sırasında vurularak ölmüştür (1909). (Çatışmada nasıl öldüğü konusunda net
bilgiye ulaşılamamkla beraber, kaza sonucu olduğu ihtimali yüksektir.)
Annenski uzun süre sembolist edebiyatçılarla içli dışlı yaşadı ve onlardan
saygı gördü.
"Sessiz Şarkılar (Şiir) ve Yansımalar" (Eleştiriler)
kitaplarıyla meşhur oldu. Verlaine, Baudelaire, Mallarme, Rimbaud ve
Charles Cros olmak üzere birçok Batılı şairden çeviriler yaptı. Okur kitleleri
tarafından, ölümünden sonra tanınmaya başlandı. Ölümümünden sonra "Yas
Çekmecesi" kitabı yayınlandı. Annenski'nin şiirleri çarpıcı bir modernizmin
izlerini taşır ve günlük olayları dile getirir. Ona, Rus Mallarme'si adını
vermişlerdir.
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Şiirlerinden Bir Örnek
İMKÂNSIZ
Kelimeler bilirim, çiçeklerin soluğunu andırır solukları,
Öylesine yumuşak, ve bir bunaltı okunur beyazlığında.
Ama hiçbiri senin kadar yumuşak ve ince olamaz,
İMKÂNSIZ, ne de senin kadar hüzünlü ve solgun ..
Seni bilmeden önce de sende bir kadife misali
Çözülüp silinen sesleri duyup sevdim:
Karanlıkta mezarlar dikilirdi karşıma
Ve ötede, bir boşluktaki ellerin beyazlık hâli ...
Ama ancak, bir unutuluş tehdidiyle dalgalanan beyaz
Krizantemleri görünce seçtim ayırdım şüpheye yer kalmaksızın,
Ne denli kalıcı bir koku saçar bu İM, bu KÂN,
Ve ne denli kalıcıdır kokusu bu SIZ'ın ..
....................................
Bir gün kelimeler de tıpkı çiçekler gibi
Bunaltıcı bir beyazlık içinde dökülecek olursa,
Bilirim, göz yaşlarıyla sulanacaktır her biri,
Ama sevdiğim içlerinden sadece bir tanesi ve
İMKÂNSIZ olacaktır.
Türkçesi : Attila Tokatlı (Kaynak)
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Aleksey GASTEV (Rus) (1882-1938)
"Aleksey Kapitonoviç Gastev, 1882 yılında Suzdal’de doğdu.
1901’de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne katıldı. Politik faaliyeti
nedeniyle 1902’de öğretmen okulundan atıldı. Ertesi yıl ülkenin kuzeyindeki
Sıktıfkar’a sürüldü. Yurtdışına kaçtı. Bir süre sonra Rusya’ya geri döndü
ve 1905 Devrimi’ne katıldı. 1908’de partiden ayrıldı. Bir süre Paris’te yaşadı.
Ülkeye dönüşünün ardından 1914’te Çarlık hükümeti tarafından tekrar
sürgün edildi.
Şubat Devrimi’nin patladığı günlerde bir kez daha sürgünden kaçtı.
1917’den itibaren yoğun bir sendikal faaliyet içinde yer aldı. Proletkült
hareketinin teorisyenlerinden biri oldu. 1920’de Merkezi Emek Enstitüsünün
kuruluşunda önemli rol oynadı. Aleksey Gastev 1904’ten itibaren edebiyatla
da ilgilendi.
1921 yılında Riga’da yayınladığı Slovo pod pressom. Paçka
Orderov (Preslenmiş Kelime. Emirler yığını) adlı manzum eserde fabrika
yaşamında kullanılan komutlarla evrenin nasıl idare edilebileceğini
göstermeye çalıştı.
Rus edebiyatı uzmanı Leonid Geller, ironiyle Yevgeni Zamyatin’in
“Biz”i ve bu kitabın birlikte basılmasının ikincinin anlaşılmasına büyük
katkıda bulunacağını söyler. Bu eserden sonra edebiyattan tümüyle çekildi.
Kendisini sanayinin organizasyonu çalışmalarına adadı. 1926’da Kızıl Bayrak
Nişanı’yla ödüllendirildi. 1931’de Komünist partisine girdi. 8 Eylül 1938’de
“karşıdevrimci terörist faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle NKVD tarafından
tutuklandı.
15 Nisan 1939’da da Moskova Bölgesi’ndeki ünlü infaz poligonu
Kommunarka’da kurşuna dizildi.
Birkaç yıl önce, Rus Federal Güvenlik Servisi FSB, Aleksey Gastev’in
tutuklanması ve idamıyla ilgili KGB arşivlerinde yer alan belgeleri kamuya
açtı. Belgelere göre, işkence dahil olmak üzere sert sorgulama tekniklerine
maruz kaldığı düşünülen Gastev’in sorgu tutanaklarında Troçki, Buharin,
Uglanov, Ryutin, Şlyapnikov ve Tomski gibi isimlerin yer aldığı hükümet
karşıtı terörist bir grubun üyesi olduğunu itiraf etmeye zorlandığı, muhalif
fikirleri olduğunu kabul ettiği, ancak terörist faaliyet suçlamalarını reddettiği,
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bir süre başkaları aleyhinde olumsuz bir ifade vermemeye gayret ettiği, ancak
daha sonra bunda başarılı olamadığı ve hem kendine, hem de önüne konan
isimlere yöneltilen suçlamaları kabul ettiği görülmekte.
***
Proletkült, Proletarskiye kulturno-prosvetitelnıye organizatsii (Proleter
Kültürel Aydınlanma Örgütleri). 1917 yılında Şubat Devrimi’nden hemen sonra
ortaya çıktı. Hareketin önderleri (A. Bogdanov, P. Pletnev, F. Kalinin)
önlerine, güçlenen işçi sınıfının kendine ait yeni bir kültürün yaratılması
görevini koydu.
Proletkült hızla büyüdü. 1920’ye gelindiğinde seksen bin üyesi ve
dörtyüz bin aktivisti vardı. Proletkült’ün Lunaçarski’nin ön ayak olmasıyla
3-10 Kasım 1920 tarihleri arasında düzenlenen ilk kongresinde çoğunluğu
ele geçiremeyen Bolşevikler, örgütü bir kararnameyle
Halk Eğitim
Komiserliği’ne bağladı. Örgütün bağımsızlığını yitirmesiyle birlikte önde gelen
üyelerin bazıları hareketten koptu. Proletkült, 1922 yılında Lenin’in
eleştirilerinden ve bununla bağlantılı olarak bütçesinin büyük oranda elinden
alınmasından sonra sonra etkinliğini iyice yitirdi. 1932 yılında da bitkisel
hayatını tamamladı." 1
Şiirlerinden Bir Örnek
SİRENLER
Sabah sirenleri uğuldamaya başladığında işçi
Mahallelerinde, bu hiç de bir tutsaklık çağrısı değil.Bu
Geleceğin şarkısıdır.
Bir zamanlar yoksul atölyelerde çalışırdık ve sabahları
Ayrı ayrı zamanlarda koyulurduk işe.
Şimdi, sabahları, saat sekizde, bütün bir milyon insan
İçin bağırıyor sirenler.
Şimdi dakikası dakikasına aynı zamanda başlıyoruz işe.
Koca bir milyon aynı anda alıyor çekici eline.
İlk vuruşlarımız birlikte gürüldüyor.
Nedir sirenlerin söylediği türkü?
-Bu, sabah marşıdır birliğimizin !
Çeviren : Ataol BEHRAMOĞLU (Kaynak)

1

YILMAZ, Mustafa; sarapdumanlari.wordpress.com
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Nikolay Stepanoviç GUMİLYOV (Rus) (1886-1921)
"Akmeizim hareketini kuran önemli bir Rus şair. İngiliz şairlerden
Rupert Brooke ile işledikleri konubu yönüyle çok fazla kıyaslanır.
Hayatı
Donanma hekimi Stepan Yakovlevich Gumilyov ve Anna Ivanovna L
'vova'nın oğlu olarak Kronstadt'ta doğdu. Çocukken lakabı şahin pençesiydi.
Simgeci şair Innokentiy Annensky'in, öğretmeni olduğu Tsarskoe Selo
Gymnasiumda okudu. Sonra, Gumilyov, şiir yazmak için kendisini teşvik
edenin Annensky olduğunu söyedi. 8 Eylül 1902'de ilk yayını I run from cities
into forest (Rusça: Я в лес бежал из городов) isimli şiiriydi. 1905'de The Way
of Conquistadors adındaki ilk şiir kitabı yayımlandı. Kitaptaki şiirler Çad
zürafalarından, Caracalla timsahlarına kadar temaları en fazla hayal edilebilen
egzotik şiirlerdi. Gumilyov kitabıyla gurur duyduğu hâlde, eleştirmenler
şiirlerdeki tekniği çok saçma buldular. Ş a i r daha sonra deneyimsiz
kişilerin şiirleriyle ilgilendi.
1907 ve sonrasında Nikolay Gumilyov özellikle İtalya ve Fransa olmak
üzre kapsamlı bir şekilde Avrupa'ya yolculuk yaptı. 1908'de yeni
toplaması “Romantic Flowers” ortaya çıktı. Paris'te kaldığı süre içerisinde
edebî dergi Sirius'u yayımladı fakat sadece üç sayı sürdürebildi. Rusya'ya
döndüğünde edebi sürekli yayın Apollon'a katkıda bulundu. O
dönemde aslında var olmayan Cherubina de Gabriak'a aşık oldu. Gabriak'in
aslında iki insan için edebî bir lakap olduğunu öğrendi. Biri engelli bir
öğretmen diğeri ise Maximilian Voloshin'di. Bu mesele yüzünden 22 Kasım
1909'da Voloshin ile bir düello yaptı.
Önceleri Flaubert ve Rimbaud'u beğenen Gumilyov, Afrika'yla
büyülendi ve neredeyse her yıl oraya yolculuk yaptı. Etiyopya'da aslan
avladı, St. Petersburg Müzesinin antropoloji ve etnografya bölümü için
Afrikalıların el işlerinden örnekler getirdi. Afrika temalarından oluşan Tent
(1921) isimli derlemesi şiirinin dönüm noktasıydı.
Şairler Loncası
1910'da Gumilyov simgeci şairi ve filozof Vyacheslav Ivanov'un etkisi
altına girdi. Akşam toplantılarında onun şiir üzerine görüşlerini benimsedi. Eşi
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Anna Ahmatova'da İvanov'un partilerinde ona eşlik etti. Gumilyov ve
Akhmatova, 25 Nisan'da 1910 yılında evlendi. 18 Eylül 1912'de Rusya'nın en
popüler tarihçisi olacak Lev Gumilyov doğdu.
Rus simgeciliğinin belirsiz gizemciliğinden hoşnutsuz, Rus şiirleride
yaygınlaştıktan sonra, Gumilyov ve Sergei Gorodetsky, Batı Avrupa'nın Orta
Çağ'a özgü loncalarından ilham alarak şairlerin sözde loncasını kurdu. Onlar,
şiirin tıpkı mimarinin ihtiyaç duyduğu gibi ustalığa ihtiyaç duyduğu bir görüşü
benimsedi. İyi bir şiir yazmayla bir katedrali inşa etmeyi kıyasladılar. Bu
grubun ideallerini betimlemek için, Gumilyov 1910'da The Pearls ve 1912'de
the Alien Sky yayınladı. Hareketin en dikkat çekici ve dayanıklı ürününü Osip
Mandelstam Stone (1912) isimli şiir derlemesiyle yaptı.
Akmeizmin ilkelerine göre, herkes yeteneğine bakılmaksızın yüksek
kaliteli şiir üretmeyi öğrenebilir. Sadece, loncanın ustalarını yani Gumilyov ve
Gorodetsky'i izlemesi yetecektir. Onların kendi modeli, Theophile Gauthierdi
ve Fransız Parnasse'ının temel ilkelerinden yararlandılar. Bu yol, Gumilyov'un
şiirlerinin rengarenk ve egzotik konu içeriğiyle birleştirdi, loncaya büyük
sayıda amatör şair katıldı. Gayri resmî olmasına rağmen birkaç büyük şair,
özellikle Georgy Ivanov ve Vladimir Nabokov, Gumilyov'un okulunu geçti.
Savaş Tecrübeleri
I. Dünya Savaşı başladığı zaman, Gumilyov, büyük bir istekle
Rusya'nın seçkin tabaka süvari takımına katıldı. Cesareti için iki St.
George Haçı nişanıyla mükafatlandırıldı (24 Aralık 1914 ve 5 Ocak 1915).
Savaşla ilgili şiirlerinin olduğu derleme The Quiver (1916) adıyla toplandı.
Rus Devrimi sırasında Paris'te Rus seferbelik takımında hizmet etti. Tüm
tavsiyelere rağmen Petrograd'a döndü. Orada, Tabernacle ve Bonfire gibi
birkaç yeni derlemeyi yayımladı. 5 Ağustos 1918'de Anna Ahmatova ile
boşandı. Ertesi yıl tanınmış bir tarihçinin hiç evlenmemiş kızı Anna
Nikolaevna Engelhardt ile evlendi.
Daha Sonraki Yılları ve Ölümü
1920 yılında Rus Yazarlar Birliğinin kurucu üyeliğini yaptı. Hiçbir
zaman anti- komünist görüşlerini saklamadı. Halkın diğer tarafına geçti , yarı
bilgili Bolşeviklerin küçümsemelerini umursamadı. 3 Ağustos 1921'de bir
monarşist olduğu gerekesiyle Çeka tarafından tutuklandı. Tarihçilerin çoğu
bunun Çeka tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünür. 24
Ağustos'ta Petrograd Çekası Tagantsev Komplosu'ndan sorumlu
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tuttuğu 61 katılımcının idamını emretti. Bu kişiler arasında Nikolay
Gumilyov'da vardı. İdamların tam tarihleri, yerleri ve nereye gömüldükleri
hâlâ bilinmiyor.
Rus şiirinde Gumilyov'un doğrudan etkisi şiddetliydi ama kısa sürdü.
Nabokov bu düşünceyi Korney Çukovski'in sadece çocuklar için şair
olduğu gibi Gumilyov'un ergenler için şair olduğunu betimleyerek en iyi
şekilde ifade etti. Onun en uzun soluklu derlemesi mistik tarzda yazılmış The
Pillar of Fire" (1921)'di." 1
NİKOLAY GUMİLYOV’UN “ZÜRAFA” (JİRAF) ADLI ŞİİRİNDE
TEMASI” GÜNEŞ SÜTÇÜ- (İdil Dergisi, 2016, Cilt :5, Sayı:19 sayfa 43)

“AFRİKA

GİRİŞ
“Nikolay Gumilyov (1886-1921) gümüş çağın en önemli şairlerinden
biri olmasının yanı sıra, akmeizmin kurucusu olarak tanınmaktadır. Gumilyov,
sanatsal yaratıcılığında seyahate düşkünlüğü ve dünyayı keşfetme tutkusu
ile geleceği öngörebilmesindeki şiirsel yetisini ve cesaretini uyumlu bir
şekilde sentezlemiştir. Şairin bu özellikleri ve yetileri şiirlerinin
oluşumunda kendisine önemli katkılar sağlamıştır. Gumilyov’un şair
olarak tanınması ise “Afrika” temalı şiirleri ile gerçekleşmiştir. Biz de
kendisine bulduğu bu orijinal tema ile şiir sanatında çok özel bir yer edinen
şairin özgünlüğünü gözler önüne sermeye çalışacağız (Kulikova, 2015). Bu
bağlamda ilk olarak egzotik ve güzel yerlerin her daim Gumilyov’in
dikkatini çektiğini söylemek yerinde olacaktır. Şair, bu tarz yerlerin farklı
varyasyonlarını sunduğu “Romantik Çiçekler” (Romantiçeskiye Tsvetı-1908)
adlı derlemesini 1908 yılında yayımlar. Söz konusu derlemede yer alan şiirler
“Sırtlan”, (Giena), “Jaguar” (Yaguar), “Aslan İmgesi” (Nevesta l’va), “Zürafa”
(Jiraf) ve “Çad Gölü”dür. (Ozera Çad) (Ude Fraydey, 2007) Ancak bu
derlemeler arasında en dikkat çekeni “Zürafa” (Jiraf-1907) olur ve çok
geçmeden Rus edebiyatında Gumilyov’un kartviziti hâline gelir. Öte yandan
şairin Avrupa ve Afrika’ya yapmış olduğu seyahatlerdeki gözlemlerini egzotik
motiflerle süsleyerek ortaya koyduğu en önemli edebî çalışmalarından biri
olan “Zürafa” (Jiraf) egzotik kokularla, seslerle, renk zenginlikleriyle dolu bir
boya tablası niteliği taşımaktadır. Söz konusu egzotik şiirde hâkim olan
masalsı hava, ilk satırlardan itibaren okuyucuyu etkisi altına alır:
“Dinle: Uzak uzak diyarlarda, Çad gölünün kıyısında
Zarifçe bir zürafa gezinip duruyor. ”(Gumilyov,1907 ).
Böylelikle okuyucu, dünyanın en egzotik kıtası olan Afrika’ya giriş
1

tr.wikipedia.org
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yapar. Gumilyov, adeta gerçek olamayacak kadar eşsiz ve güzel tablolar
çizmeye başlar:
“Zürafa, uzaklarda bir çeşit rengârenk gemi yelkeni gibi,
Ritimli koşuşu da sanki sevinçli bir kuşun uçuşu. ” (Gumilyov, 1907).
İlk başta dünyada böylesi güzelliklerin var olabilme ihtimalini zihninde
tahayyül dahi etmekte zorlanan okuyucuya, şair başka bir dünyanın kapılarını
aralayarak keşfetme şansı vermektedir. Gumilyov’a göre, insan isterse
dünyadaki pek çok mucizevî şeyi görebilir ve anlayabilir. Bunun için çok uzun
süredir soluduğumuz karanlık dumanların arasından çıkarak arınmayı ve
dünyanın devasa büyüklükte oluşunu hatırlayarak bir yerlerde hâlâ cenneti
andıran köşelerin kaldığının farkına varılmasını teklif etmesi bir ışık uyandırır
zihinlerde. Şair bu konuda son derece inançlıdır. Bu inancının sembolleri
olarak “Afrika” ve “Zürafa”yı tercih etmiştir.
(Vidugiryte, 2015). Bu tercihlere bağlı olarak kurgulanan “Zürafa”
(Jiraf) adlı şiirin birinci ve beşinci dörtlüklerinin son iki mısralarında dairesel
kurgu şöyle timsalleştirilmiştir:
“Dinle: Uzak uzak diyarlarda, Çad gölünün kıyısında
Zarifçe bir zürafa gezinip duruyor. ” (Gumilyov, 1907).
Gumilyov, güneşli ülkenin sakinlerini daha önce hiç görülmemiş
özelliklerle karşı karşıya getirerek capcanlı ve görkemli tablolar çizer.
Böylelikle bu egzotik kıta hakkında daha söyleyeceği çok şeyin olduğunu
okuyucuda yarattığı izlenim üzerinden vermeye çalıştığı görülmektedir. Şairin
dairesel kurgu özelliğinden yararlanmış olması ise okuyucusunun başka bir
dünyaya panoramik açıdan bakabilmesi için “dünyadaki cenneti” tekrar tekrar
anlatma isteği ile ilişkilendirilebilir. Öte yandan şair, “Zürafa” (Jiraf) adlı
masalsı şiirinde iki alanı karşılaştırır: Bunlardan birincisi, insanın bilinç
çerçevesindeki uzak diyarlar; ikincisi ise dünya üzerinde birbirine yakın olan
yerlerdir. Şair, buradaki alanlarla ilgili herhangi bir şey söyleme isteği içinde
değildir. Burada yalnızca her dakika soluduğumuz “karanlık dumanlar” söz
konusudur. Yaşadığımız dünyada hâkim olan yalnızca hüzün ve gözyaşıdır.
Bu düşünce, okuyucuda dünyanın hiçbir yerinde cennet olarak
adlandırabileceğimiz bir yerin olmadığı düşüncesini uyandırır. Oysa Nikolay
Gumilyov bu durumun tam tersini kanıtlamaya çalışırcasına şu sözleri sarf
eder:
“Uzak-uzak diyarlarda, Çad gölünün kıyısında
Zarifçe bir zürafa gezinip duruyor. ” (Gumilyov, 1907).
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Alıntıda da görüldüğü gibi şair, “uzak-uzak” (daleko-daleko) ifadesinde
sözcüklerin arasına koyulan tire işareti ile tamamen ulaşılmaz olduklarından
bahsetmektedir. Diğer yandan ise, bir parça ironi ile aslında bu kıtanın
gerçekten uzak olup olmadığına dikkatleri çeker. Çok uzaklardaki bu egzotik
ülke, çocukluğundan beri Gumilyov’un ilgisini çekmiştir. Hatta şairin Etiyopya
İmparatorluğundaki gönüllü askerlerin kahramanlıklarına hayranlık
duyduğundan bahsedilmektedir. 1909, 1911 ve 1913 yıllarında ise
Afrika’da
bulunan
Gumilyov,
en nihayetinde çocukluk hayalini
gerçekleştirebilmiş ve şiirlerinde betimlediği güzellikleri kendi gözleriyle
görebilme imkânını yakalayabilmiştir.
Söz konusu şiirde anlatılanlar ile bir mukayese yapıldığında, gri
tonlarında akan ve yaşanılan “reel” dünya büsbütün renksiz gelir okuyucuya.
Oysa Çad gölünün yüzeyi, çok kıymetli bir elmas gibi renk renk
ışıldamaktadır. Bu noktada Nikolay Gumilyov’un diğer akmeist şairlerin aksine
nesnelerden yararlandığı görülmektedir. Bu durumun yansımaları ise ikinci
dörtlükte yer alır: “Sihirli desenlerle süslü zürafanın derisi", “Ayın akislerinin
döküldüğü koyu mavi renkteki suyun ayna gibi olması", “Güneş batarken
geminin turuncu renkteki yelkeninin canlı bir şekilde parıldaması". Bizim
içinde bulunduğumuz ve alıştığımız dünyadan farklı olarak bu alana
tertemiz, taze bir hava dolmakta ve Çad gölünün kenarında akla hayale
gelmeyecek çeşitlilikte ve güzellikte olan otların harikulade kokusu yayılır.
Bu çizilen tablo ise dünyanın uçsuz bucaksız enginliklerinden
yorulmaksızın bahsetmeye hazır bir şairin varlığını bizlere duyumsatmaktadır.
Hakikaten egzotik kokularla, seslerle, renk zenginlikleriyle dolu boya
tablasının; içinde yaşadığımız dünyaya göre bir hayli dikkat çekici olduğunu
söylemek mümkündür. Öyle ki bir türlü dinmek bilmeyen bu coşku
ateşi okuyucuyu da sarıp sarmalamıştır.
Öte yandan Nikolay Gumilyov’un masalsı şiirinde “Zürafa”yı odak
imge olarak seçmesi, tesadüfi bir durum değildir. Upuzun boynu ile ayakları
üzerinde dimdik duran ve derisinin üzerindeki büyüleyici desenlerle “Zürafa”
imgesi, çok sayıda şarkının ve şiirin ana kahramanı olmuştur. Kim bilir, belki
de bu egzotik hayvan ve insan arasında bazı paralellikler kurulabilir. Öyle ki
tıpkı bir insan gibi son derece sakin, endamlı ve zarif durmaktadır. Sanki
kendisiyle kimse boy ölçüşemez gibi bir havası da vardır. Oysa kendini tüm
canlılardan daha üstün görme özelliği, insana özgüdür. Kanımızca bu noktada
Gumilyov’un “zürafa” imgesi üzerinden çevresindeki insanlardan birine bir
iğneleme yaptığına dair bir yargıda bulunulabilir. Rus dilbilimci ve
edebiyatçılarından Viktor Jirmunski’ye (1891-1971) göre ise Gumilyov’u
egzotik ülkeleri betimlemeye iten şey, farklı imge ve biçim arayışı içine
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girmesidir. Öyle ki “Zürafa” (Jiraf) adlı şiirin temelinde, Gumilyov’un şiirsel
düşlerinin yattığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda Jirmunski’nin
savının daha somut bir hal kazandığı söylenebilir. (Vidugiryte, 2015)
Diğer yandan Gumilyov, zürafa’nın egzotik doğası ve uzak diyarlarla ilgili
masalsı öyküleme bağlamında son derece sınırlı bir tablo sunmaktadır
okuyucusuna. Bu noktada ise söz konusu egzotik hayvana ait imge
yaratımında daha dikkate değer araçlardan biri olarak karşılaştırma
yönteminden yararlanmayı tercih ettiği görülmektedir. Zürafanın derisindeki
büyüleyici desenler, gecenin parıltılı ışığı ile karşılaştırılır. Uzaktan
bakıldığında geminin renkli yelkenine benzetilirken, koşuşu da sanki sevinçli
bir kuşun uçuşunu andırır. Şiirin melodisi ise zürafanın sakinliği ve zarifliği ile
karşı karşıya bırakılır. Çıkardığı sıra dışı uzunluktaki melodik sesler
aracılığıyla şiire büyüleyici bir öyküleme tonu kazandırılırken, ritmik
plan çerçevesinde Gumilyov, eril kafiyeler yardımıyla satırları uyaklı hale
getirerek üçlü hece ölçüsünden (son heceleri vurgulama) yararlanmıştır.
Böylelikle uyumlu bir ses düzenini yakalayan şair, Afrika öykülerinin zarif
dünyasını daha güzel bir şekilde betimleme imkânı bulmuştur.
Çalışmamızın başında “Afrika” temalı şiirleri ile daha çok tanındığına
dikkat çektiğimiz Nikolay Gumilyov’u farklı kılan bir başka özelliği de gümüş
çağı ustaları arasında çağdaşlarını ve gelecek nesilleri derinden etkileyen
şairlerden biri olmasıdır. Kendisinden etkilenenlerin başında ise Rus yazar
ve en ünlü Rusça çocuk şiiri yazarlarından biri olan Korney İvanoviç Çukovski
(1882-1969) gelir. Öyle ki Çukovski de öykülerinde başka bir egzotik hayvan
olan “timsah”ı ana kahramanı olarak seçmiş ve “Afrika” temasını ele almıştır.
(Kvak He Mi, 2015) Ancak XX. yüzyılın ilk yıllarındaki şiir türünün gelişimine
dair onun en büyük katkısı, Afrika’ya ithafen yazdığı eserleri ile Rus dil
bilincinde kıtaya dair bilgiler edinilmesini sağlaması ve insanlara dünyayı
kendi kendilerine keşfetme yolunda korkusuz ve güçlü bir yol açmasıdır.
(Ude Fraydey,2007) Rus edebiyat bilimcilerinden Mihail Petrovski’ye (18871937) göre ise Gumilyov, “Afrika’ya Kaçak” (Beglets v Afriku) imge
formülünün yaratıcısıdır ve bu bağlamda çağdaşlarını etkileyen bir şair
olduğunun altı bir kez de onun tarafından çizilmiştir. (Kosolova, 2015).
Gumilyov’un gümüş çağ şairlerinden biri olmasından dolayı dönemin sık
kullanılan imgelerine bakıldığında “yıldızlar”ın, “dipsiz uçurumlar”ın ve
“bahçeler”in yer aldığı görülmektedir. Söz konusu çağın şairleri tarafından
yaratılan tabloların, kozmik ölçüde bir genişliğe sahip olduğu söylenebilir. Öyle
ki Gumilyov’un şiirinde yararlandığı epitet “zarif zürafa” (izıskannıy jiraf), “zarif
bir figür” (gratsioznaya stroynost), “büyüleyici desenler” (volşebnıy uzor),
“renkli bir yelken” (tsvetnıye parusa), “sevinçli bir uçuş” (radostnıy polet),
“koyu renk birduman” (tajolıy tuman), “gizemlmlkeler” (tainstvennıye stranı),
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“akla hayale gelmeyecek otlar” (nemıslimıye travı); metonim “zürafa gezip
duruyor” (brodit jiraf), kişileştirme “sadece ay boy ölçüşmeye cüret edebilir”
(ravnatsya osmelitsya tolko luna) ve tekrar olarak ise “uzak- uzak” (dalekodaleko) ifadeleri dikkat çekmektedir. Şair hüzünlü ve gizemli bir bilinmeyen
imgesini keskin bir ifadeyle verebilmek için, sırasıyla aliterasyon “hele hüzünlü
bakışın, hele incecik elleri, dizlerini saran...” (osobenno grusten tvoy vzglad,
ruki osobenno tonki, koleni obnyav...), asonans“Çad-Bakış (Çad-Vzglad)
“Verilen- Ay” (Dana-Luna), “Önder-Yağmur” (Vojdya-dojdya), “ÜlkeDuman” (stran- tuman);“hele” (osobenno) sözcüklerini tekrar şeklinde
vererek anafor yönteminden de yararlanmıştır.
Çalışmamızın bir sonucu olarak Nikolay Gumilyov’un Paris’te 1907
yılının eylül ayında kaleme aldığı “Zürafa” (Jiraf) adlı şiiri ile okuyucusunu
egzotik bir ülke olan Afrika portresi içinde adeta masalsı bir dünyada seyahate
çıkardığı söylenebilir. Söz konusu şiiri ile şair, sanatsal yaratıcılığında
seyahate olan düşkünlüğü ve dünyayı keşfetme tutkusu ile geleceği
öngörebilmesindeki şiirsel yetisini ve cesaretini uyumlu bir şekilde
sentezleyebildiğini gözler önüne sermeyi ve çağdaşlarını ve gelecek nesilleri
derinden etkilemeyi başarmıştır. Biz de çalışmamızda insanlara dünyayı kendi
kendilerine keşfetmeye davet eden Gumilyov’un gümüş çağı Rus edebiyatına
sıra dışı bir tema kazandırması bakımından ne denli yaratıcı ve özgün bir
sanatçı olduğunun altını çizmeye çalıştık.”
Şiirlerinden Bir Örnek
Mutluluk
Ekmeğim abonoz ağacından
Flütüm yeşim taşından.
Su yıkar ipeği temizler
Şarap - ağır ruhu.
Küçük bir teknen varsa şayet
Şarap ve sevgilin
Neye ihtiyacın var ki daha? Benzersin
Sen de tamamen gökkubbedeki ruhlara.
Nikolay Stepanoviç Gumilyov
Çeviri: Turgay UÇEREN
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Ja Vier HERAUD (Peru)(1942-1963)
Javier Heraud Perez, Perulu şair. Babası avukat, ağabeyi İngiltere'de
yüksek lisans eğitimi yapmış parlak bir elektronik mühendisi. Şair, Peru
şiirinin temel taşlarından birisidir. Katolik Üniversitesi'nde edebiyat
bölümünde 19 yaşındaki bir öğrenciyken, Peru'nun en genç şairlerinden
birisi olarak beğeni kazandı. Mevcut düzene karşıydı. Bu yüzden
düzenle savaşan gerillalar arasına katıldı ve bir çatışmada
göğsünden vurularak öldürüldü.
Kitapları :
El Rio (1960), El Viaje (1961), Estación reunida (1961)
ŞİİR (Bir Şiiri)
Doğrusunu isterseniz, açıkçası,
Güç iştir şiir
Ya kazanılır yıllarla
Ya yitirilir.
(Gençse insan
Dökülen çiçekler toplanmamışsa eğer
Geceleri yazar da yazar
Yüzlerce, yüzlerce kağıt doldurur.
Bir de böbürlenir üstelik:
“Yazdığımı gözden geçirmem hiç,
Sokağımda selvilerin dudak büktüğü
İlkyaz gibi uçup gidiyor
Şiirler ellerimden.”)
Ama geçtikçe zaman
Şakaklar arasından süzüldükçe yıllar,
Çömlekçinin işi olur şiir:
Ellerin tutuşturduğu balçık olur
Diri alevlerin biçim verdiği balçık.
İnanılmaz bir şimşektir şiir,
Sessiz sözcükler yağmurudur,
Hıçkırıklar, umutlar ormanıdır,
Ezilmiş halkların türküsüdür
Ve bağımsızlığa kavuşanların
Yeni türküsü olacaktır yarın.
Sevgidir şiir,
Ölümdür,
Kurtuluşudur insanın.
Ja vier Heraud
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Boris KORNİLOV (Rus) (1907-1938)
Şiirlerini
Sergey Yesenin’e göstermek için Leningrad’a
geldiğinde şairin intihar ettiği haberini alan, 30’lu yıllar Rus şiirinin en özgün
yeteneklerinden,1937’de tutuklanıp kurşuna dizilen bir şairdir Boris Kornilov.
Köy kökenli Rus Şair Kornilov, Rus Edebiyatının önemli simalarından birisidir.
Şiirlerinde köy düzenine bağlı bir ülke yönetimi arzuladığından "karşı
devrimci" olarak algılandı ve bu sebeple tutuklandı. Hatta Sovyet Yazarlar
Birliğinden bile atıldı. Çok sayıda kitap yayınladı ve eserlerinde yalın bir dil
kullandı. Şair Olga Berggolts ile evlendi. Küçük kızları İra, kalp hastalığından
öldü.
Şiirlerinden Bir Örnek
HAZAR DENİZİNDE YALPA
Pupanın ardında koyu bir su
yeşil, tuzlu
ansızın yükseliyor
kalkıyor şaha
ve salınarak gidiyor dalgalar
Bakû'dan
Mahaçkala'ya...
Artık ne türkü sesi, ne tartışma
kapılmışız suyun büyüsüne
Yürüyor Hazar Denizi'nde dalgalar
akıl almaz büyüklükte
ve sonra
dinginleşiyor sular
Hazar gecesi,
ölü bir çırpıntı;
ve doğanın
benzersiz güzelliğini tanıtırcasına
kaplıyor göğü
yıldızlar
Mahaçkala'dan
Bakû'ya
Aylar yüzüyor bordada
Yatıştırıyorum içimi
Hazar'daymışım belime kadar,
ne çıkar...
İnanın, vız geliyor bana.
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Ne yalpalar vurduk toprakta biz
savrulup durduk siste, dumandayalpa denizinden alır başlangıcını
çığrından çıkar toprakta.
Yalpa vururduk üstünde atların,
buz kesmişken damarda kan,
sevdalanırdık kötü kızlarayalpalardık aştan.
Eh, votkayı da ekleyin buna !
Nedir ki o?
Kızgın ispirto
yeşil
kötücül;
nah şöyle yalpa vururdu bize
şölenlerde
bir yandan bir yana
ayaklarımız
yerden kesilircesine...
Sadece yıldızlardır misket gibi uçuşan
ve derler ki sana :
"Git, uyu haydi..."
Ev yalpa vurarak çıkar karşına
sen de yalpalarsın kör şeytan!
Soğur dokuzuncu terin tuzu
sırtımın dağlanmış derisinde
ve yalpa vurdurur bana çalışma
ispirtodan daha keskin
savaştan daha acımasızca.
Deniz vız gelir bana!
Bu yeşil kötülüğün
Ne zararı dokunur?
Anası ağlamış vücudun tuzu
denizin suyundan daha tuzludur.
(ve soruyorum), ne olur ki bize
dişlerimiz
şu köpükler gibi beyazsa...
ve yalpa vuruyor türkülerimiz
Bakû'dan
Mahaçkala'ya.
Türkçesi: Ataol BEHRAMOĞLU
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Federico Garcia LORCA (İspanyol) (1898-1936)
İspanyol şair, müzisyen, ressam ve oyun yazarı Federico Garcia
Lorca 5 Haziran 1899'da Granada bölgesindeki Fuente Vaqueros'ta doğdu,
19 Ağustos 1936'da Granada'da yaşamını yitirdi. Babası Granada'da toprak
sahibiydi. Lorca böylece İspanyol halkını yakından tanıma olanağını buldu.
Dadısından dinlediği geleneksel İspanyol baladları ve çingene öyküleri ile
büyüdü. Ailesinin daha çocuk yaşlarda satın aldığı bir kukla tiyatrosu,
sanatçının tiyatroyla tanışmasına önemli bir vesile oldu. Ailenin Fuente
Vaqueros'tan Granada'ya taşınmasıyla, Lorca'nın gençlik yılları çingeneler
arasında şiirler yazarak ve şarkılar söyleyerek geçti. Colegio Del Sagrago
Corazon des Jesus adlı Cizvit Okulundan sonra Granada Üniversitesi Hukuk
Fakültesine girdi. Hukukun yanı sıra edebiyat, tiyatro, müzik ve resimle
ilgilendi, uğraştı.
1918'de ilk kitabını yayımladı. 1919'da Madrid'e yerleşti. Madrid'te
verimli bir kültür ortamı buldu; İspanyol folklorunu inceledi. Rafael Alberti,
Vicente Aleixandre, Juan Ramon Jimenez, Salvador Dali, Pedro Salinas ve
Luis Bunuel ile dostluk kurdu. Yayımladığı şiir kitapları müthiş ilgi uyanırdı.
1930'da Amerika'ya çağrıldı, birçok konferans verdi. 1933'te ikinci kez
Amerika'ya gitti; Arjantin, Brezilya ve Uruguay'ı dolaştı. 1934'te İspanya'ya
döndüğünde ortalığı karışmış buldu. Hükümet sağcıların eline geçmişti.
Maden işçilerinin ayaklanması silah zoruyla bastırılmıştı. Lorca bir yandan
şiirlerini yazıyor, bir yandan tiyatrolarını oynatıyordu. 1936'da solcular başa
geçince birkaç ay içerisinde toplumsal durum gerginleşti. Faşistler suikastlara
girişiyor, halk da bu suikastlara karşılık veriyordu. Lorca için Granada'ya
dönmekten başka çıkar yol kalmamıştı. Ama o Granada'ya döndükten bir iki
gün sonra, ayaklanan Franco'cular Güney İspanya'yı ele geçirdiler ve
etnik-ideolojik temizliğe başladılar. On beş bin kişiyi kurşuna dizdiler.
Lorca da tutuklandı, 19 Ağustos 1936'da Falanjistler tarafından
kurşuna dizildi.
Federico Garcia Lorca, yüzyılının en büyük iki İspanyol şairinden biri
olarak kabul edilir. Şiirde, politikada ve ahlak anlayışında modernliğin
savunucusu olan Lorca, eşcinsel tercihi nedeniyle Katolik kilisesi ile arası
açılmıştır. Lorca için çağdaşlarının, "En yaratıcısı, en gelenekseli ve en
İspanyol'u" tanımı kullanılmaktadır.
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Eserleri
Impresiones y paisajes (İzlenimler ve Görünümler, 1918).
Poema del cante jondo (Cante Jondo Şiiri, 1921).
Libro de poemas (Şiirler Kitabı, 1921).
Oda a Salvador Dalí (Salvador Dali'ye Ode, 1926).
Canciones (Şarkılar, 1927).
Primer romancero gitano (Çingene Baladları, 1928).
Poeta en Nueva York (Şair New York'ta, 1930).
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (İgnacio Sançez Mejiyas'a Ağıt, 1935).
Seis poemas gallegos (Altı Galiçya Şiiri, 1935).
Diván del Tamarit (Tamarit Divanı, 1936).
Sonetos del amor oscuro (Kara Sevda Soneleri, 1936).
Primeras canciones (İlk Şarkılar, 1936).
TÜRKÇEDE FEDERİCO GARCİA LORCA
Seçme Şiirler, Çeviri: Adnan Özer, Yön Yayıncılık, İstanbul.
Zambak ve Gölge, Çeviri: Kemal Özer-Gülşah Özer, Yordam
Yayınları, İstanbul,1990.
Seçilmiş Şiirler, Çeviri: Sabri Altınel, Adam Yayınları, İstanbul, 1996.
"Cante Jondo" Şiiri, Çeviri: Sabri Altınel, Adam Yayınları, İstanbul,
1996.
Federico Garcia Lorca: Bütün Şiirler (4 kitap), Çeviri: Sait Maden,
Çekirdek Yayınlar, İstanbul, 1996.
Ne Garip Federico Adında Olmak, Çeviri: Erdal Alova, Can Yayınları,
İstanbul, 2006.
Federico Garcia Lorca Bütün Şiirleri, Çeviri: Erdoğan Alkan, Varlık
Yayınları, İstanbul, 2007.
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Şiirlerinden Örnekler
ATLININ TÜRKÜSÜ
Kurtuba
Uzakta tek başına
Ay kocaman at kara
Torbamda zeytin kara
Bilirim de yolları
Varamam Kurtuba'ya
Ovadan geçtim yel geçtim
Ay kırmızı at kara
Ölüm gözler yolumu
Kurtuba surlarında
Yola baktım ama yol uzun
Canım atım yaman atım
Etme eyleme ölüm
Varmadan Kurtuba'ya
Kurtuba
Uzakta tek başına
Federico Garcia LORCA
Çeviri: Melih Cevdet ANDAY - Sabahattin EYUBOĞLU
AYAĞI KARINCALI
Yalnız bir kadın sanmıştım önce
Oysa kocasını aldatan biri
Irmağın orda buluştuk
Gece, Santiago gecesi,
Işıklar sönüp birer birer
Yanmaya durunca ateşböcekleri.
Son birikintisinde şehrin
Dokundum uykulu memelerine
Türkülü çiçeklerin dalları gibi
Göğsü gözlerime açılıverdi.
Ve on iki hançerin bir kerede
Yırttığı ipek gibi sinirli
Hışırtısı kulaklarımda
Kolalanmış eteklerinin.
Işıksız tepeleri ağaçların
Yollar boyunca kocaman kocaman
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Ve ufuk köpeklerin ufku
Irmaktan ötelere havlıyordu.
Ne varsa üstünde atlayıp geçtik
Böğürtlenler, dikenler, karaçalılar.
Saçındaki topuzun yere yatınca
Yumuşak toprakta açtığı çukur,
Ben boyunbağımı attığım zaman
Çözüşü onun da düğmelerini,
Sıra silahlı kemerime gelince
Sıyrılışı giysilerinden art arda,
Sümbüllerin mi, kurbağaların mı
Olamaz hiçbirinin böyle bir teni,
Ne de billurun ayışığında
Sunabildiği var bu ışıltıyı
Kalçaları altımda kaçışıyordu
Hani ürkmüş balıklar gibi
Bir yanı tutuşmuş, ateş çemberi
Bir yanı buza kesmiş, sepserin,
O gece dörtnala gördüm kendimi
Sedeften, küçük bir taya binmişim
Gördüm, ne dizgin ne de üzengi
At koşturuşlarımın en güzelini.
Neler anlattı sevişirken
Ama söyleyemem erkeğim ben
Hem böyle ağzı sıkı görünmemi
Aydınlık akıl da istiyor zaten.
Öpüşlere, toz toprağa bulanmış
Uzaklaştık kıyının ordan
Süsenler silahlarını ayarlıyordu
Gecenin esintilerine karşı.
Dürüst bir çingene olarak
Üstüme düşeni yaptım ben de
Koca bir dikiş sepetini
Armağan ettim ayrılırken,
Ama kuşkusuz sürekli bir aşkı
Aklımın ucuna bile getirmemiştim,
Çünkü hâlâ, evli değilim, diyordu
Kocasına bunu, bunu yapıp da
Yürüdüğümüzde ırmağa doğru.
Federico Garcia LORCA
Çeviri:Cemal SÜREYA
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ÖLÜ ÇOCUĞA GAZEL
Her akşam üzeri bir çocuk ölür,
her akşam üzeri Granada'da.
Her akşamüzeri yerleşir de su
dostlarıyla konuşur baş başa.
Yosundan kanatları var ölülerin.
Bulutlu yel ve duru yel yan yana
süzülen iki sülündür kuleler üstünde,
gündüzse yaralı bir oğlan.
Havada kalmazdı tek kırlangıç gölgesi
şarap mağarasında rastlayınca ben sana,
tek bulut kırıntısı kalmazdı yerde
sen ırmakta boğulup gittiğin zaman.
Yuvarladı vadi köpeklerle süsenlerini
bir su devi yıkılınca dağlara.
Gövden, ellerimin mor gölgesinde,
bir soğuk meleğiyle, kıyıda cansız yatan.
Federico Garcia LORCA Çeviri: Sait MADEN 1

1

siir.gen.tr

27

ÖLDÜRÜLEN

ŞAİRLER

Ruslan AHTAHANOV(Çeçen)
Dünya diktatörlerinin gözü şairler üzerinde. Şiir, temel görevini yerine
getiriyor ve en çok da halkın sözü, gözü, kulağı oluyor ki acımasız idareleri
çileden çıkarıp şairini ölüm listesine aldırıyor. Susmayan şair dilini kesmek,
müstebit yönetimlerin en birinci işi oluyor. Zira, lider çıkarmak için adetâ var
gücüyle haykıran şiir, şairi aracılığı ile geniş kitleleri uyandırmaya devam
ediyor.
Bugün Sovyet zulmü altında inleyen Çeçenistan’da, özellikle
Moskova rejiminin de gayretleriyle sular bir türlü durulmuyor. Çeçenistan’ın
bağımsız olmaması için, ayrılık ateşleri körükleniyor, aynı milletin evlatları,
maalesef birbirini kırmaktan çekinmiyorlar.
Ruslan Ahtahanov, önemli bir Çeçen şairiydi. Mevcut yönetimle ters
düşen görüşlere sahipti.
16.11. 2011 tarihli gazetelere yansıyan haberde bu şairin öldürüldüğü
şu cümlelerle yer almıştı: “Kadirov yanlısı Çeçen şair Ruslan Ahtahanov(58),
Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Kafkas Ajansı'nın haberine göre, suikast dün gece Moskova’da
Begova caddesinde, şairin evinin önünde gerçekleştirildi.
Kadirov yanlısı Ruslan Ahtahanov’a dört el ateş açıldı.
Güvenlik organlarının verdiği bilgilere göre, suikastın detaylı olarak
hazırlanmış olduğu tahmin ediliyor.
Soruşturma görevlilerinin, suikastın Kafkasya’daki
grupların talimatıyla gerçekleştirildiği üzerinde durduğu kaydedildi.

direnişçi

Rusya Soruşturma Komitesi yapılan ilk incelemeler sonucu Çeçen
şairin infazıyla geçen yıl yine Moskova’da öldürülen Rus Albay Budanov
cinayeti arasında büyük benzerlik bulunduğunu bildirdi. Çeçenistan Savaşı
sırasında aldığı kanlı önlemlerle adını duyuran Budanov, Ahtahanov gibi evinin
önünde susturucu takılmış IJ marka tabanca ile başına dört el ateş edilerek
öldürülmüştü.
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Her iki cinayetin aynı infaz timinin işi olduğunu gösterdiğini bildiren
Komite’nin Sözcüsü Vladimir Markin, “Ancak bu sefer elimizde biraz daha
fazla ip ucu var. Katil veya katiller izlerini tam olarak silememiş. Cinayetin
aydınlatılması şansı yüksek.” dedi. Moskova basını ise Çeçen şairin Çeçen
Lider Ramazan Kadirov’un emriyle öldürülmüş olabileceğini ima etti. Bu
iddiaya göre baba Kadirov’dan sonra Çeçenistan’ın başına geçen Ramzan’ın
Çeçenistan’ı yönetme üslubu Ahtahanov’un hoşuna gitmemeye başlamış, sert
eleştiriler getirmeye başlamıştı.
2009’dan beri Rusya Yazarlar Birliği üyesi olan Ruslan Ahtahanov’un
Rusça yazılmış yedi şiir kitabı bulunuyordu. 16.11.2011”
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2. SAVAŞTA ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER
Vsevolod BAGRİTSKİ (Rus)
Hristo BOTEV (Bulgar)
Dimço DEBELYANOV (Bulgar)
Che GUEVARA (Küba)
Thomas Earnest HULME (İngiliz)
Jose MARTİ ( Küba)
Wilfred OWEN (İngiliz)
Sandor PETÖFİ ( Macar)
İsaac ROSENBERG (İngiliz)
Boris SMOLONSKİ (Ukrayna)
Edward THOMAS ( İngiliz)
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Vsevolod BAGRİTSKİ (Rus) (1922-1942)
1922 yılında Odesa’da doğdu. Liseden sonra Pluçek'le Arbuzov’un
yönettikleri Dram Sanat Okuluna girdi. Bir süre gazete köşe yazarlığı yaptı.
Sonra da Edebiyat Fakültesine devam etti.
1941 yılında Alman birlikleri Sovyetler Birliği’ni işgal etmeye
başlayınca edebiyat öğrenimi yarıda kaldı. Şiirleri ünlü Literaturnaya Gazeta
tarafından yayınlandı. Sovyet Yazarlar Birliğine üye oldu. Çocukluk arkadaşı
olan Elena Bonner ile evlendi.
İkinci Dünya Savaşı çıktığında yirmi yaşındaydı ve ileri derecede
miyoptu. Askere alınmadı. Çistopol şehrinde gönüllü olarak orduda basın
mensubu oldu. Çistopol'dan Volkov Cephesine gönderildi, ama, Volkov
Cephesinde bir çatışmada öldürüldü (1942). Çok genç yaşta, henüz 20
yaşındayken öldürülmüştür.
Şiirlerinden Bir Örnek
TİKSİNİYORUM
Tiksiniyorum hep aynı elbisenin içinde yaşamaktan,
Islak saman üzerinde uyumaktan
Ve donmuş dilencilere sadaka verip verip,
Tiksiniyorum açlığımı unutmaktan.
Uyuşmuş kollarımla rüzgârdan sakınmaktan,
Ve hatırlamaktan ismini çoktan ölmüşlerin,
Ve evden cevap alamamaktan,
Tiksiniyorum eskiler verip kara ekmek almaktan.
Günde iki kere ölü taklidi yapmaktan,
Yolları tarihleri planları birbirine karıştırmaktan,
Ve henüz yirmisinde bile değilim diye
Tiksiniyorum sevinç duymaktan.
Türkçesi : Attila Tokatlı
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Hristo BOTEV (Bulgar) (1849-1876)
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Bulgaristan'ın koparılarak bağımsız
devlet hâline gelmesi için bir lider olarak savaşırken öldürülen bir Bulgar
şairidir. Marksist bir öğretmen, kendi ulusunun kurtuluş felsefesini ortaya
atan düşünür, lider, savaşçı, devrimci...
6 Ocak 1849'da Kalofer'de dünyaya gelmiş, 1 Haziran 1876'da
Osmanlılara karşı yapılan savaşta öldürülmüştür.
Öğrenimini tamamlamak için 1863'te Rusya'ya gönderildi. Orada
nihilist düşüncelerden etkilendi. 1867'de Bulgaristan'a döndü, fakat daha
sonra Romanya'ya kaçtı. Orada yoksullukla boğuştu; gazetecilik, edebiyat ve
örgütlenme çalışmalarına katılarak kendini Bulgar bağımsızlık hareketine
adadı. Çok az şiir yazdı. Ancak, bu yazdıklarıyla da memleketinin şiirine
öncülük etti. Yaklaşık 20 adet şiiri olduğu kaynaklarca ifade edilmektedir.
"1867-1876 arasında özellikle Romanya'daki Bulgar gazetelerinde
(Zname, Budilnik) yurtseverlik şiirleri yayımladı. Şiirlerini topladığı Pesni i
stihove (Şarkılar ve Şiirler) adlı kitabını 1875'te yayımladı.
Rus devrimcileriyle Fransız ütopyacılardan etkilenmiş bir sosyalist
olan Botev, Paris Komünü'nü (1871) coşkuyla karşıladı. Nisan Ayaklanması
başlayınca, Romanya'da kurduğu küçük bir devrimci silahlı grupla birlikte,
Mayıs 1876'da buharlı bir Avusturya gemisiyle Tuna'yı aşarak Bulgaristan'a
döndü. Ama birkaç gün sonra Osmanlı birlikleri tarafından kuşatılarak, girilen
bir çatışmada öldürüldü. Nisan Ayaklanmasının yankısı, Bulgar halkının
bağımsızlık mücadelesinin uluslararası destek bulmasını sağladı. Bu şekilde
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na yol açıldı.
Edebî çalışmaları
Bulgar halkını konu edinen ilk yazar oldu. Kilise ve dine karşı
çıkarak, Akıl tanrısına olan inancını açıkladı. Halk şarkılarının diliyle yazdığı
coşkulu şiirlerinde milliyetçilik, bağımsızlık, toplumsal kurtuluş gibi konuları ele
alan Botev, Bulgaristan'ın en sevilen şairlerinden biri olmuştur. Hayal
zenginliği ve nazım ustalığı ile yenileştirdiği folklor temaları (Pristanala,
Guergiyovden), hüzün melankoli ve hatta öfkeyle karışık aşk duygusu hiciv ve
alay, Bulgar edebiyatının en büyük şairi olarak görünen Botev'in diğer esin
kaynakları oldu. Bulgaristan'ın ulusal kahramanlarından Hristo Botev'in
büyüdüğü yer olan Plovdiv'in futbol kulübü PFC Botev Plovdiv onun adını
taşımaktadır.
(Kaynak: tr.wikipedia.org)
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Bir başka kaynakta :
"Şair Hristo Botev 6 ocak 1848'de Stara Planına dağının güney
eteklerine bürünen Kalofer Kasabası’nda uyanış çağı öğretmenlerinden Botyo
Petkov'un ilk evladı olarak dünyaya geldi. Delikanlı öğrenimini Rusya'da
sürdürdü. Orada geçirdiği yıllar devrimci fikirlerinin şekillenmesine büyük
katkıda bulundu. 19 yaşında doğduğu kasabaya dönen Botev, öğretmen oldu,
ancak; orada uzun zaman kalmadı. Slav yazısını yaratan Kiril ve Metodi
kardeşleri anma gününde gençleri büyüleyen ateşli konuşması, muhafazakar
Kaloferlilerde düşmanlık hisleri yarattı. Bu olaydan sonra kasabayı terk eden
Botev, Romanya'ya sığınan Bulgar devrimcilerine katıldı. Çeşitli gazeteler
çıkaran Botev, çok yetenekli bir şair ve köşe yazarı olarak dikkatleri
üzerinde toplayarak, Bulgaristan'ın ulusal kurtuluş hareketi liderlerinden birine
dönüştü. Gazetelerde yer alan makaleleri bugün de güncelliğini koruyor.
Yazdığı yirmi şiir ise bu sanatın bir doruğu sayılır ve çoktan beri dünyaca
tanınmıştır.
Hristo Botev'in güçlü ve etkileyici şiir ve makalelerine Bulgaristan
adına fedakârlığı da eklendi. Botev, 1875 Bosna - Hersek ayaklanması
patlak verince: "Balkan yarımadasının faciası başlıyor. Avrupa ve oluşan
siyasi koşullar yalnız bunu kendi başına elde edebilene siyasi özgürlük ve
egemenlik tanıyor." fikrini belirtti. Ona göre "Doğu sorununa çözüm getirilirken
unutulmaması için Bulgaristan gelişmelerin seyircisi olarak kalmamalı."
diyordu.
Dahiyane bir şair, parlak bir gazeteci ve ateşli bir devrimci olan Botev,
28 yıllık yaşamı boyunca fikirlerini uygulamayı başardı. Bulgarların beş
yüzyıllık Osmanlı yönetimine karşı kurtuluş mücadelesinde doruk noktası
olan 1876 Nisan ayaklanmasına katıldı.
Bulgar ayaklanmasındaki
kahramanlıkları Avrupa basınında geniş yer buldu. Botev, bu yankıların
büyük öneminin bilincindeydi.
Kendisi, Romanya'dan Bulgaristan'a geçen iki yüz kişilik bir çetenin
başına geçti. Çete hareket etmeden önce en büyük Avrupa gazetelerinden
"Journal de geneve" ve "la Republique Francaise" e gönderdiği telgrafta,
üstlendiği misyonu anlattı. Çete üyeleri Avusturya bandıralı "radetski"
gemisine bindi. Gemi kaptanı bugünkü Kozloduy yerleşim birimine yakın bir
yerde demir atmaya mecbur edildi. Çeteye katılanlar 17 Mayıs 1876 günü
Bulgar kıyısına ayak basarak toprağı öptüler. Birkaç gün süren
çarpışmalardan sonra çeteciler 2 Haziran günü Stara planına/ Koca Balkan
Dağı'nın Vola Tepesi altındaki mevkilere yerleşti. Aynı akşam, çıkan
çatışmada Botev, bir Osmanlı kurşunuyla öldürüldü.
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Botev'le çetecilerinin bu fedakârlığı Avrupa gazetelerinin ana haberi
hâline geldi. Şair- devrimci Hristo Botev böylece 1877-78 Rus-Osmanlı
savaşına yol açıp Bulgaristan'ın millî egemenliğine kavuşmasına sebep olan
Nisan ayaklanmasının siyasi yankılarına katkıda bulundu. Bunun için bütün
Bulgarlar 2 Haziran günü şair Hristo Botev'in artık ebedileşmiş olan "Özgürlük
uğruna düşen ölmez!" mısralarını anımsıyorlar. "Yazar: Denitsa manova"
(Kaynak: tr.instela.com)

Şiirlerinden Örnekler
YAKARIŞ
Ey tanrım, ey adalet tanrısı!
Sen değil, göklerde oturan!
İçimizdeki sen, ey tanrım,
içimdeki, yüreğimdeki, ruhumdaki!
Önünde papazların
ve rahiplerin eğildikleri,
Ortodoks sürülerinin mum yaktıkları,
sen değil.
Çamurdan yaratıp kadını erkeği,
sonra da yarattıklarının toprak üstünde
köle gibi yaşamalarına razı olan,
sen değil.
Acı çekmeyi öğreten kölelere,
boş umutlarla besleyen
onları ta mezara dek,
sen değil.
Ey yalancıların tanrısı, sen değil!
alçakların, zorbaların tanrısı,
insanlığın düşmanı, salakların putu,
sen değil.
Sen, ey aklın tanrısı, sen!
Tüm köleleri koruyan!
Çok yakın kurtuluş günü o kölelerin,
tekmil halk yakında kutlayacak o günü!
Uyandır tek tek her insanda, ey tanrım,
gerçek özgürlük sevgisini,
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taksın canını dişine, dövüşsün,
halkı ezenlere karşı.
Güç ver benim de koluma, silâhıma,
başkaldırdığı gün köleler!
Güç ver ki, ben de kendi mezarımı
dövüşenler arasında bulayım!
Koma yaban ellerde sönsün
yalım yalım yanan bu yürek.
Sesim boşa gitmesin,
sesim kalmasın çöllerdeki gibi
yankısız.
Hristo Botev
Çeviren: A.Kadir-Asım Tanış-G.Santoro
BATERİ
Kalafer! Utku, şarkılara, göğe serpildi,
bulutuna aldı bir yer, unutulmadı,
toprakta soluduk! Veslez dağında boşaldı kurşunlarımız
ovalarda göverdi terimiz!
Kalofer! Sesimiz som benimle tohuma ekildi,
Burda kabardık, göverdik devrim şarkılanyla
Mastika, sevi, Balkan gülleri ve özgürlüğe!
Sizler, bir kısrak başından, başka yurtlara
şaha kalkan
dörtnala
Bizler ki köklerimiz yolda, ah ne yapsak?
Kökümüzde bir yeşil bahar toprağı, içersek,
çiçekli başaklarımızdan, Doğu Avrupa'ya
bizi
ipek ve baharat yollarına iner,
tanelerimizden göverirsek kendi kabuğumuz
içinde
'yine aşk yine
ben yine kan!'
"korkma! Ağzına bırakacağım son nefesimi!"
HRİSTO BOTEV
Adam Sanat, Nisan 2004 sayı:219
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Dimço DEBELYANOV (Bulgar) (1887-1916)
1887 yılında Koprivştitsa kentinde dünyaya geldi. Velyu Debelyanov
ile Tsana İlieva Stayçina ailesinin sonuncu (altıncı) çocuğudur. Bebeğe
dedesinin adı verilir: Dimço. 1896 yılında, babasının erken ölümünden sonra,
aile Plovdiv kentinde oturan en büyük kardeş İvan'ın yanına taşınmak zorunda
kalır. Orada Dinço'nun kaydını "Sarı Okul"a yaptırırlar. Orayı bitirdikten sonra
o, "Birinci Aleksandır" erkek lisesinde iki yıl okur. İlk şiir denemelerini de orada
yapar. O yıllarda gözde olan şair Penço Slaveykov'un hem hayranıdır, hem de
etkisindedir. Debelyanov'un ailesi 1904'te Sofya'ya yerleşir. Aradan iki yıl
geçer geçmez, Sıvremennost (Çağdaşlık) adlı dergide "Dimço Debelyanov"
imzasını taşıyan "Suskun Gecelerde O Kız", "Vişneler Açtığı Zaman" vb. ilk
şiirleri yayımlanır. Kısa bir zaman sonra yazdıkları Bılgarska sbirka (Bulgar
Derlemesi), Sıvremennik (Çağdaş), Nov pıt (Yeni Yol), Osa (Yabanansı) adlı
dergilerde de basılmaya başlar. 1907'de Hukuk Fakültesi'ne, daha sonra da
Tarih-Filoloji Fakültesi'ne yazılırsa da parasızlık yüzünden okuyamaz ve
öğrenimini kesmek zorunda kalır.
1910 yılında D. Podvırzaçov'la birlikte Bılgarsa sbirka (Bulgar
Derlemesi) dergisini yayımlar, Zveno (Halka) dergisinin de ikinci
redaktörlüğünü yapar. Yedek Astsubay Okulunu 1914'te bitirir. Doğu
Cephesi'nde savaşa katılır ve 2 Ekim 1916'da orada öldürülür. Dimço
Debelyanov, Bulgar şiirinde simgecilik ve idealizm akımının en seçkin
temsilcilerinden biridir. Onun şiirini ilginç kılan şey, bu şiirdeki lirik kahramanın
kişiliğidir. O, yaradılışı bakımından gerçekçiyse de, ruh yapısı yönünden
romantik bir kişidir ve kâh baba ocağının özlemiyle için için yanmakta, kâh
"beyaz çiçekli vişneler" üzerinde dolaşan uzak anıların peşinde yaralı
kanatlarıyla yol almakta, kâh kendi umarsızlığını unutup "evsiz, umutsuz
ve üzgün" sevgilisini gönül sarayında ağırlamaya çalışmaktadır. Bu lirik
kahraman, yoksulluk zengini gibi bir görüntü sergilese de, bu durumundan
asla yakınmaz. Yazgıcılık, iyilik ve hoşgörü onun eşsiz erdemleridir.
Debelyanov'un şiirleri ancak ölümünden sonra (1920) D. Podvırzaçov, N.
Liliyev ve K. Konstantinov tarafından “Şiirler” adıyla yayımlanmıştır.
Cevat ÇAPAN / Cumhuriyet Kitap, 14 Haziran 2007.
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KARA ŞARKI
Ölüyor ve pırıl pırıl doğuyorum ben
- Çok karışık, düzensiz bir ruhum kendimce,
gün boyu yaptıklarımı hiç dinlenmeden,
amansızca yıkıyorum hemen o gece.
İsteyerek nurlu, sessiz günler çağırsam
kapkaranlık denizimi tufan titretir,
ne zaman ki fırtınaya ihtiyaç duysam
- tüm sesler sessizliğe gömülür bir bir.
Alev saçan bir şafağı özlediğimde,
o da gelir ışığıyla kör eder beni,
bahar vakti güzmüş gibi solar,
erir de güzün açarım baharın çiçeklerini.
Hiç durmayan akışı bir ruhsuz zamanın
yaşanmadık bir yaşamın bittiği yerdir
ve yuvasız ağlayışım engin sahranın
üzerinde savrularak can vermektedir.

MEKTUP
Sıcak ve susuzluk getiren gündüz
Karanlık bir yere gitti sessizce.
Sarkıtıp göklerden çölvari bir yüz
ıssız kent üstünde ağladı gece...
Sana adanan bu gecede, gülüm,
yağmur 'şıp şıp'ının ninnileriyle
aydınlık içinde uyuyor hüznüm
aklında o senin ilk "Evet"inle.
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SABAH
Fırtına sonrası - susku ve huzur,
Gecenin ardından - sınırsız bir nur.
Pürüzsüz ve geniş yol üzerinde
ışıklar coşkulu dans şöleninde;
Kral yolunda kralca kendinden emin
bir kartal yüzüyor göklerde engin.
Oysa ben, sarhoşum sanki büsbütün,
ilk ışıklarından başlayan günün,
güneşle sırdaşım ve yürüyorum
renk renk tarlalardan geçiyor yolum,
bir heyecan teri basıyor beni
duydukça sabahın dediklerini,
kokusuyla fısıldıyor her çiçek:
Bugün o gelecek, ah o gelecek.

GECE SAATİ
Ormanda umutsuz yatan dalları acep
dehşetiyle zorlu bir günün
fırtına mı sarstı uyku anında?
Acep sıyrılarak koynundan
göğün kimsesiz şimşek mi böyle parladı,
bir yolcu mu öldü onun şavkında?
Acep uçurumda taş iniltisi duyan o kötücül,
haçsız bir mezar peşinden mi koştu böyle dehşetle?
Sen, ey kirletilmiş taçlar gecesi,
sen, ey kirletilmiş yazma yadigâr,
yalnız, mutsuz ol da, başımda bekle!
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Che GUEVARA (Küba) (1928-1967)
Türkiye’deki komünistlerin pek sevdikleri birisi olan Che Guevera’nın
gençlerimize bir gömlek resmi olarak sunulmasının yanı sıra, şair olduğunu
biliyor muydunuz? TRT Türk kanalının internet sitesinde öldürülen şair, Che
Guevera hakkında aynen şunlar yazılmıştır: "Tam adı Ernesto Che Guevara
olan “komünist”-devrimci hareketin sembol ismi 14 Haziran 1928’de Arjantin’in
Rosario kentinde dünyaya geldi. Babası, İrlanda asıllı olan yüksek mühendis
Ernesto Guevara Lynch, annesi ise İrlanda-İspanyol karışımı bir aileden olan
Clia dela Sena idi. Che, Henüz 2 yaşındayken astım hastalığına yakalandı. Üç
yaşında iken ailesi Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e yerleşti. Daha sonraları
astım krizlerinden dolayı Che'nin durumu daha da kötüye gitti.
Hastalığı Yüzünden Göç Ettiler
Astım hastalığıyla ilgili konuşan doktorlar tedavisinin çok güç
olduğunu ve yaşaması için mutlaka iklim değiştirmesi gerektiğini söyledi.
Böylece Guevara Ailesi, yeniden göç ederek Cordoba'ya yerleşti. Tipik bir
burjuva ailesi olan Guevara ailesi, politik görüş olarak da sola açık ve liberal
olarak tanınırdı. İspanya iç savaşında açıkça cumhuriyetçileri desteklemiş ve
zamanla maddi durumları da kötüye gitmişti.
14 Yaşında Freud’u Okudu
Che, ülkenin eğitim bakanlığına bağlı Dean Funes Lisesine gitmeye
başladı. Okulda İngilizce eğitim alan Che Guevara, aynı zamanda Clia dela
Sena’dan da Fransızca konuşmayı öğreniyordu. 14 yaşındayken Freud'un
kitaplarını okumaya başlayan Che, Fransızca şiirlere de ayrı bir ilgi
gösteriyordu. Baudelaire'e karşı büyük bir tutkuya sahipti. 16 yaşında ise
Neruda’ya hayran kalmıştı.
Cüzzam Hastalığını Araştırdı
1944 yılında tekrar Buenos Aires'e göçen Guevara Ailesi’nin bu
süreçte maddi durumları gittikçe kötüleşmişti. Che, bir yandan öğrenimine
devam ederken bir yandan da çalışmak zorunda kalmıştı. Tıp fakültesine
yazılan Che, fakültedeki ilk yıllarında Arjantin'in kuzey ve batı bölgelerini
dolaşarak buradaki orman köylerinde cüzzam ve tropikal hastalıklar üzerinde
çalışmalar yaptı.
1953’de Doktor Oldu
Okuduğu tıp fakültesinin son sınıfına gelen Che, o yılda arkadaşı
Alberto Granadas ile tüm Latin Amerika'yı içine alan bir motosiklet turu yaptı.
Bu tur ona, Latin Amerika'nın sömürülen köylülerini yakından tanıma fırsatı
tanıdı. Che, 1953 yılının Mart ayında üniversiteyi bitirerek doktor oldu.
Venezuella’daki cüzzam kolonisiyle anlaşan Che, buraya gitmek için çıktığı
yolculuğu sırasında Peru'ya da uğradı.
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Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Peru’da yerliler hakkında daha önce yayınlanmış bir makalesi
yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hapisten çıktıktan sonra
Ekvator'da birkaç gün kaldı. Burada Ricardo Rojo adında bir avukatla
tanışarak hayatının dönüm noktasını yaşadı. Che, Venezulla'ya gitmekten
vazgeçip, Ricardo Rojo ile birlikte Guetamala'ya gitti. Devrimci Arbenz
Hükümeti sağcı bir darbe ile devrilince Arjantin büyükelçiliğine sığındı.
Küba Devrimcileri Safına Katıldı
Yakaladığı ilk fırsatta ihtilalcilerin safına katılan Che, faaliyetlerinden
dolayı elçilik binasından da çıkartıldı. Guetamala’da kalması tehlikeli bir
durum alınca Meksika’ya gitti. Che Guevara, Guatemala'da birçok Kübalı
sürgün ve Fidel Castro'nun kardeşi Raul ile karşılaştı. Meksika'ya geçtiğinde
ise Fidel Castro ve arkadaşlarıyla tanışarak Küba devrimcileri safına katıldı.
Daha sonra ise Granma gemisiyle Küba'ya hareket etti. Savaşın sonuna
kadar en ön safhada yer alan Che, devrim sonrasında Binbaşı olarak Cabana
Kalesi'nin komutanlığına getirildi. 1959 yılında Küba vatandaşı ilan edilen Che
Guevara, bir süre sonra ise silah arkadaşı olan Aleida March ile dünyaevine
girdi.
Sömürülen Halkları Yakından Tanıdı
Che, 7 Ekim 1959'da Millî Tarım Reformu Enstitüsü başkanlığına atandı. 26
Kasım'da da Küba Millî Bankası başkanlığına getirildi. Böylece Che ülkenin
mali işlerini de yüklendi. 23 Şubat 1961'de Küba Devrim Hükümeti bir sanayi
bakanlığı kurarak Che'yi bakanlığın başına getirdi. Ancak Playa Giran
çatışması sırasında, tekrar kale komutanlığı görevine çekildi. Az gelişmiş
ülkelere çeşitli geziler yapan Che, sömürülen halkları ve emperyalistleri daha
yakından tanıma fırsatı buldu. Bu geziler sırasında Che'nin savaşçı yanı tekrar
canlandı.
Operasyonla Öldürüldü
Diğer Latin Amerika ülkelerine gidip halkları örgütlemesi gerektiğini
düşünen ve bu düşünce doğrultusunda belirli kararlar veren Che, 1965 yılının
eylül ayında hiç bilmediği ülkelere doğru yola çıktı. 3 Ekim 1965'de Fidel
Castro, Che'nin ünlü veda mektubunu Küba Halkı'na okudu. İlk olarak KongoKinşasa’ya (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) daha sonra da Bolivya’ya gitti.
Che Guevara, 9 Ekim 1967’de Vallegrande yakınlarındaki La Higuera’da
Bolivya Ordusu’nun elinde iken CIA ve Amerikan Ordusu Özel Harekât
Birlikleri’nin ortak operasyonu sonrası yakalanarak öldürüldü.
Devrimci Hareketin Sembolü Oldu
Öldürüldüğü sırada yanında bulunan arkadaşları ve onu öldürenler,
yargısız infaz sonucu öldürüldüğüne tanık oldu. Ölümünün ardından Che
Guevara, dünya üzerinde sosyalist devrimci hareketlerin sembolü olmayı
başardı.
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İHTİYAR MARIA
Bir ayağın çukurda, ihtiyar Maria,
geldim seninle gerçekleri konuşmaya:
Bir tesbihin dizili acıları oldu hayatın
ne seven bir erkeğin oldu, ne sağlık, ne mal mülk,
ancak açlık vardı paylaşılan.
Geldim seninle umudundan konuşmaya,
kızının nasıl olduğunu bilmeden
kuzuladığı o üç ayrı umuttan da.
Sarı sabunla perdahlanmış ellerinin arasına al
bir çocuğunkini andıran bu erkek elini,
sertleşmiş nasırlarını ve kıvrılmış saf parmaklarını
doktor ellerimin yumuşak utancında ov.
Dinle, emekçi büyükanne,
inan gelen insana,
göremeyecek olsan da geleceğe inan.
Tüm bir hayat boyunca umudunu boşa çıkaran
acımasız Tanrıya da dua etme.
Yağlıkara okşayışlarının büyümesini görmek için
ölümden acımasını isteme;
gökler yeşil ve karanlık hüküm sürüyor sende,
her şeyden öte kızıl bir intikama sahip olacaksın,
şafağı yaşayacaklar torunlarının hepsi,
huzur içinde öl yaşlı mücadeleci.
Bir ayağın çukurda ihtiyar Maria,
o gideceğin günlerden biri
otuz kefen tasarımı
bakışlarıyla selamlayacaklar seni.
Bir ayağın çukurda, ihtiyar Maria,
suskun kalacak odanın duvarları
birleşince ölüm astımla
ve sevdaların boğazına dizilince.
Bronzdan dökülmüş üç okşama
(geceni hafifleten tek ışık)
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açlıkla kuşanmış üç torun
her zaman bir gülümseme buldukları
yaşlı kıvrık parmaklarını özleyecekler.
Hepsi bu olacak, ihtiyar Maria.
Bir tesbihin dizili acıları oldu hayatın
ne seven bir erkeğin oldu, ne sağlık, ne mal mülk,
ancak açlık vardı paylaşılan,
geçti keder içinde hayatın, ihtiyar Maria.
Bulandırdığında gözbebeklerinin acısını
sonsuz dinlenmenin buyruğu,
ömür boyu angaryadaki ellerin
son şefkatli okşayışı içine çektiğinde
onları düşüneceksin... ve ağlayacaksın,
zavallı ihtiyar Maria.
Hayır, hayır yapma
bir hayat boyu umudunu boşa çıkaran
umursamaz Tanrı'ya kendini teslim etme,
ölümden aman dileme,
korkunç bir açlıkla kuşanmıştı hayatın,
sonunda kuşandı astımla.
Fakat bildirmek istiyorum ki sana
umutların kısık ve yiğit sesiyle
intikamların en kızılı ve yiğit olanıyla,
ideallerimin en doğru boyutuyla
yemin etmek istiyorum.
Sarı sabunla perdahlanmış ellerinin arasına al
bir çocuğunkini andıran bu erkek elini,
sertleşmiş nasırlarını ve kıvrılmış saf parmaklarını
doktor ellerimin yumuşak utancında ov.
Huzur içinde yat, ihtiyar Maria,
huzur içinde yat, ihtiyar mücadeleci,
şafağı yaşayacaklar torunlarının hepsi.
YEMİN EDİYORUM Kİ...
Che GUEVARA
Çeviren : Adnan ÖZER - Vilma Kuyumcuyan
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CHE GUEVARA
Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera
Bakma şimdi durgunsa, bir şahan gibi duruyorsa
Yorgundur, savaşlar görmüştür, çeteciler barındırmıştır
Yani satılmış değillerdir hiç tüfek patlamıyorsa
Alaçamın, mor meşenin ardına silah çatıp yatmağa
Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera
Bizim de halkımız vardır Che Guevera
Unutulmuş uzak tarlalar yalazında
Sazıyla, türküleriyle kardeşliğe vurgun
Bütün ulusların halkları gibi
Ve yalnız büyük fırtınalarla kımıldayan
Bizim de halkımız vardır Che Guevera
Bizim de ozanlarımız vardır Che Guevera
Sağ çıkmış güneşsiz taş odalardan
Yüreğiyle barışa, sevgiye yönelmiş
Çelik öfke bir yanı, bir yanı uysal mavi
Eğilmeden dimdik geçmiş demir kapılardan
Bizim de yiğit insanlarımız vardır Che Guevera
Bizim de delikanlılarımız vardır Che Guevera
Yokluklardan biyol kopup gelmiş
Üç zeytin, az ekmek üniversitelerde
Su gibi kızlar çarpar önce, alkol vurur
Öfkeli dolanırlar caddelerde
Ve başkaldırırlar akılları suya erende
Çünkü Vietnam hepimizin Vietnam'ı
Kongo hepimizin Kongo'su
Bir kere özsu yürümüştür dallara
Patlayacaktır ağır sancılarla karanlıklar
Varmak için o güzel yarınlara
Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera
Metin DEMİRTAŞ
Kaynak : trt turk.com
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Thomas Earnest HULME (İngiliz)(1883-1917)
Batı Edebiyatı'nın en önemli şairleri 1 ve 2. Dünya Savaşını
yaşamış şairlerdir ve öldürülen şairlerin çoğu da bu savaşlarda
öldürülmüşlerdir. Hulme de 1917 yılında savaşta öldürülen şairlerdendir.
Savaşın şairleri, B atı Edebiyatı’nın zirvelerini meydana getirdiler. Daha
çok simgeler ardına gizledikleri modern şiirlerinin temaları "ölüm, öfke
ve toplumsal kaygılar"dan oluşmuştur. W. B. Yeats, 20. yüzyılın en
büyük simgeci şairlerinden biridir. Birinci Dünya Savaşı öncesinin bir başka
büyük şairi olan Thomas Hardy (1840-1928) üç bölümü ayrı olarak, beş
yılda yayımlanan The Dynastys’ta (Hükümdarlar) 1904-1908 destansı
biçimde Napolyon Savaşları’nı ele aldı.
Ve,
Birinci Dünya Savaşı şairleri kalemi umutsuzluğun doğurduğu öfkeyle
ellerine aldılar. Savaş sırasında şair-filozof T. E. Hulme, ABD kökenli şair Ezra
Pound'un (1885-1972) etkisi altında “İmgecilik” (İmagism) denen bir tutum
geliştirdi. Ancak, imgeci şiirde, Pound'un en etkili eseri Hugh Selwyn
Mauberly’de de görüldüğü gibi kaçamaklıydı ve içeriği hemen hemen hiç
yoktu. Olamazdı da. Savaş, cephede düşmanla topçu olarak savaş en sıcak
ateş çemberini dolamıştı şairin başına. Daha sonra, The Waste Land (Çorak
Toprak) 1922 ile gerçek yaşamın gerçek niteliğini tanımlayan ABD kökenli T.
S. Eliot yorgun ve umutsuz savaş sonrası İngiltere’sinin beklediği şair oldu.
Bu arada Dylan Thomas (1914-1953) kısa sanat yaşamı içinde “Kelt
rapsodileri” adını verdiği ve siyasetten uzak olduğu kadar insana yakın birçok
şiir yazdı.
Thomas Hulme, sadece İngilizlerin değil, Dünya edebiyatının da zirve
şairlerinden birisidir. Yedi şiirden oluşan son toplu şiirleriyle üne kavuştu.
İmgeciliğin kuramsal manzumesini düzenledi. Kurallarını ortaya attı.
Matematik, Biyoloji, Fizik ve Felsefe'den beslendi. Bergson'un felsefi tezleri
ışık oldu ona. Ve çok az yazmasına rağmen, ünlü ve kalıcı oldu. Çünkü
kurduğu "Şairler Kulübü" ile her ay programlar düzenledi. Sanata dair
eleştirileri iz bıraktı.
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Şiirlerinden Örnekler :
GÜZ
Hafif bir ayaz güz gecesindeDolaştım dışarda
Ve bir çite yaslanan kırmızı ayı gördüm.
Yanakları kızarmış bir çiftçiyi andıran.
Durup konuşmadan başımla selamladım.
İstekli yıldızlar dört bir yanı
Bembeyaz yüzleriyle şehir çocuklarının...
Türkçesi : Cevat ÇAPAN

RIHTIMDA
Sessiz rıhtımın üstünde gece yarısı
Geminin direğinin iplerine takılmış
Asılı duruyor ay. O kadar uzakmış gibi
görünen
Bir çocuğun balonu yalnız, oyundan sonra
unutulmuş.
Türkçesi : Cevat ÇAPAN
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Jose MARTİ ( Küba) (1853-1895)
"Vatan için duyulan sevgi / anne Toprak için duyulan ya da
çiğnediğimiz çimenlere karşı/ Beslenilen gülünç sevgi değil /Onu ezenlere
karşı beslenilen yenilmez nefret/ Ona saldırana karşı beslenilen ebedi
hınçtır..." Küba'nın İspanya'ya karşı verdiği bağımsızlık savaşının sembolü
olan Jose Marti, kurucu, bilgili bir insan, şair, deneme yazarı, eleştirmen ve
gazeteciydi."
28 Ocak 1853'te Havana'da doğan Jose Marti'nin babası İspanyol,
annesi ise Kanarya Adaları'ndandı;16 yaşında "Özgür Vatan" adlı bir gazete
çıkardı. İspanya'ya karşı bağımsızlık savaşımı verenlerden olduğu için 17
yaşında tutuklandı ve altı aylık kürek cezasından sonra İspanya'da Madrid'e
sürüldü. Madrid'te Zaragosa üniversitelerinde hukuk, felsefe ve filoloji eğitimi
gördü.
1874'te Latin Amerika ülkelerini dolaştı. Yaşamının büyük bölümünü
sürgünde geçirdi.1878'de Kübalı toprak sahiplerinin İspanyollarla anlaşması
nedeniyle sona eren savaş ve çıkan af ile ülkesine geri döndü. 1878'de
evlendi, bir oğlu ve bir kızı oldu. 1880'de Kuzey Amerika'ya geçti,
göçmen olarak yaşadı.Yıllarca şiirler, kitaplar ve gazete makaleleri yazdı.
Aynı zamanda siyasi eylemlerini de sürdürdü. Gizli siyasal faaliyetinden
dolayı iki kez tutuklandı.
Daha sonra New York'a yerleşti. Buradan Buenos Aires' de çıkan La
Nicion adlı gazetede ona ayrılan köşedeki yazılarından dolayı ünü bütün Latin
Amerika'ya yayıldı. 1892'de Partido Revolucionario Cubano (Küba Devrimci
Partisi) kuruldu ve Marti, PRC'nin temsilciliğine seçildi; aynı zamanda
Patria (Vatan) adlı gazeteyi çıkarmaya başladı. 1895'de Küba halkını
bağımsızlık savaşına çağıran ve Partinin manifestosu niteliğinde olan Monte
Kristo Bildirisi'ni kaleme aldı.
Marti'nin, edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkiye getirdiği düşünce;
yazmak, konuşmak, "yaratma"nın bir biçimidir; ama değişik bir biçimidir;
değişik bir "yaratma"dır, eyleme katılmanın paralel bir biçimidir. Ama bu
düşünce toplumsal-gerçekçiliği yadsıyan bir akım olmuştur. 1895'de Kübalı
yurtseverler bir kez daha İspanya'ya karşı savaş hazırlıklarına başlamıştı.
Marti Küba'ya döndü ve bir ay sonra 19 Mayıs 1895'te arkadaşlarıyla birlikte
küçük çaplı bir çatışmaya girdi ve çatışmada İspanyol askerleri
tarafından öldürüldü.
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Jose Marti yaşamını, Küba'da İspanyol sömürge/koloni
yönetiminin sona erdirilmesi ve Küba'nın ABD dahil başka ülkelerin
egemenliği altına girmemesi için savaşıma adamıştır. Öğretisinin özü, kişi
özgürlüklerine saygılı olmayan ve yalnızca zenginliklerini büyütmeyi
gözeten yönetimleri uyarmaya ve karşı çıkmaya dayanmaktadır. Yapıtlarında
bütün despot yönetim düzenlerini ve insan haklarına karşı uygulamaları
kınamıştır. Onun yazıları demokratik gelişmeye yol göstericidir.
Kısa süren ömrü boyunca, birkaç siyasal kitapçıkla incecik şiir kitapları
Abdala (manzum dram) 1869'da, İsmaelillo (Mahvolan Dostluk, otobiyografik
roman) 1882'de, Versos sencillos (Basit Şiirler) 1891'de ve Versos libres
(Özgür Şiirler) 1913'te ölümünden sonra basıldı."1
Şiirlerinden Örnekler
RUHUMUN OĞLU
Ey ruhumun oğlu!
Her yerde dalgalanıyorsun,
Gece fırtınalarının dalgalarını
Şafakla yatıştırıyorsun.
Fakat acı günlerin köpüğü
Bulanık ve ağır
Fırlatıyor seni yeniden
Gecelerimin diplerine...
Sen, ruhumun
Ardına kadar açık
En gizli yerlerine
Sevgiyle bekçilik ediyorsun;
Koruyorsun onu
Bütün saldırılara karşı.
Ne zaman
Bir an için gitmen gerekse
Sıkıntılar
Hızla yöneliyor içime.
Fakat sen
Karanlık eşikte
Açarak beyaz, geniş kanatlarını
Onu engelliyorsun.
Bir şafak aydınlığıyla
İyileştiriyorsun gecenin acılarını,
1

siir.gen.tr
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Karşılıyorsun beni
Sabahın dalgalarında.
Beni ağır uykumdan kaldıran
Şafağın parlaklığı değil
Senin ellerinin dokunuşudur
Yastığıma kadar ulaşan...
Varsın herkes
Senin burada olmadığını söylesin,
Desinler ki
Sen uzak bir ülkedesin;
Ah, nasıl da aptallar,
Haksızlar nasıl da!
Ruhun benimledir
Sen benimlesin;
Onlar içinse
Sadece bir gölgesin;
Onlar, bir gölgeye sahipler.
Uçup geliyor uzaktan
Çevik kanatlarında rüzgarın
Yakıcı parıltısıyla
Senin her bakışın.
Onunla ısınıyorum
Ve sevinçle donanarak
Topluyorum hasadını
Aydınlık bakışlarının.
Sen onları gecenin sessizliğinde
Yıldızlar gibi saçıyorsun,
Her yerde dalgalanıyorsun
Ey ruhumun oğlu!
Jose MARTI
Çeviren: Ataol BEHRAMOĞLU
GUANTANAMERA
Dürüst bir insanım ben,
Palmiyeler ülkesinden.
Ölmeden önce, paylaşmak isterim
Ruhumdan akıp gelen bu şiirleri.
Guantanamera! Guajira!
Guantanamera!
Guantanamera! Guajira!
Guantanamera!
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Şiirlerim parlak yeşildir,
Ama yine de kızıl alevler gibidir.
Şiirlerim yaralı bir ceylana benzer,
Dağda kurtarılmayı bekler.
Guantanamera! Guajira!
Guantanamera!
Guantanamera! Guajira!
Guantanamera!
Dikiyorum bir ak gül fidanı
Haziranda ve Temmuzda
Çünkü samimi dost
Elini vermiştin bana.
Guantanamera! Guajira!
Guantanamera!
Guantanamera! Guajira!
Guantanamera!
Ve zalimin biri parçaladığı için
Beni yaşatan yüreğimi.
Dikmem ne bir ayrıkotu ne de çakır dikeni
Dikerim bir ak gül fidanı.
Guantanamera! Guajira!
Guantanamera!
Guantanamera! Guajira!
Guantanamera!
Dünyanın yoksul insanlarıyla,
Neyim varsa paylaşmak isterim.
Dağların cılız dereleri
Denizlerden daha mutlu eder beni.
Jose MARTI
Çeviren: Tuğrul Asi BALKAR
Beste: Pete Seege
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W ilfred OW EN (İngiliz)(1893 -191 8)
I.Dünya Savaşı’na katılan İngiliz şairler Siegfried Sassoon (18861967), Robert Graves (1895 -1985), Wilfred Owen (1893-1918) yazdıkları
savaş karşıtı şiirler nedeni ile “Savaş Şairleri” olarak adlandırılırlar.
Bunlardan; Wilfred Owen 1893-1918 yılları arasında yaşamış, 1.
Dünya Savaşı sırasında (ateşkes imzalanmadan hemen hemen bir hafta
önce) hayatını kaybetmiştir. Savaşın gerçek yüzünü açığa vuran, cephede
yaşam mücadelesi veren askerlerin yaşadığı gerilimi ve dehşeti kendi
deneyimlerine dayanarak betimleyen şiirleriyle ünlüdür. Savaşa dair bütün
millyetçi ve vatanperver söylemlerin ötesinde durur ve ben-öteki, dost-düşman
ayrımına girmeden, cephede savaşı birebir yaşayan askerin ağzından
savaş deneyiminin vahşetini aktarır.
Maddi imkânsızlıklar sebebiyle üniversite tahsilini yarıda bırakıp
rahip olmaya çalıştı, ama, onda da başarılı olamadı. Öğretmenlik yaptı.
İngiliz ordusuna katıldı. Er olarak katıldığı savaşta yaralandı, hastanede
savaş karşıtı mısralarını nakışladı. 1918 yılında savaşta öldürüldü.
Şiirlerinden Örnekler
Dulce et Decorum est
Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of disappointed shells that dropped behind.
GAS! Gas! Quick, boys!– An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling
And floundering like a man in fire or lime.–
Dim, through the misty panes and thick green light
As under a green sea, I saw him drowning.
In all my dreams, before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
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If in some smothering dreams you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil’s sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,–
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori.
İYİ YOLCULUKLAR TÖRENİ
Kapanmış, kararan dar yollardan aşağıya şarkı söylediler giderlerken
Yan taraftaki hangara,
Ve dizdiler treni yüzlerle ümitsizce şen.
Göğüsleri dövülmüştü hep beyaz renge çelenklerle ve serpintilerle
Adamlar gibi, ölen.
Duygusuz hamallar gözetledi onları, ve bir serseri rastgele
Ayakta durdu bakarak sertçe,
Üzülerek onları görmeyeceğinden yayladaki kampta
Sonra, acıma duygusu olmadan, sinyaller baş salladı, ve bir lamba
Göz kırptı bekçiye.
O kadar gizlice, sanki örtbas edilmiş haksızlıklar gibi, gittiler.
Bizimkiler değildiler:
Hiçbirzaman işitmedik bunlar hangi cepheye gönderildiler.
Ne de işittik hâla alay ederlermiydi orada ne demek istedikleriyle kadınların
Onlara çiçek veren.
Geri dönecekler mi çalınmalarına büyük-çanların?
Vahşi tren-yüklerinde?
Birkaçı, birkaçı, çok az sayıda olan , davullara ve bağırışmalara,
Sürünebilir geri, gürültüsüz, kıpırdamayan köy kuyularına
Yukarıda yarı-bilinen yollarda.
Wilfred Owen
Çeviren: Vehbi Taşar
yilginkelimeler.wordpress.com
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Tatlı ve Şereflidir
İki büklüm, çuval giymiş yaşlı dilenciler gibi,
Çarpık bacaklı, acuzeler gibi öksürerek, küfürlerle geçtik içinden çamurun
Başımıza musallat olan roketlere sırtımızı çevirene kadar
Ve uzaktaki çadırlarımıza doğru yürümeye başladık yorgun.
Adamlar yürürken uyukluyordu. Birçoğu botlarını kaybetmiş
Ama topallamaya devam ettiler, kan-nallı. Hepsi sakatlandı; hepsi kör;
Yorgunluktan sarhoş; arkalarında patlayan yorgun, kendilerinden üstün çıkmış
mermi kovanlarının uğultularına bile sağır.
GAZ! Gaz! Acele edin, çocuklar! – El yordamıyla o sakar gaz maskelerini
Takmanın mutluluğu tam zamanında;
Ama hala bağırıp tökezliyordu biri,
Ateşin ya da kirecin içinde bocalayan bir adam gibi boşuna…
İçinden loş, dumanlı camların ve yeşil ışığın,
Yeşil bir denizin dibindeymişim gibi, gördüm onu boğulurken.
Bütün rüyalarımda, önünde çaresiz bakışlarımın,
Bana doğru atılıyor, oluk-oluk, tıkanıyor, boğuluyor.
Bazı duman-altı rüyalarda, yürüyebilseydiniz siz de
Onu içine fırlattığımız vagonun arkasından,
Ve izleyebilseydiniz debelenen beyaz gözlerini yüzünde,
Sarkmış suratını, sanki bıkmış bir şeytan günahlardan;
Duyabilseydiniz, her sarsılışında, oluk oluk gelen kanı
Köpükle tahrip edilmiş ciğerlerinden,
Kanser gibi müstehcen, gevişi kadar acı
Masum dillerdeki hakir, dermansız yaraların,
Dostum, bunca keyifle söyleyemezdiniz,
Umutsuz bir zafere heves eden çocuklara
O eski yalanı: “Tatlı ve Şereflidir
Ölmek Vatanın İçin.”
(Dulce et Decorum est Pro Patria Mori)
Şair: Wilfred Owen
Orijinal İsim: Dulce et Decorum est
Çeviri: herkesinhikayesi"
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Sandor PETÖFİ (Macar)(1823-1849)
Babası kasap ve meyhaneciydi. Orta öğrenimini Peşte’de ve
Aszód’da yaptı.
1839’da Nemzeti Színház’da (Ulusal Tiyatro) bir süre figüranlık
yaptı. Ardından askere yazıldı, ama sağlık nedenleriyle ayrılmak zorunda
kaldı. İlk şiiri 1842’de yayınlanır. 1844 ortasında Pesti Divatlap’ın (Peşte Moda
Dergisi) yöneticisi yardımcısıdır. Aynı yıl A helység kalapácsa (Köyün
Nalbandı) adlı satirik epopesini yazmıştır. Bu epope satirik, tumturaklı üslubu
parodize eden bir yapıttır. 1845 Kasımındaysa halkçı akımın yazınsal
olduğunun bir kanıtı olan János vitéz’i (Yiğit Yanoş) yazmaya başlar. Bu
yapıtta ozan, baştan sona halk şarkılarının canlı sesini, sunuş biçimini, halkçıköylü atmosferini korur. Gerçekçi ögelerle ve peri masallarının ögeleriyle
dokunmuş öyküde ezilen halk çocuğu zafere ulaşır.
Petofı’nin şiirleri ve bu epopesi kısa sürede aristokrat yazın
politikasının antipatisini uyandırmış ve saldırılar birbirini izlemiştir. 1845 yılında
yayınlanan Versek 1844-45 adlı şiir kitabına yapılan yersiz saldırılar, ana
babasının umutsuz yoksulluğu ve sevide aldanışı onu bir bunalıma sürükler.
Bu bunalım Felhok (Bulutlar) adlı şiir kitabıyla ve Tigris és hiéna (Kaplan ve
Sırtlan) adlı oyunu ve pek de başarılı olmayan “A hóhér kötele” (Celladın
İpi) adlı romanıyla kurtulur.
Petofi şiirini ve yazınsal öğütleyici çalışmalarını bilinçli olarak “Macar
halkının devrimci kurtuluşunun ve dünya özgürlüğü düşüncesinin hizmetine”
adamıştır. Sevi şiirlerinin esin kaynağı olan Júlia Szendrey ile 1847’de evlenir.
Bu şiirlerinin değeri yazınsal açıdan dünya yazını düzlemindedir; seviden
ve evlilikten eşsiz bir durulukla söz eder. Adanmışlık bilinci ve evliliği Petofi’yi
ozansal doruğa çıkarır. 1947-49 yılları şiirlerinde başrol siyasal şiirlerinindir.
Esin kaynağı ise 1848 Martına dek yaptığı devrimi hazırlama çalışmaları ve
ulaşılan Mart zaferidir. Kurtuluş Ordusunda subay olarak savaşırken
öldürüldü.
Şiirlerinden Örnekler
BİRİCİK ÇİÇEĞİMDİN SEN BENİM
Biricik çiçeğimdin sen benim
Soldun, yaşamım çöl oldu gitti.
Parlak güneşimdin sen benim
Battın, geceler içindeyim şimdi.
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Düşlerimin kanatlarydın sen benim
Kırıldın, uçamıyorum, bittim.
Kanımın sıcaklığıydın sen benim,
Soğudun, ben buz kesildim.
Türkçesi : Tahsin SARAÇ
Ne İdi?..
Aşk benim için ne idi ?
Çok kere, gözyaşından bir ırmak.
Üzerinde hafif bir sandal yüzüyordu;
içinde sandalcı benim ruhum
ve onu iten rüzgâr ahlarımdı.
Aşk benim için ne idi ?
Istırapların ormanı.
Sık merkezinde kurtların bağrışı
ve yarasaların çığrışı duyuluyordu.
Aşk benim için ne idi ?
Kelebekleri kovalıyan,
bir hendeğe yuvarlanıncaya kadar
soluk soluğa koşan
akılsız, budala bir küçük çocuk.
Aşk benim için ne idi ?
Ölen ümitlerin, derin elemden dokunmuş kefeni;
yahut, beni idam yerine götürdükleri kızıl araba.
Şimdi benim için aşk nedir?
Gül ağacında minimini bir kuş yuvası.
İçinde neş’e ile ötüyorum;
ve fırtına onu bozarsa
biraz öteye gidip başkasını yapıyorum.
Sandor Petöfi
Tercüme : Necmi Seren
Aşk ve Hürriyet Şiirleri / Ahmet Halit Kitabevi / 1943
balkanpazar.org
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İsaac ROSENBERG (İngiliz) (1890-1918)
İngiliz Edebiyatının önemli bir Yahudi şairidir. İsaac Rosenberg, 1890
Yılında Bristol'da doğdu. 1 Nisan 1918 tarihinde Fransa'da cephede ölen
şairlerden olup işçi sınıfından Yahudi bir ailenin altı çocuğundan ikincisi olarak
dünyaya gelmiştir.
Daha çok resimle ilgilendi. Resim sanatına adeta kara sevdalı idi.
Portre sanatçısıydı diyebiliriz. Stepney Green Sanat ve El Sanatları Okulunda
resim dersleri almak için izin aldı. Ardından bir oymacının yanında çıraklığa
başladı. Whitechapel Gallery' de resim sergileri açtı. Bir ara hastalandı. Kronik
bronşitten şikâyetçiydi. Kariyerini devam ettirmek ve bronşitten kurtulmak için
sıcak iklimi tercih ederek Güney Afrika'ya, kardeşi Mina'nın yanına
taşınmışsa da, 1915 yılında İngiltere'ye döndü. Londra Üniversitesinde akşam
sınıfında okudu. T.S Eliot ve Ezra Pound gibi modern şiirin kurucularındandır.
Şairlik ve ressamlıktan geçimini sağlamaya çalıştı, ama, başarılı olamadı.
Konuşma diline yakın mısralarla dokudu şiirlerini. Savaşın ve siperlerin
şairidir. "Siperlerde Günün Sonu" en bilinen şiirlerindendir. "Kitapları
Londra'da küçük bir matbaada mütevazi miktarlarda basıldı.
Savaşta öldürülünce, cesedi hemen bulunamadı.1926' da yaklaşık
on bir askerin cesedi bulundu. (On sene sonra mı?) Onlaran birisi de İsaac
Rosenberg olduğu ifade edidi.
Şiirlerinden Bir Örnek
TAPINAĞIN YAKILMASI
Süleyman'ın yatışmayan öfkesi
Nerede uykuya daldın? Bak,
Kazandığın bunca çul
Toprağın ve denizin bağışı
Şu kızıl göklere bak.
Yoksa güneş mi battı?
Nedir bu eriyen altın
Bu kükreyen alevler,
Bu duman göklerde tüten?
Yeniden ölüyor o yüce kral.
Düşleri duman olmuş tütüyor
Geçmesin diye yonttuğu
Günlerin heykelleri kırılmış,
Yanık otlar gibi kapkara.
Son soluğu gibi tükenmiş.
Türkçesi : Cevat ÇAPAN
Kaynak: Baki, HAYATİ; Şiirin Kesik Damarları-2,Promete Yay, s.208
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Boris SMOLENSKİ
(1921-1941)
İkinci Dünya Savaşında öldürülen bir şairdir. Savaşta,çatışmada
öldürülmüştür.
1921 yılında Nikolaev' de doğmuş ve 1941 Karolya' da savaşta
öldürülmüştür.
"1937'deki "temizlik" hareketi sırasında kurşuna dizilen tanınmış bir
gazetecinin oğlu olan Smolonski, 1941' de İkinci Dünya Savaşında bir
çatışmada öldürüldü. Hiç bir eseri, sağlığında yayımlanmayan bu talihsiz
şairin, Garcia Lorca için yazdığı bir ağıtı da savaşta kayblduğu biliniyor. Deniz
temasının ağırlıkta olduğu şiirlerinde ölüm, yalnızlık, savaş, "genç ölen"
insanlar için hüzün ve yaşama isteği ağırlıktadır."(1)
Şiirlerinden Bir Örnek:
VE SAVAŞ DERSE BİZE
Ve savaş derse bize : "Çaldı saatin".
Yarım kalacakmış kitaplarımız, kalsın...
"Hoşça kal" deriz biz dee fakülte duvarlarına
Vee adımlarımızı sıklaştırarak
yürürüz darmadağın yollar boyunca
Ve aşınmış okul kasketi
Miğfere, pilot başlığına
ya da
gemici beresine bırakır yerini.
Türkçesi: Attila Tokatlı

_____________________
(1) : Baki Hayati, Şiirin Kesik Damarları-2, Sayfa:208
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Edward THOMAS (İngiliz) (1878-1917)
"Çocukluğundan miras kalan kırsal bölgelere ve insanlarına olan
hayranlığıyla kaleme aldığı bir çok kitabın yanı sıra, bir eleştirmen ve
denemeci olarak tanınan Edward Thomas yaşamının son dönemlerinde
yazmaya başladığı şiirlerle 'savaş şairi' olarak tanındı. Yazarlık
yeteneğini ilk fark eden, komşuları, dönemin tanınan edebiyatçılarından
James Aschcroft Noble'du. Onun desteği ve yüreklendirmesiyle Thomas
henüz on beş yaşında yazmaya başladı. Oxford'daki öğrencilik yıllarında
sıkça akıl hocasının evini ziyaret eden Thomas, kısa süre sonra Noble'un
büyük kızı Helen'a aşık oldu ve onunla evlendi. Bu dönem yayımlanan doğa
üzerine denemeleri ve ilk kitabı ''The Woodland Life''ın verdiği cesaretle
mezun olur olmaz profesyonel yazarlık yapmaya karar verdi.
Babasının şiddetle karşı çıktığı bu kararı alması Thomas'ın, karısı ve
üç çocuğuyla birlikte büyük maddi sıkıntılar çekeceği bir dönemin
başlangıcıydı. Yine de çok çalışıyor, yazdıkları sayesinde dönemin önde gelen
eleştirmenleri arasında yer alıyordu.
Daily Chronicle için kitap eleştirileri yazdığı sıralarda tanıştığı, kendisi
gibi Galler asıllı olan ''aylak şair'' W H Davies ile dost oldular, bir kaza
sonucu sakat kalan Davies'in rahatça yazabilmesi için ona uzun süre yardım
etti. Thomas düz yazılarına devam ediyordu. Şiire başlaması ilk romanı
''TheHappy-Go-Lucky Morgans''ı (1913) yazdığı yıl tanıştığı Robert
Frost sayesinde oldu. Bütün şiirlerini, gönüllü olarak katıldığı I. Dünya Savaşı
yıllarında yazdı. Yazdıklarının kendi adıyla yayımlandığını göremeden
1917'de Paris'te savaş alanında öldü.
Ölümünden sonra Edward Thomas'ın bir şair olarak ünü günden güne arttı;
W.H. Auden,Philip Larkin, Derek Walcott gibi farklı şairler tarafından esin
kaynağı olarak gösterildi."1

1

rob389.com
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Şiirlerinden Bir Örnek
Gelir misin?
Gelir misin?/ Gelir misin? Gezintiye
Bu vakitte yan yana Gelir misin?
Gelir misin?/ Gelir misin? Gece de
Parlak Dolunay Gelir misin?
Gelir miydin? /Gelir miydin?
Eğer gece/ Işıklar verse/ Yol gösterse
Yalnız ay değil
Güzel, gelir miydin?
Gelmiş olsaydın/ Gelmiş olsaydın
Gururlu olmasaydın Güneş batmada İçimde bir kuşku
Sevgilim gelecek misin? Eğer geleceksen
Çabuk gel baykuşlar ötmede
Gece geliyor Binelim atlarımıza Sevgilim, güzelim, gel.
Edward Thomas (1878-1917)
(Çeviren:Erdal Ceyhan) 1

1

antoloji.com, Erdal Ceyhan Sayfası.
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3. DÜELLODA ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER
Mihail Yuryeviç LERMONTİV (Rus)
Aleksandr PUŞKİN (Rus)
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Mihail Yuryeviç LERMONTİV (Rus)(1814-1841)
15 Ekim 1814’te emekli subay Yuri Petroviç Lermontov ile zengin bir
ailenin kızı olan Mariya Mihaylovna Arsenyeva’nın oğlu olarak Moskova’da
dünyaya geldi. Annesinin genç yaşta ölümü üzerine, bakımını üstlenen
büyükannesi Yelizaveta Alekseyevna Arsenyeva’nın yanına, Penzenskaya’ya
yerleşti. Burada küçük yaştan itibaren Almanca, İngilizce, Fransızca ve
Yunanca öğrendi, resim ve müzik dersleri aldı. 1827’de büyükannesiyle birlikte
Moskova’ya yerleşti. Her türlü maddi imkânın sunulduğu bir evde büyümesine
rağmen, babasıyla görüşmesi kesin bir şekilde yasaklandığından, mutsuz bir
çocukluk ve gençlik geçirdi.
Sağlığı nedeniyle hem temiz havası hem de kaplıcaları için sık
sık gittiği Kafkasya’da, dağlara karşı derin bir tutku geliştirdi. 1830’da
Moskova Üniversitesinde felsefe eğitimi almaya başladı. Ertesi yıl babasının
ölümüyle ağır bir bunalım geçirdi ve intiharın eşiğine geldi. Şiir yazmaya bu
yıllarda başladı.
Dönemin siyasi ortamını eserlerinde yansıttı. 1832’de ders aldığı kimi
profesörlerle yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldı. St.
Petersburg’a giderek harp okuluna yazıldı ve 1834’te asteğmen olarak mezun
oldu.
1837’de Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin’in bir düello sonucu
hayatını kaybetmesiyle derinden sarsıldı. Bu ölümün gerçek sorumlularını
eleştiren ve Rus ulusunun Puşkin’e olan sevgisini dile getiren bir ağıt yazdı.
Aristokrat çevreleri ve Çar I. Nikolay’ı rahatsız eden bu şiir, Kafkasya’ya
sürülmesine sebep oldu. Öte yandan Lermontov bu şiirle beklenmedik bir ün
kazandı ve bir anda ülke çapında “Puşkin’in varisi” olarak anılmaya başladı.
Kafkasya sürgünü sırasında edindiği tecrübeler sonraki şiirlerinde, düz
yazılarında, resim ve çizimlerinde önemli bir yer tutar.
1838 başında Moskova’ya dönmesine izin verildi. Başkente
dönüşünde edebiyat çevrelerinde kahraman olarak karşılandı. Bu dönemde
Rus romanının kurucularından biri olarak sayılmasına neden olan
“Zamanımızın Bir Kahramanı”nı yazmaya başladı. 1840’ın ilk aylarında St.
Petersburg’da Fransız büyükelçisinin oğluyla yaptığı düello nedeniyle askerî
mahkemeye çıkarıldı ve Çar I. Nikolay’ın talimatıyla yeniden Kafkasya’ya
sürgüne gönderildi. “Zamanımızın Bir Kahramanı” nın ilk baskısı bu sırada
yayımlandı. Büyükannesinin çabalarıyla 1841’de kısa bir süreliğine başkente
gelmesine izin verildi. Birliğine dönerken uğradığı Pyatigorsk’ta, bir tartışma
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sonucu Nikolay Martinov adında bir başka subayla düelloya girdi ve bu
düelloda hayatını kaybetti.
Cenazesi 17 Temmuz 1841’de binlerce kişinin katıldığı törenle
defnedildi. Ertesi yıl, Çar I. Nikolay’ın izniyle naaşı Tarkhani’deki aile
mezarlığına aktarıldı. “Maskeli Balo” isimli bir oyunu ve “Yelken”, “Hayır,
Byron Değilim”, “Şairin Ölümü”, “Bir Ocak”, “Valerik” gibi birçok şiiri vardır."1
Şiirlerinden Bir Örnek
Şairin ölümü
intikam,çar, intikam!
kapanıyorum ayaklarına
adil ol ve katili cezalandır
Ki onun idamı gelecek çağlara
senin haklı yargını duyursun
ve caniler örnek bulsun onda.
Şair öldü! - kuluydu namusun.düştü,karalanmış,söylentilerle.
düştü intikam özlemiyle,göğsünde bir kursun
egerek gururlu basını yere!
utancını değersiz tahkirlerin
taşıyamazdı şairin kalbi
o başkaldırdı yargısına sosyetenin
ve öldürüldü! yapayalnız,önceki gibi..
Öldürüldü! neye yarar simdi gozyaslari..
neye yarar boş övgülerin gereksiz korosu..
neye yarar zavallı özür mırıltıları..
kader oynadı oyununu!
ilkin kinle kovan siz değil miydiniz
onun özgür ve cesur yeteneğini ;
ve eglenmek icin körüklediniz
bir yangını ki belli belirsizdi..

1

iletisim.com.tr
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daha ne? eglenin..son ıstıraplara
dayanmaya artık gücü yetmezdi!
söndü bir meşale gibi eşsiz deha
soldu alnındaki zafer çelengi..
Kurtuluş yok, soğukkanlılıkla
katil indirdi vuruşu.
titremedi elindeki tabanca
yüreği sanki donmustu..
Sasacak ne var? uzaktan onu
o benzeyeni yüclerce kaçağa
fırlatmıstı bize kaderin buyruğu
talih ve rütbe avına..
Gülerek, küstahça aşağlıyordu
yabancı bir toprağın göreneklerini
o bizim şanımızı esirgeyemezdi
ve bu kanlı an düşünemezdi
elini neye kaldırdıgını !
Şair öldü ve girdi toprağa
O ünsüz, tatlı türkücü gibi
sağır bir kıskançlığın kurbanı.
onu eşsiz bir güçle betimlemişti
acımasız bir elin yere serdiği
o yazgı yoldaşı ozanı..
bırakarak barışçıl erinçleri ve saf bir dostluğu
özgür yüreğin ve ateşli tutkuların boğulduğu
bu kıskanc dünyaya niçin geldi?
niçin verdi elini değersiz kara çalıcılara?
niçin inandı yalan sözlere ve okşayışlara?
o ki genc yasından beri insanları bilirdi..
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çıkarıp ilk çelengi alnından
dikenli ve denfeden bir çelenk taktılar ona,
ve gizli iğneler dalların altından
battılar şanlı alnına..
ve ağulandı son anları da
sinsi fısıltısıyla alaycı cahillerin.
ve öldü o -boşuna bir intikam susuzluğuylave gizli üzgüsüyle kırılmış ümitlerin..
sesleri o eşsiz şarkıların dindi
bir daha duyulmamacasına.
dar ve sevimsiz sığnağında simdi
Susuyor şair, bir mühür ağzında..
Ve sizler,kibirli çocukları
bilinen alçaklıkla ün salmış ataların!
köle topuklarıyla çiğneyen yıkıntılarını
bahtın oyunuyla incinmiş soyların!
özgürlük, defa ve şan cellatları!
tahtın yanındaki açgözü yığın!
susturun gerçeği ve yargıyı
gizlenin örtüsü altına yaslanın!
fakat ey ahlaksızlar,tanrısal bir yargı
ve müthiş bir yargıç bekliyor sizleri!
O'nu kandıramaz altın şıkırtısı
O bilir önceden her şeyi.
o zaman boşa gidecek ama
kötülemeler, basvuracağınız!
ve tüm kara kanınızla, şairin
haklı kanını yıkayamayacaksınız!..
(1873)
Ceviren : Ataol Behramoğlu
Sair : Mihail Yuryeviç LERMONTOV
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Aleksandr PUŞKİN (Rus) (1799-1837)
“Manas-Altay Dağlarının Kaplanı-Mitolojik Destan Roman eseriyle
2009 yılında Puşkin Edebiyat Ödülü’nü üstad Hayrettin İvgin almıştır.
Hayrettin İvgin Hocamızın ödülünü aldığı Puşkin, Rus Edebiyatı için çok
önemli bir şairdir ve öldürülen şairlerden-hem de düelloda öldürülen şairlerden
birisidir.
"Rus şair ve yazar. Birçok kişi tarafından en büyük Rus şairi ve Rus
edebiyatının kurucusu olarak kabul edilmektedir.
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, 1799’da Moskova’da doğmuştur.
Babası Sergey Lvoviç, soylu bir ailenin ilk çocuğudur. Annesi Nadejda
Osipovna Hannibal’in dedesi Etiyopya'lı Hannibal’in Rus Çarı I. Petro’nun
vaftiz çocuğudur. Puşkin soylu bir ailenin üyesidir. Annesi ve babası eğitimli
insanlardır. Puşkin, ilk bilgilerini yabancı eğitmenlerden edinmiştir. Henüz
sekiz yaşındayken Fransızca Rusça bilmektedir. On bir yaşına geldiğinde ise
özgürlükçü ve alaycı yazarlarını beğendiği Fransız Edebiyatı’ndan etkilenerek
Fransızca şiirler ve komediler yazmaya başlamıştır.
Döneminin tanınmış şair ve yazarları, Puşkin’in evine gelip gidenler
arasındadır. Ancak hiçbiri onu kendisine Rus masallarını anlatan, eski Rus
türkülerini söyleyen dadısı kadar etkilememiştir. Yaşlı dadısı Arina’nın
anlattıkları, Puşkin’in çocukluk ruhunda önemli izler bıraktığı düşünülmektedir.
Şiire başlaması
Puşkin, on iki yaşına geldiğinde, Rus Çarı I. Aleksandr’ın Tsarskoye
Selo’da (Çar’ın yazlık köyü) açtırdığı okula yazdırılmıştır ve buradaki altı
öğrenim yılı boyunca tıpkı okulun diğer öğrencileri gibi, Petersburg’a gitme izni
verilmeden dış dünyadan kopuk bir şekilde eğitim görmüştür.
Puşkin’in lise yıllarında yazdığı şiirlerinde gerçekçilik eğilimi
açıkça göze çarpmaktadır. O dönem şiirinde kullanılmayan kaba ve
gündelik sözcükleri kullandığı şiirleriyle Derjavin’in dikkatini çekmeyi
başarmıştır. Artık ünlü bir şair sayılmaya başlayan Puşkin, okul yıllarından
sonra Petersburg’a gitmiştir. Yazdığı ve birçoğu yasaklanan özgürlükçü şiirleri
ve taşlamaları bu sıralarda toplum arasında yayılmıştır. Rus edebiyatı
tarihinde şiir, ilk kez olarak herkes üzerinde hayranlık uyandırmıştır. Yeni
doğan ve adeta üzerine titrenen bir çocuk gibi coşku ile büyümeye başlamıştır.
Rus Çarı I. Aleksandr tarafından Kafkasya’ya atanmış ve burada ünlü “Kafkas
Esiri” ve “Bahçesaray” adlı destanlarını yazmıştır. Onun edebiyatında ne
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klasik şiirin kuralcılığı ne Romantizmin etkileri yer almaktadır. Puşkin, gerçeği
olduğu gibi anlatmayı istemektedir.
Kafkasya’dan dönen Puşkin’in Rusya’daki askeri yönetime karşı
oluşundan dolayı dört yıl süreyle başkente girmesi yasaklandı ve ailenin sahip
olduğu Mihaylovskoye köyünde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Hükümet
tarafından oğlunu gözetim altında tutmakla görevlendirilen babası da görevini
yerine getirmiştir.
Yirmi dört yaşındaki Puşkin, bu sürgün döneminde yedi yıl sonra
tamamlayacağı “Yevgeniy Onegin” adlı romanını yazmaya başlamıştır.
“Çingeneler, Peygamber ve Boris Godunov” adlı önemli eserlerini de yine bu
sürgün yıllarında yazmıştır.
Bu uzun sürgün döneminden sonra Rus Çarı I. Nikolay tarafından
Moskova’ya çağırılan genç şairin kaleminden çıkan her şey artık çarın
sansüründen geçecektir. Polis baskınları ve aşk serüvenleri ise
Puşkin’in yaşamının ayrılmaz parçaları olmuştur.
Evliliği
Puşkin, bir baloda eski yüksek rütbeli bir memurun kızı olan Natalya
Gonçarova ile karşılaştı ve bu genç kıza aşık oldu. Puşkin Natalya’ya
evlenme teklif etmiş; Natalya ise, şairin evlenme teklifini belirsiz bir tarihte
cevaplanmak üzere ertelemiştir. Puşkin, bu durum karşısında umutsuzluğa
kapılmış ve Moskova’dan uzaklaşmak istemiştir. Bu nedenle de 1829’da, bir
gözlemci olarak Rus ordusuna katılmıştır ve Osmanlı topraklarına
gelmiştir. Sonradan yazdığı “Erzurum Yolculuğu” adlı eserinde yol
izlenimlerini anlatmış olan Puşkin’in, daha başka birçok eserinde de
Erzurum’dan aldığı esinler yer bulmaktadır.
Moskova’ya dönmüş olan Puşkin, Natalya’ya evlenme teklifini
yinelemiştir. Uzun çekişmelerden sonra Natalya’nın ailesini de ikna etmeyi
başarmıştır ve sonunda nişanlanmıştır. Natalya ise, bu duruma karşı kayıtsız
kalmış ve sadece izlemekle yetinmiştir. Natalya’nın bu tutumu da sonuna
kadar böyle devam ettirmiştir. Puşkin bitmek bilmeyen soruşturmalar ve
yasaklamalar yüzünden rahatsız olsa da yazmaya devam etmiştir.
“Yevgeniy Onegin, Don Juan, Veba Sırasında Ziyafet” gibi manzum
trajedyalarını ve Dubrovski, “Maça Kızı” gibi önemli eserlerini bu dönemde
yazmıştır. Gogol ile olan arkadaşlığı da bu döneme rastlamaktadır. Öyle ki
Gogol’a ünlü “Ölü Canlar” romanını yazma fikrini Puşkin verdiği
söylenmektedir.
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Ölümü
Bu dönemde hayatına George Charles d'Anthès adında biri girmiştir.
Puşkin, o sıralarda yazdığı birkaç imzasız mektup aracılığıyla, d'Anthès
adındaki bu Fransız delikanlısının karısı Natalya Puşkin’e kur yaptığını
öğrenmiştir. 1837’de d'Anthès’i düelloya çağırmıştır. 27 Ocak 1837'de
St.Petersburg yakınında Kara Dere'nin bir
köşesinde
düellonun
yapılmasına karar verilmiştir. Puşkin'in şahidi arkadaşı Danzas'tır.
Düello'da kullanacağı silahı almak için gümüşlerini sattığı iddia edilmektedir.
Düelloda Puşkin tarafından omzundan yaralanan d'Anthès,
Puşkin’i karnından yaralamayı başarmıştır. Büyük bir soğukkanlılıkla iki gün
boyunca can çekişen Puşkin, Şubat ayında bir öğleden sonrası hayata
gözlerini yummuştur.
Şairin öldüğünü duyunca evinin kapısının önünde toplanan ve
“Yevgeniy Onegin”in son baskısını tüketen halk, şairin ölümü üzerine
neredeyse hükümete karşı bir ayaklanma noktasına gelmiştir. Bu gerekçe ile
olayların çıkmasından çekinen polis, bir gece yarısı, şairin tabutunu gizlice
kiliseden alır ve Mihaylovskoye köyüne götürerek toprağa vermiştir.
Gogol, “Puşkin, olağanüstü bir olaydır.” demektedir; Dostoyevski daha
mistik bir tavırla “ Puşkin, bize gelecekten haber veren bir peygamberimizdir.”
demişir. Puşkin, modern Rus Edebiyatı’nın oluşmasına büyük katkılarda
bulunan yazın ve düşün adamıdır. Puşkin, klasik Batı edebiyatını ve Rus halk
ruhunu sentezleyerek, Rus Edebiyatı’nda “gerçekçilik akımı”nı başlatan
liderlerden biri olmuştur.
Aleksandr Puşkin'in düello günü uğradığı son yer; Peterburg
NevskiProspekt'de Wolf's şekercisidir (şimdiki Cafe Litteraturnia). Bu
cafede Puşkin'in balmumundan bir heykeli bulunmaktadır.
Eserleri
Ruslan i Lyudmila – Ruslan ve Ludmila, 1820, şiir.
Kavkazskiy Plennik – Kafkas Esiri, 1822, şiir.
Bakhchisarayskiy Fontan – Bahçesaray Selsebili,1824, şiir.
Tsygany, – Çingeneler, 1827, öyküsel şiir.
Arap Petra Velikogo – Büyük Petro'nun Arabı,1828, tarihsel roman,
bitirilmemiş.
Poltava,1829.
Küçük Trajediler,1830.
Boris Godunov,1825, dram.
Papaz ve uşağı Balda'nın hikâyesi,1830, şiir.
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Povesti Pokoynogo Ivana Petrovicha Belkina – İvan Petroviç Belkin'in hikâyesi
(5 kısa hikâyeden oluşur: Atış, Kar Fırtınası, Cenazeci, Menzil Müdürü ve
Bey'in Kızı), 1831, düzyazı.
Çar Saltan Masalı, 1831, şiir.
Dubrovsky (1832-1833, yayınlandı 1841, roman)
Prenses ve 7 Kahraman, 1833, şiir.
Pikovaya Dama – Maça Kızı, 1833, hikâye (Daha sonra operaya
uyarlanmıştır.).
Altın Horoz,1834, şiir.
Balıkçı ve Altın Balığın Hikayesi, 1835, şiir.
Yevgeni Onegin, 1825-1832, şiirsel roman.
Mednyy Vsadnik – Bronz Süvari, 1833, şiir.
Yemelyan Pugachev isyanının Tarihi, 1834, düz yazı.
Kapitanskaya Dochka - Yüzbaşının Kızı, 1836, düz yazı.
Kirdzhali – Kırcali, kısa hikâye.
Gavriiliada.
Istoriya Sela Goryukhina – Goryukhino Köyü'nün Hikayesi (bitirilmemiştir).
Stseny iz Rytsarskikh Vremen – Şövalye Hikayeleri.
Yegipetskiye Nochi – Mısır Geceleri, kısa şiirsel hikâye, bitirilmemiştir.
K A.P. Kern – AP. Kern'ne, şiir.
Bratya Razboyniki – Haydut Kardeşler, oyun.
Graf Nulin – Kont Nulin.
Zimniy vecher – Kış akşamı.
Puşkin'in birçok eserini filolog Metehan Mollamehmetoğlu Türkçeye çevirmiştir.

Şiirlerinden Biri
‘What Is There for Thee . . . ?’
What is there for thee in my name?
For it will die, like the sad slapping
Of waves, at a far coastline lapping,
Like cries at nighttime on the plain.
On mem’ry’s page the trace it burned
Is dead—the unfamiliar diction,
The pattern of a tomb inscription
In language foreign and unlearned.
What’s in it now? So long forgot,
In turmoils new and wild surrender,
Unto thy soul it will give nought,
No recollections pure and tender.
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But, on a day of silent grief,
Pronounce it then; thy want confiding,
Say this: A mem’ry of me keeps,
There’s one heart, somewhere, I abide in.
—A.S. Pushkin, 1830
HAKKINDA YAZILANLARDAN
Puşkin’in Dinî Bilincinin Oluşmasında Doğu’nun Etkisi: Doğu ve
Puşkin

Vladimir Kazarin
1820 yılında Kırım gezisi sırasında ve sonrasında, Puşkin’in mektup
ve eserlerinde, Tavrida olarak adlandırılan eski Kırım topraklarında, Ortodoks
Hıristiyanlığı’nın gelişmesi ile ilgili anı ve rivayetlerden bahsetmemesi, bu
konuya fevkalade kayıtsız kaldığını gösterir.
Taman’dayken, Kerç Boğazı’nın iki kıyısında bulunan eski
Taman Hanlığı’na ve büyük ihtimalle, 1792 yıllarının tarihî bulguları
arasında en heyecan verici eserlerden olan Taman Hanlığı’nın taştan yapılan
muhteşem anıtına ilgi göstermiş ancak Puşkin “Meryem Ana’yı Himaye”
kilisesinden hiç söz etmemiştir. Halbuki söz konusu Taman Hanlığı’nın taş
anıtı bir süre bu kilisede muhafaza edilmişti. Ayrıca, o dönemde Meryem
Ana’yı Himaye kilisesine bağlı bir rivayet çok meşhurdu. Bu kilise, 1022 yılında
Taman Hanı Mstislav tarafından, Kosogların hanı Rededü ile yapılan savaşta
galip geldiği için kurulmuştur.
Eski vakayinamelerde bu kilisenin Meryem Ana kilisesinin kalıntıları
üzerine kurulmuş olduğu rivayet edilmiştir. Puşkin’in Meryem Ana
Kilisesinden ve kuruluş özelliklerinden haberdar olduğu muhakkaktır, çünkü
kendisi Taman Hanı Mstislav’ın şahsiyetine ilgi duymuş, “Kafkas Esiri” adlı
uzun şiirindeki dipnotlarında bu handan da söz ederek, “Mstislav” adlı Taman
Hanı’nı anlatan ayrı bir eser yazmayı düşünmüştür. Puşkin’in bütün bu
olaylardan haberi vardır ancak eserlerinde bu konulardan hiç bahsetmemesi
manidardır.
Kerç’e geldiğinde Puşkin, büyük ihtimalle Hazret Yohhan kilisesini
ziyaret etmiştir. Eski Bizans usulü ile inşa edilmiş bu kilise, şehrin esas
görülmesi gereken yerlerinden birisidir, Kerç’e gelen herhangi bir seyyah
mutlaka burayı ziyaret etmiştir. Bu seyyahlar arasında, kiliseyi 1818 yılında
ziyaret eden Çar I. Aleksandr’ın isminin söylenmesi meseleyi yeterince
açıklıyor zannederim. Hz. Yohhan kilisesinin kuruluş tarihleri ile ilgili
tartışmalar hâla devam etmekte. Puşkin’in yaşadığı dönemde, kilisenin kuruluş
tarihi olarak M.S. VI yüzyıl (A. İ. Mihaylovski-Danilevski) ve III-IV. yüzyıl (G. V.
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Gerakov) tarihleri tahmin ediliyordu. Bunun yanında daha gerçekçi fikirler de
vardır (İ. M. Muravyev-Apostol). Günümüzde ise bilim adamlarının bu konuda
kesin bir cevabı yoktur, tahmin edilen tarih ise VIII-XIV. yüzyıllardır.
Sivastopol yakınlarında Fiyolent burnunda bulunan Georgi Manastırına
Puşkin’in yaklaşım tarzı çok manalıdır. O dönemde sadece Kırım’ın değil,
bütün Rusya Ortodoks Hıristiyanlığı’nın önemli kutsal yerlerinden olan bu
manastırın kuruluşunun 1000. yıldönümü yaklaşıyordu. Rivayetlere göre,
günümüzde manastırın bulunduğu yerde eskiden bir mağara kilisesi vardı. O
kilisenin papazı ise Andrey Havarisi idi. Puşkin ise yazılarında, ancak
manastırın bulunduğu yerin manzarasının çok güzel olduğuna ve manastır
yakınlarında eskiden antik mitolojiye ait olan “İfijeni Tavrida’da” adlı
rivayette anılan Diana mabedinin bulunmasından dolayı manastırdan
bahsetmektedir.
“Bahçesaray Selsebili” adlı eserinde Hıristiyanlık (ancak
Ortodoks Hıristiyanlığı değil, Katolisizm) konusu ortaya çıkacaktır. Bu konu
da o dönemde moda olan romantizmin meydana getirdiği
Avrupa
(Hıristiyanlık) ve Şark (İslâm) kültürlerinin karşılaştırılması akımına
uymasından dolayıdır.
Nihayet, sıraladığımız olaylar arasında en manidarı, bahsettiğimiz
dönemde Kırım’dan söz eden Puşkin, Kırım topraklarının Rus
Hıristiyanlığı’nın vatanı olması ve burada 988 yılında Prens Vladimir’in vaftiz
edilmesiyle ile ilgili bir kelime dahi söylememesidir. Böyle olmakla beraber,
“Ruslan ve Ludmila” adlı uzun şiirinde ve “Mstislav” adlı uzun şiirinin
karalamalarında Puşkin, Prens Vladimir’den bahsetmiştir. O dönem, Rusya’nın
resmi tarihçisi olan N. M. Karamzin’in yazmış olduğu Rusya’nın vaftiz olayını
anlatan kitabını dikkat ve titizlikle okumuş olan Puşkin’in, söz ettiğimiz döneme
ait eserlerinde bu vaftiz olayını ihmal etmesi anlamlı ve dikkat çekici bir
tavırdır. 1825 yılında Kırım’ı gezen Griboyedov, Rusya’nın bu vaftiz olayını
çok düşünecek ve dile getirecektir.
Puşkin’in bu önemli olaylara karşı kayıtsızlık ve suskunluğunun
nedeni, 1820 yılında, döneminin modasına uygun olarak aşırı ateist
olmasıdır. Arkasında, lise yıllarında yazdığı “Rahip” adlı ahlaki serbest uzun
şiiri (1813) vardı, ilerisinde daha yazılacak ve Tanrıya kahredecek “Gavriliada”
(1821) ve Odesa’daki “Temiz Ateizm Dersleri” (1824, bahar) vardı. Dinî
değerlerini ve Ortodoks Hıristiyanlığı’nı Puşkin, 1824 sonbaharında
Mihaylovsko’ye geldikten sonra yeni tanımaya ve benimsemeye
başlamıştır. İlgi çekici olan şudur: Puşkin’in dine ısınması, “Kuran-ı
Kerim’e nazireler” yazdıktan sonra başlamıştır.
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“Kurân-ı Kerim’e nazire” yazma fikri muhakkak, doğrudan
Kırımla ilgilidir. Puşkin, Şark kültürünü, İslam dünyasını Kırım gezisi
sırasında, özellikle Bahçesaray’da bulunduğu sıralarda tanımıştır. Bir yabancı
olan Puşkin’i, Kırım Tatarları’nın dinî emirleri yerine getirme titizliği hayrete
düşürmüştür. “Bahçesaray Selsebili” adlı uzun şiirinde Puşkin “muhteşem
Doğunun insanlarının” “Kur’an’ın kutsal emirleri”ne “titizlikle riayet etmeye”
hazır olduklarını, “Peygamberi sevenlerin” yaşlanırken Mekke’yi görme ve
savaşta şehit olup cenneti kazanma arzularından çokça bahsetmiştir.
Kasım 1824’de, nazireler üzerinde çalışan Puşkin, 1790 yılında çıkan
M. Verevkin tarafında tercüme edilen Kur’ân-ı Kerim’in metininden
faydalanmıştır. Ancak Puşkin Kuran-ı Kerim’deki yazıları titizlikle takip
etmemiştir. Onun şiirlerinin, kutsal kitabın surelerinin şiir diline tercümesi
olduğunu söylemek yanlıştır. Puşkin’in şiirleri, Kuran-ı Kerim sureleri esas
alınarak, Tanrı ile insan arasındaki münasebetler üzerine yazılmış fikirlerdir.
Haklı olarak şu fikir ileri sürülebilir: Puşkin, Rus insanın bilincinde
Ortodoks dininin yeri üzerinde, İslâmı tanıdıktan sonra düşünmeye
başlamıştır. Bir derecede, Kur’ân-ı Kerim, Puşkin’i Hıristiyan buyruklarını
analiz etmeye teşvik etmiştir. Kurân-ı Kerim’in surelerini şiir diline çevirince,
Puşkin, doğal olarak İncil’in bölümlerini şiir diline çevirme fikrini benimsemiş
ve gerçekleştirmiştir. 1823 yılında yazılan “Eken” şiirinde Puşkin, İncil
hikayesinden yola çıkarak, bu hikayesini “Demokrat İsa Mesih’in
masalı” olarak yorumlamıştır. “Boris Godunov” trajedisinde (1824-1825)
ise, şair tarafından tasvir edilen halk, “Hristiyanların gayretle ettikleri
dua”nın Allah’a ulaşmasını, “Bahçesaray Selsebili”nin kahramanlarının
coşkusuyla arzu edecektir.
“Kurân-ı Kerim” naziresinden, Puşkin’in İsa Peygamber’in şahsiyetini
açıklamaya çalıştığı ünlü “Peygamber” şiiri (1826) doğmuştur. Bu şiirde şair ilk
defa bir Peygamberi, ferdi hayatı dışında bir Mesih olarak düşünecektir.
Bunun yanında, “Peygamber” şiirinde, şair peygamberin vazifeleri
arasında, Tanrı’dan insan bilincine armağan edilen dinî değerleri şöyle
yansıtmıştır:
Çölde yatan cesedime
Aniden bir ses geldi Tanrı’dan,
“Kalk, Peygamber, kalk, gör, işit”,
Diyar diyar dolaşarak,
İrademi kabul et, ettir, git,
İnsan kalplerini sözlerinle yak”.
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Vernadskiy Tavriya Milli Üniversitesi Profesörü, Rus Edebiyatı ve
Yabancı Edebiyat kürsüsü başkanı (Simferopol, Kırım/Ukrayna).
HABER
Puşkin'in büyük dedesinin konağında hazine bulundu.
30.03.2012
Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'da
restorasyonu sırasında 18. yüzyıla ait hazine bulundu.

bir

konağın

Konağın gizli mahzeninde bulunan hazineler sergilenmesi için şehir
müzesine teslim edilecek. Çaykosvsky sokağı 21 numarada bulunan tarihi
konağın restorasyonu sırasında, işçiler tarafından gümüş eşyalar bulundu.
Olay yerine çağrılan uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonunda,
hazinenin 18. yüzyıla ait olduğu belirlendi.
Üzerlerinde Çarlık Rusya'sının soylularından "Narışkin" ailesine ait
armalar bulunan hazinede, çatal, tabak, kaşık gibi mutfak eşyaları, özel
işlemeli semaverler, cep saatleri ve vazo gibi değerli eşyalar
bulunuyor.
Özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında
"tesadüf" eseri bulunan koleksiyonun 6 metrekarelik gizli bir mahzende
saklandığı bildirildi. Restorasyon yapan şirket; gümüş koleksiyonun, 40 adet
çuval içinde ve 1917 yılına ait gazete kağıtlarına sarılı olarak bulunduğunu
açıkladı.
Gümüş koleksiyonun bulunduğu tarihi konakta, St. Petersburg Anıt
ve Tarihi Eserleri koruma komitesi yetkilileri ve uzmanlar incelemelerini
sürdürüyor.
1780 yılında yaptırılan iki katlı konak, Puşkin'in anne tarafından
büyük dedesi olan Abram Ganibal Petroviç'e ait.
Siyahi olduğundan dolayı Büyük Petro'nun Arap'ı olarak da ünlenen
Abram Ganibal, aynı zamanda Rus Çarı Büyük Petro'nun sekreterliğini
ve emir erliğini de yapmış olan ordu komutanı ve devlet adamı olarak
biliniyor.
(Kaynak: haberler.com)
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HABER
‘Ünlü Rus Şairler Hz. Peygamber Hayranıydı’
YAŞAR NİYAZBAYEV
Zaman / 15 Şubat 2013
Rusya Müftüler Konseyi'nin bu yıl 7.’sini düzenlediği "Âlemlere
Rahmet, Hz. Muhammed" adlı şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Yarışmanın jüri üyesi şair Mihail Sinelnikov, "180 Rus şairin İslamiyet ve Hz.
Muhammed (sav) ile ilgili şiiri var. Bu şairler arasında Rusya'nın ünlü şairleri
Aleksandr Puşkin, Mihail Lermontov ve İvan Bunin önde gelenler. Bu şairlerin
şiirlerinde Hz. Peygamber'e hayran olduklarını görüyoruz. " ifadelerini kullandı.
Yarışmaya Rusya'dan yüzden fazla şiir gönderildi. Şiirlerde 74'ü ön elemeyi
geçti. Birinciliğe hak eden şiir bulunmazken İslam'ı 12 yıl önce kabul eden
Rus şair Cennet-Sergey Markus "Kur'an'ın uçsuz bucaksız genişliği" şiiri ile
ikincilik kazandı. Genç şair Rinat Suleymanov "Karanlık güneş" adlı şiiri ile
ikinciliği paylaştı. Rus asıllı şair Valeriy İvanov ise Kadir Gecesi'ne atfen
yazdığı "Leylet'ul Kadr" şiiri ile üçüncülüğe layık görüldü.
Rusya Müftüler Konseyi'nde (RMK) düzenlenen ödül törenine
Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, RMK Kültürel ve Sosyal İşlerden
sorumlu başkan yardımcısı Mustafa Kütükçü, juri üyeleri ve yarışmacılar
katıldı.
Ödül töreninde konuşma yapan RMK Başkanı Gaynuddin, Hz.
Muhammed'in (sav) doğduğu Rabiul Evel ayı boyunca Rusya'da yaşayan
Müslümanların, hayırlı etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Gaynuddin, etkinlikler
çerçevesinde hapishanelere ziyaretler gerçekleştirdikleri, seminer ve
konferanslar düzenlediklerini ifade etti.
Moskova'nın en büyük konser salonlarından Crocus City Hall'da
yaklaşık altı bin kişinin katıldığı mevlit programı düzenlediklerini hatırlatan
Müftü Gaynuddin, "Bu programın devamı olan şiir yarışmasına da çok sayıda
vatandaş katıldı. Farklı dinlere mensup, farklı milletlerden insanlar
Peygamberimizi (sav) anlatmak için şiir yazdı. Her yıl yarışmaya katılmak
isteyenlerin sayısı daha da artıyor. Bu çok gurur verici ve bizim için önemli bir
sevinç kaynağı." diye konuştu.
YARIŞMAYI DUMA DESTEKLEDİ
Yarışmanın Rusya Parlamentsou alt kanadı Duma, Moskova
Belediyesi, Rusya İlimler Akademisi ve Moskova Devlet Üniversitesi tarafından
desteklendiğini belirten, RMK Kültürel ve Sosyal İşlerden sorumlu başkan
yardımcısı Kütükçü, "Bu yarışma ile amacımız Efendimiz'in bize örnek olarak
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takdim ettiği hayatını sanatın çeşitli kollarından istifade ederek günümüze
aktarmak. Bu sefer Peygamber Efendimiz'in hayatından kesitleri şiirlerle
okuduk. Çok mutluyuz, çünkü bu yarışmaya sadece Moskova'dan değil,
Rusya'nın farklı şehirlerden de katılım gerçekleşti. Ayrıca bir diğer sevinç
kaynağı ise farklı din mensuplarının da bu yarışmaya katılmış olmaları ve
Efendimiz hakkında düşüncelerini şiirle ifade etmeleri oldu."
şeklinde bilgi verdi. Şiirleri okurken büyük sevgi ile yazıldıklarını hissettiğini
belirten Juri üyesi Rusya Yazarlar Birliği mensubu şair Mihail Sinelnikov, "Çok
sayıda şiir geldi. Şiirlerin yapıları, kaliteleri farklıydı. Aralarında çok güzel ve
yetenekli şairler tarafından kaleme alınan şairler de vardı. Ancak bizim arayıp
birincilik verebileceğimiz şiir maalesef yoktu. Bu yüzden bu yıl
ikincilik ödülü verebildik." dedi.
Öte yanda Sinelnikov Rus şairlerinin de İslam ve Hz. Muhammed'le
ilgili bir çok şiir yazdıklarını belirterek, "Rus Şiir Antolojisi'nde 180 şairin
İslamiyet ve Hz. Muhammed ile ilgili şiiri var. Bu şairler arasında Rusya'nın en
ünlü şairleri Aleksandr Puşkin, Mihail Lermontov ve İvan Bunin var. Şiirlerinde
bu şairlerin Hz. Muhammed'e hayran olduklarını görürsünüz. Ben, bu
şairlerin İslamiyet ve Peygamberi ile ilgili şiirler yazdıkları anda tüm kalpten
inandıklarını iddia edebilirim. O anda tamamen İslam'ı benimseyerek
tüm güzelliklerini hissederek bu şiirleri yazdıklarına inanıyorum." ifadelerini
kullandı.
HZ. MUHAMMEDİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HİSSETMEYEN, ŞİİRİ
ANLAMAZ Hz. Muhammed'in öğretilerine bakıldığında insanın
şaşırmamasının imkânsız olmadığını belirten Sinelnikov, "Bence bir insan
İslâm öğretilerini ve Hz. Muhammed'in büyüklüğünü hissetmiyorsa ya da
görmemezlikten geliyorsa, bu insanın şiiri anlaması hiç mümkün değil" diye
konuştu.
İkincilik ödülü kazanan Markus, İslamiyet ile yeni bir hayata
başladığını ve şiirini yazarken bu duygularını ifade etmeye çalıştığını belirtti.
Markus'un şiirinin Türkçe anlamı şöyle:
Ben de sizin gibi yarı uykulu, karanlık içinde,
Gücümü harcadım, aklımı kaybettim,
Bir kertenkeleden daha aşağı
Buldum, saklandım, yaşamadım
Işık nerede, Allahın ışığı,
Ölen ruhların dağlardan daha yüksek uçmasını sağlayan?
Kur'an-ı Kerim ile yaşamayan, uçsuz bucaksız genişliği bilemez.
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‘ONA OLAN SEVGİMİ ANLATTIM’
İkinciliği Markus ile paylaşan Rinat Süleymanov da şiir yazarken kendisi
gibi gençlere hitap etmek istediğini kaydetti. Hz. Muhammed'in öğretilerini
anlatmaya çalıştığını belirten Süleymanov, "Kendimden soyutlanıp elimde
kalem değil de fırçanın olduğunu düşündüm. Adeta bir resim çiziyor gibiydim.
Bu resimde İslamiyet'in tüm güzelliklerini ve Hz. Muhammed'e olan sevgimi
aktarmak istedim" dedi.
Bir Şiirini Nazım HİKMET Çevirmiş.
Şiir şöyle :
Kleopatra Ve Âşıkları
Saray pırıl pırıl. Şarkıcılar hep bir ağızdan
Destan okuyorlardı, filâvta ve rubabın akışıyla.
Melike sesiyle ve bakışıyla
Canlandırıyordu ziyafeti ihtişam içinde.
Gönüller sürükleniyordu onun tahtına doğru
Fakat altın tasın önünde, O, birdenbire daldı derinlere
Mucizeli başını, omuzuna eğip durdu.
Ve şimdi muhteşem ziyafet sanki uyukluyordu,
Davetliler susmuştu. Şarkıcılarda ne ses, ne seda vardı!
Ama işte, eğilen başını O kaldırdı yine,
Işıklı bir yüzle başladı sözlerine:
"Mutluluğunuz sizin, benim aşkımdadır,
Dinleyin beni, ben dilersem eğer, siz
Benimle bir olabilirsiniz.
İhtiras alışverişine kim giriyor, kim?
Aşkımı satıyorum ben,
Hayatı pahasına bir gecemi benim
Söyleyin, kim satın alacak içinizden? "
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Sustu ve korku sardı herkesi,
Yürekler burkuldu şehvetle...
O, yüzünde soğuk bir cüretle
Dinlemektedir şaşkın mırıltıları
Ve küçümseyen bakışlarını ağır ağır
Hayranlarının üstünde dolaştırmaktadır.
Birden bir insanın çıkışıyla yarıldı kalabalık
Onun peşinden geldi iki kişi daha
Duruşları pervazdı, gözbebekleri ışık.
Melike karşılıyor gelenler ve böylece
Alışveriş bitiyor: satın alınıyor üç gece.
Ölüm odasıdır çağıran onları artık.
Şimdi kutsal kâhinler
Donakalmış davetliler önünde
Uğursuz kâseden
Sıra kur'asını çekiyor birer birer.
Birinci Flavius, son Roma bölüğünde
En yırtıcı asker.
Çıldırtabilirdi onu
Katlanmak bir kadının azametine,
O kabul etmişti zevkin meydan okuyuşunu,
Kızgın kavga günlerinde koşar gibi
Düşmanın davetine.
İkinci, Kriton, genç hakim,
Epikür bahçelerindendi,
Kharite'lerin, Kıbrıs'ın, Amur'un
Şairi ve hayranlarındandı.
Üçüncü, yeni açmış bir bahar çiçeği gibi
Okşuyordu gözü ve kalbi.
Ünlü değildi, adı asırlarda tutmamıştı yer;
Yavaşça gölgeliyordu
Dudaklarını ilk tüyler;
Genç yüreğinde tecrübesiz gücü
Kaynıyor ihtirasla;
Heyecan ışıldıyor gözlerinde.
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Mağrur Melike hüzünlü bakışlarını;
Dondurdu onun üzerinde.
"-Ant içerim... Ey zevklerin anası,
Mislini görmediğin gibi hizmet edeceğim sana.
Satılık bir cariye gibi gireceğim,
Kandırıcı ihtirasların odasına.
Dinle beni, gücü büyük Kıbrıslı sen,
Ve siz yer altı hükümdarları,
Ey gazaplı Ayda'nın ilahları,
Yemin ederim ki, sabah şafak sökene kadar
Arzularıma hükmedenleri, ben
Tatlı ihtiraslarla doyuracağım,
Ve bütün esrarlı aşk hünerleriyle
Ve misilsiz bir rehavetle onları yoracağım.
Ama, kızıl sabah ışıklarıyla,
Sökünce ölümsüz şafak,
Yemin ederim ki ölümün baltasıyla
Bu bahtiyar başlar yuvarlanacak."
Ve işte artık gün batıyor,
Altın bir yay gibi doğuyordu ay.
Örtüldü baygın gölgelerle
İskenderiye'de saray.
Fıskiyeler coşuyor, meşaleler tutuştu.
Buhurdanlar tütüyor ağır ağır, yer yer...
Dünya ilâhlarının bekliyor emirlerini
Tatlı, ihtiraslı serinlikler.
Sessiz ve ihtişamlı karanlıkların,
Gönlü çeken mucizeleri arasında,
Ve gölgesinde erguvani perdelerin
Işıldıyordu altın oda...
1835
Çeviri: Nâzım HİKMET
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin
tr.wikipedia.org
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4.TERÖR KURBANI VE REJİM KARŞITI OLDUĞU İÇİN
ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER
Geo MİLEV (Bulgar)
Miklos RADNOTİ (Macar)
Gyorgy SARKÖZİ (Macar)
Fernando Gordillo SERVANTES (Nikaragua)
Haşim ŞABANİ (İran)
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Geo MİLEV (Bulgar) (1895-1925)
Radnevo köyünde 1895 yılında doğdu. Babası Milyo Kasabov’un bir
kitap mağazası vardı.
Beş yaşına geldiğinde okuyup yazabiliyordu. Onun erken zihinsel
gelişimi ailesini, aile dostları ve okul öğretmenleri etkiledi. 16 Yaşında lise
diplomasını aldı.
Dünyayı görmek ve gezmek, bilgi birikimini arttırmak
maksadıyla Almanya'ya gitti ve Leipzig Üniversitesi'nde çalışmalarına
başladı. Batı Avrupa kültürünün hakkında bilgiler topladı. Çok geçmeden
Almanca ve İngilizceden şiir tercümelerine bile başladı. Shakespeare'in
"Hamlet" çevirisini yaptı. Daha sonra da Bulgarcave 9 farklı dilde tercüme
yapmaya koyuldu.
Şiir ve denemede oldukça başarılı oldu. Birinci Dünya Savaşı’na
iştirak etti. Savaşta ağır yaralandı.
Bir edebiyat dergisi çıkardı. Sergiler ve tiyatrolar hakkında yazılar
yazdı. Askeri rejim tarafından ezilen halkın dili oldu. Dergiciliğini halkın sesi
hâline getirdi. “Eylül” şiiriyle üne kavuştu, ama, bu şiir onu canından etti.
Mahkemeye verildi. Cezaevinde yattı, para cezasına çarptırıldı.
Bir anda ortadan kayboldu. Seneler sonra, öldürülerek gömülmüş
bir çok Macar vatandaşının Sofya yakınlarındaki mezarı açıldığında, şairin
onlarla birlikte fırında yakılarak öldürülmüş olduğu fark edildi.
*"Geo Milev’in gözü
29 Kasım 2008-Hürriyet Gazetesi
1980’lerin başında açılışına tanık olduğum muhteşem Kültür Sarayı
harabeye dönmüştü. Komünist rejimin yıkılışından sonra, kapitalizm ve özgür
pazar onuruna kat kat, bölüm bölüm, oda oda kiraya vermişlerdi. Görkemli
sarayı gecekondulaştırmışlardı.
Park Hotel Moskova’nın adı değişmişti. Değişsin ama önündeki o
görkemli Barış Çanı ortadan kaybolmuştu. Kimbilir nereye atmışlar ya da
eritmişlerdi. Oysa üzerinde yüzlerce yazarın, bu arada Aziz Nesin’in, Kemal
Özer’in, Ataol Behramoğlu’nun ve benim kabartma imzalarımız vardı.
Alexandre Nevski Kilisesi ve biraz ötedeki küçük Rus Kilisesi yerinde
duruyordu ama caddenin karşı tarafındaki Devrim Müzesi, yeni düzenin
çapulcuları tarafından yerle bir edilmişti. Kolayca korunabilecek bir yeri,
kapitalizmin yeni kapatması karşı devrim hükümeti korumak zahmetine
katlanmamıştı. Tam tersine, ilkel tepki ve dürtüleri fışşıklamıştı!
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Devrim Müzesi’ne, daha doğrusu ondan geriye kalan boşluğa
uzaktan baktım. İnsan kendi tarihine karşı nasıl bunca acımasız, nankör,
öfkeli, kinli ve düşman olabilirdi?
Komünizmin yıkılışından sonra Bulgaristan’ın sanayisine, tarımına,
altyapısına bir dirhemlik bir şey eklememiş insanlar Georgi Dimitrov’un
mozolesini havaya uçurmuş, Devrim Müzesi’ni yerle bir etmişlerdi. Devrim
Müzesi’ni yerle bir edip, barbarcasına yağmalayıp, Barış Çanı’nı yok edip
caddeleri McDonald’s’lar, otomobil galerileri ve Batı’nın marka dükkân ve
butikleriyle doldurmuşlar ve Avrupa Birliği ile ödüllendirilmişlerdi.
Devrimi verip yerine blucinlerini almışlardı. Genellikle kederli olan
Bulgar’ın kederi iyice katmerlenmişti. Kimilerinde hüznün dibi tutmuş, ruh
hâlleri kendim ettim kendim buldum’ a dönüşmeye başlamıştı.
Devrim Müzesi’nin talan edildiğini duyduğum zaman, birden Geo
Milev’in takma gözünü anımsadım. Müzedeydi bir zamanlar. Acaba şimdi
neredeydi?
Şair Geo Milev (1895-1925) "Yazar, halkı neredeyse orada
olmalıdır; halkın yanında, halkın ortasında olmalıdır." diyen bir kuşağın
temsilcisiydi.
Birinci Dünya Savaşı’nda bir gözünü kaybetti. Yerine bir takma göz
koydular. 1925 Nisan’ında faşistler tarafından evinde tutuklandı. Şair Hristo
Yasenov ve on iki aydınla birlikte polis fırınında diri diri yakıldı. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra yakalanan katilleri olayı itiraf ettiler ve ceset
kalıntılarının gömüldüğü yeri gösterdiler. Geo Milev’in takma gözü kalıntılar
arasındaydı.
O Devrim Müzesi’nde Geo Milev’den başka, Hristo Botev’in, Hristo
Yasenov’un, Hristo Smirnenski’nin anıları vardı. Blucin ve McDonald’s
meftunları tarafından yok edildi bunlar. Dostlarım, tanıdıklarım CIA’nın, STÖ
(Sivil Toplum Örgütü) denen NGO’ların (Hükümet Dışı Örgütler), Soros’un
fesat tezgâhlarının yeni yeni farkına varmanın şaşkınlığı içindeydiler. Ve
Geo Milev’in mavi renkli takma gözü ortalıkta yoktu!.. Ama karşı devrimciler,
ülke halkının yarattığı bütün zenginlikleri bir tek leva karşılığında aralarında
paylaşmışlardı.” (Özdemir İNCE)
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Miklos RADNOTİ (Macar) (1909-1944)
"1907 yılında Budapeşte'de doğdu. Szeged üniversitesinde okudu.
Yahudi olduğu için öğretmenlikten uzaklaştırıldı, özel dersler ve edebiyat
çalışmalarıyla geçimini sağladı. Efendiliği ve alçakgönüllülüğü ile tanınmıştı.
Her zaman ve her yerde ciddi idi. Birçok defalar zulme uğradı. 1940'ta
Sırbistan'da bir bakır madeninde çalışmaya gönderildi ve kendisinden
yıllarca hiç bir haber alınamadı. 1944'te bozgundan dönen naziler tarafından
öldürüldüğü öğrenildi; Cesedi bir ölü yığınının arasında bulunmuştu. Ceketinin
cebinden el yazısıyle şiirleri çıktı. Düşünce derinliği taşıyan bir şairdi. Ayrıca
Shelley'yi, Cocteau'yu, La Fontaine'i Macarca’ ya kazandırmıştır.”
Şiirlerinden Örnekler
KALINTI
Bugüne dek genç bir boğa gibi yaşadım
bir inek sürüsünün ortasında sıkıldım durdum,
güneş ortasında koşa koşa harcadım gücümü,
salyamı bayrak yaptım oynadım.
Bugüne dek genç bir boğa gibi yaşadım.
Dört döndüm yararak havayı boynuzlarımla,
çiğnedim ezdim toprağı,
dört bir yana tutam tutam saçtım
darmadağın olmuş çayırdaki güzel otları.
Yaşıyorum bugün de bir boğa gibi.
Çekirgelerle kaplı bir çayırda birden titrer bu boğa,
sıçrayarak geldiğini duyar duymaz
başı dönen bir ceylanın,
yukarlardan, dağlardan doğru
bir kurt sürüsünün kokusunu getiren rüzgârla
başı dönen.
Çeker boğa havayı içine,
ve bilir ki gelince vakti,
kaçacağına ceylan gibi,
boş yere debelenip duracak,
ve sonunda kurtlar oraya buraya dağıtacak kemiklerini.
Böğürür acı acı göğe doğru boğa.
İşte böyle savaşmadayım bekleyerek sonumu.
Tanık kalacak kemiklerim geleceğe.
İSPANYA İSPANYA
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Yağar iki gündür bardaktan boşanır gibi,
parlar çatıları Paris'in penceremi açar açmaz,
oturur bir bulut gelir masamın üstüne,
ıslak bir ışık yüzümü yalar geçer.
Bağırır bana çukurdaki evlerden
yağmurla dövülen bir is uzakta,
öyle utanırım, öyle utanırım ki ben
cıvık çamurlarla, kara haberlerle kirli
bu alacakaranlıktan.
Ey savaş, kırbaçlayan bizi!
Ey savaş, zifir kanatlı!
Kol gezmede sınırlarda korku.
Ne eken kaldı orda artık, ne biçen,
orda artık ne üzüm toplayan kaldı.
Orda artık kuşlar şakımaz,
güneşin ışınları yok artık orda.
Artık anaların olmaz çocukları.
Ey İspanya, İspanya,
yalnız senin ırmakların
akmada
ye kaynamada,
senin ırmakların
kanlı kanlı,
Bir gün yeni ordular gelir ama,
yoktan var olan ordular,
gelir kasırgalar gibi,
ordular derin maden ocaklarından
ve yaralı tarlalardan doğru.
Ey Özgürlük, insanlar senin geleceğinden kuşkulu!
Hep seni çağırdılar şarkılarında bu öğle üzeri
Yüzü ıslak bir Parisli fakir de
hep bunun türküsünü söyler
sızlata inlete yürekleri, sızlata inlete.
(Çev. : A. Kadir - Afşar Timuçin)"
balkanpazar.org
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Gyorgy SARKÖZİ (Macar)
"1899 yılında doğdu. Budapeşte'de büyük bir yayınevinde çalıştı.
Şehirli olmasına ve «Nyugat» (Batı) dergisinde edebiyata başlamasına karşın
halkçıların hareketlerine katıldı. Onların «Valasz» (Yanıt) adlı dergisini yönetti
ve paraca katkıda bulundu. Doğruluğu, arılığı ve fedakârlığı şiirlerine de
yansır. 1945 yılında naziler tarafından öldürüldü.”
Şiirlerinden Bir Örnek
YAĞMUR DAMLALARI
Bir gün gelecek, olacağım ben sadece
bir rafta unutulmuş ince bir kitap.
Sevinçleriyle, acılarıyle kaderim
örecek sessizliğini kara sözcüklerden.
Ama sonunda uzanacak ona bir el,
tatlı bir soluk tütecek sayfadan,
doğacak bir sözcük, bir başka dünyanın ayı,
bir ikinci yaşamayı tadacak okuyan.
Zaman kaynar, gelir bir boğucu sis ta nereden,
gelir yüzer üstünde bu çizgilerin;
saydamlaştırın beni, tutun beni ışığa,
sonra ele geçmez sırlarımı çözün.
Ey ölüm, yaşayacağım ben ak kâğıt
bağışlayıncaya kadar beni,
ve yutuncaya kadar savaşan kasırgaları çağın
bugün söylediğimiz dedelerimizin dilini.
Ey belleğim, silinmen gerekecek, silinmen,
donmuş camlardaki buğu gibi;
izimizin hiç kaybolmadığı çölde
bir tohum olacaksın sen olsan olsan!
(Çev. : A. Kadir - Eray Canberk)"
balkanpazar.org

82

Mustafa Ceylan

Fernando Gordillo SERVANTES (Nikaragua)
(1941-1967)
2 Şubat 1941’de Managua şehrinde doğdu. Fernando Alberto Gordillo
Cervantes, Leon Unan merkezinde (1958-1960) hukuk üçüncü sınıfa kadar
okudu. 25 Temmuz 1967 tarihinde Somoza güçleri tarafından öldürüldü.
Önemli bir öğrenci lideri ve gençlik hareketi önderiydi. Nikaragua,
Meksika ve Guetemala'da düzenlenen hitabet yarışmalarında hep birinci
gelmiştir. 1960 yılında, bir edebî harekete iştirak etti ve "Pencere"
isimli yayınlar gerçekleştirdi. Nikaragua,
Unan
Beşeri
Bilimler
Fakültesi
Gazetecilik Okulunda Eğitim Bilimleri ve American History
Okulunda sosyoloji okurken, Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve
"Özerklik Kuşağı" üyeliği yapmıştır. Ölümünden sonra yazdıkları, birkaç yıl
boyunca İngilizce ve Almanca’ya tercüme edildi. Bazı gazete ve dergilerde,
denemeler, öyküler ve şiirleri yer aldı. Ve bir de hikâye kitabı yayınlandı.
Devrimci, entellektüel ve solcu bir şairdi ve ölüme dahi hoşça bakıyordu.
Şiirlerinden Örnekler
ANDREW
Andrew
Senin taş umudum olduğunu.
Bu bir yüzyıl oldu ve gördüğünüz
hepsi aynı.
Kan daha altın oldu.
Tüm kara, Andrew.
Coco göllerden,
San Juan Cape dan.
ülke yasta nerede bir gözyaşı olduğunu
taş atmak.
at!
Bir yüzyıl dışında, düşman,
Bu aynıdır.
İKİ ÖLDÜRDÜ
İki ölü:
Her biri görme,
herkes kalbinde;
Herkes başka bir görünümü
herkesin kalbinde.
Kaynak : carlosagaton.blogspot.com
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Haşim ŞABANİ (İran)
10 Şubat 2011 tarihli Hürriyet Gazetesi ve diğer haber kaynaklarında
İran rejiminin, bir şairi idam ettiği haberi yayınlanmıştı. Haberin başlığında;
İran'da Arap asıllı şair Haşim Şabani, 'Allah'ın düşmanı' olduğu ve ulusal
güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle idam edildi.” denildikten sonra,
“İran'ın Ağustosta göreve gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye zeytin
dalı uzatıp, nükleer görüşmelerinde olumlu adımlar atarak dünyaya
İran'ın 'yumuşak yüzünü' gösterirken, son altı ayda idam edilenlerin sayısı
üç yüzü geçti. ”denilmekteydi.
32 yaşındaki Şabani, Diyalog Enstitüsünün kurucusu olarak biliniyordu
ve Arapça, Farsça şiirleriyle ünlüydü. 2012 yılında İran'ın devlet kontrolündeki
Press TV'ye çıkan Şabani, insan hakları savunucularına göre 'ayrılıkçı terörü
desteklediğini' itiraf etmeye zorlanmıştı.
Haberde : “Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da son iki hafta içinde
kırk kişi idam edildi. İnsan Hakları Dokümantasyon Merkezi'ne göre İran'da
Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanı olduğu Ağustos ayından bu yana üç
yüzden fazla kişi idam edildi.” diye ifade edilen idamın 27 ocak günü adı
bilinmeyen bir hapishanede gerçekleştirildiği kaydediliyordu.
Diğer bazı kaynaklar ise; “Karşı devrim 35. yılını kutlarken artık
“emperyalizmle” barışmaya başlıyor, halâ muhalif yazarları, sanatçıları,
“düzen bozucu” olarak niteleyerek susturmaya, tutuklamaya, hâtta asmaya
devam ediyor. Karşıdevrimin 35. yılı kutlama haberleri gelirken İran rejimi
Arap azınlığından, şair Haşim Şabani’yi idam ediyordu. Şabani, ulusal
baskıyı protesto eden, rejimi eleştiren, Arapça şiirler yazdığı için, “Tanrı’nın
düşmanı” olmakla suçlanmış (Al Jazeera, 10/02; The Independent, 13/02).
Rejimin ocak ayının başından bu yana astıklarının sayısı elliyi geçiyor.
Şubat veya Mart 2011'de 'Allah'ın düşmanı' olduğu gerekçesiyle
tutuklanan ve o zamandan beri hapiste olan Şabani, etnik Araplara yönelik
davranışlara karşı koyan bir tavır sergilemişti. İslami Devrim Mahkemesi,
Şabani ve 13 kişiyi geçtiğimiz Temmuz ayında "Allah'a karşı savaş açmak' ve
'ahlâksızlığı yaymak' nedeniyle suçlu olduklarına hükmetmişti.” şeklinde
haberler yer almıştı.
Maalesef İran rejimi, kendi sistematiğini koruyabilmek için, zaman
zaman başta Azerbaycan Türkleri ve azınlıklar üzerinde baskısını
hissettirmeye devam ediyor. Böyledir işte devrimci şiir. İhtilâlci şiir bu. Mutlaka
kendisine bir ayna misali karşı devrimini de hazırlar. Çağlar hep, taban ve
tavan mücadelesinin şiirsel destanlarıyla doludur ve bu idamlar, bu
öldürmeler işte bu olayın imbiğinden süzülen sonuçlardır.
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5.DÖVÜLDÜKTEN SONRA ARABA İLE EZİLEREK
ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

Pier Paolo PASOLİNİ (İtalyan)
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Pier Paolo PASOLİNİ (İtalyan)(1922-1975)
İtalyan film yönetmeni, senarist, şair.
Çocukluk yılları
Pier Paolo Pasolini 5 Mart 1922’de Bolonya’da doğdu. Babası piyade
subayı Alberto Pasolini, annesi ilkokul öğretmeni Susanna Colussi idi. Babası
Ravennalı köklü bir aileden geliyordu. 1921 yılında Casarsa’da evlendiler ve
Bolonya’ya taşındılar.
“İtalyan toplumunu yansıtan bir ailede doğdum; İtalyan
kültürlerinin bir bileşkesi ve İtalyan bütünlüğünün sembolü. Babam çok
köklü bir Romagna ailesinden gelirken, annem orta sınıf burjuvaziye
adım adım geçiş yapmış Frulyalı çiftçi bir ailenin kızıydı. Büyükbabamın
akrabaları şarap üreticisiydi. Büyükannemler Piedmontese’li idi ancak
Sicilya ve Roma ile de yakın ilişkileri vardı.”
Pasolini’ler Bolonya’da uzun süre kalmadı ve sırasıyla Parma,
Conegliano, Belluno, Sacile, Idria, Cremona, tekrar Bolonya ve kuzey
İtalya’nın çeşitli şehirlerinde yaşadı. “Tam bir göçebeye döndürdüler beni,
hiçbir zaman yerleşik bir mekânımız olmadı.”
1925’te Belluno’da Pasolini’lerin ikinci oğlu Guido doğdu. Aile
durmadan taşınırken iz bırakan tek yer Casarsa oldu. Pier Paolo’nun
babasıyla arası her zaman problemliyken, annesiyle ilişkileri hep iyi oldu.
“Her gece akşam yemeği vaktini korkuyla beklerdim, babamın
gene bir tatsızlık çıkartacağını çok iyi bilirdim. Sonra annemden kısa
süreli bir ayrılık yaşamam bende nevrotik bir durum yarattı. Bu nevroz
beni huzursuz yapmakla kalmadı, bana devamlı varlığımın nedenini
sordurtan bir hâl aldı. Annem doğum yapmaya gittiğinde gözlerimde
şiddetli yanmalar hissetmeye başladım. Babam beni masaya oturttu,
elleriyle zorla gözlerimi açtı ve Colirium döktü. Bu sembolik olayla
birlikte artık babamı sevmeye devam etmem imkânsız hâle geldi.
Annem bana hikâyeler okur, masallar anlatırdı. O benim
Sokrates’imdi. Annemin korkunç derecede idealistik bir dünya görüşü
vardı. Kahramanlığa, yardımseverliğe, cömertliğe yürekten inanırdı. Ben
tüm bunları ondan neredeyse patolojik bir şekilde miras aldım.”
Kardeşi Guido ile ilişkileri oldukça iyiydi. Guido, derslerinde başarılı
ve spor yetenekleri gelişmiş olan ağabeyine yoğun bir hayranlık besliyordu,
bu hayranlığı ölümüne kadar sürdü.
Çocuklukları boyunca sürekli taşınmaları Pier Paolo'nun başarısını hiç
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etkilemedi. 1928’de şairliğe ilk adımlarını attı, bulduğu bir defteri şiirler ve
küçük resimlerle doldurdu. Bunu diğerleri takip etti ama hepsi savaş sırasında
kayboldu. İlkokuldan sonra Conegliano ortaokuluna başladı. Bu yıllarda Teta
Velata adını verdiği bir metin yazdı.
Üniversite Yılları
Pier Paolo 17 yaşında liseyi bitirdi ve Bolonya Üniversitesine yazıldı.
Üniversite yılları boyunca Luciano Serra, Franco Farolfi, Ermes Parmi (bu isim
yıllar sonra Guido tarafından Osoppo’daki partizanlık günlerinde ödünç
alınacaktı), Fabio Mauri ile bir grup oluşturup Bolonya'daki sol çevrelerin
gazetesi Il Setaccio çevresinde toplandılar. Pasolini Stroligut dergisine katkıda
bulunmaya başladı ve diğer edebiyatçı arkadaşlarıyla birlikte Academiuta di
lenga furlana'ni (Furlana dili akademiciği) yarattı. Diyalekt kullanımı faşist
rejime başkaldırı anlamına geliyordu.
…………………………………………..
Diyalekt kullanımı aynı zamanda, az gelişmiş halk kitleleri üzerinde
kilisenin sahip olduğu hegemonyayı da kırmaya yönelik bir eylemdi. Sol da
İtalyan dilinin kullanımından yanaydı aslında, diyalekt kullanımı onlara göre de
Jakoben bir yaklaşım ve ayrıcalık anlamına geliyordu. Pasolini 'sol'a diyalekt
kullanımının kültür zenginliği anlamına geldiğini anlatmak için çaba gösterdi.
Üniversite eğitimi boyunca Casarsa’ya dönüşleri Pasolini için hep mutluluk
verici oldu. Nisan 47’de Silvana Ottieri’ye şöyle yazdı:
Kutsal Cumartesi olmasının hiçbir önemi yok. Kırlarda ufukların
rengini bir görseydin... Tren Sacile’de durduğunda, koyu bir
sessizliğe gömülünce çanların seslerini dinledim. Sacile tren
istasyonundan içlere doğru kıvrılan bir yol vardı, küçükken o yolda
koştuğumu düşündüm ya da bunu sadece hayal etmiştim.
Guido'nun Ölümü
O yıllara damgasını vuran olay kardeşi Guido’nun ölümü oldu. Guido,
Versutta’da saklanmayı reddedip partizanlara katılmıştı. Pier Paolo, Guido’yu
tren istasyonuna götürdü ve şüpheleri dağıtmak için de Bolonya’ya bir bilet
aldı. Guido, Spilimbergo’dan Pielunga’ya hareket etti ve Osoppo partizan
birliğine katıldı. Pier Paolo’nun kaybolan arkadaşı Ermes’in adını kendine kod
adı olarak aldı.
Anti-faşist grupların aralarında anlaşmazlık vardı. Garibaldi birliklerine
bağlı Komünist birlikler Fruili’nin Tito’nun Yugoslavyası ile birleşmesini,
Osoppo birlikleri ise İtalyan kalmasını istiyordu. Guido, Pier Paolo’ya
yazdığı mektuplarda bu konuda yazılar yazmasını ve Osoppo
birliklerini desteklemesini istedi. Pier Paolo bu makaleleri yazma fırsatını
bulamadı.
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Şubat 1945’te Guido, Osoppo birliğinin diğer elemanlarıyla beraber
Porzus’ta katledildi. Yaklaşık yüz Garibaldili silahsız taklidi yaparak birliğe
yaklaştı ve yakaladıkları Osoppo birliği üyelerini öldürdü. Guido yaralı
olarak bir köylü kadının yanına sığınmayı başardı ancak Garibaldi
birlikleri tarafından bulundu, zorla evden dışarı sürüklenip kurşuna
dizildi. Pasolini ailesi Guido’nun ölümünü ve nasıl gerçekleştiğini ancak
savaş bittikten sonra öğrenebildi.
Bazen Musi ile Porzus arasındaki o yolu düşünürüm, kardeşimin
o yolu nasıl aldığını... Hayal gücüm açıklanamayan bembeyaz bir kar
yangını gibi, gökyüzünün parlaklığı gibi berraklaşır.
Pasolini, okuyucularının isteği üzerine, Vie Nuove adlı komünist
derginin 15 Eylül 1971 tarihli nüshasında kardeşinin ölümü hakkında konuşur:
Olay birkaç kelimeyle anlatılabilir. Annem, kardeşim ve ben
Bolonya’dan çıkartıldık ve Fruili’de Casarsa’ya döndük. Kardeşim
Pordenone’de yüksekokula başladı. 19 yaşında direnişçilere katıldı.
Ben ondan birkaç yaş daha büyüktüm, antifaşizmi ona ben aşılamıştım,
çok küçük yaşlardan beri içine doğduğumuz bu dünyanın komik ve
saçma olduğunun da farkındaydım. Ben daha Marks’ı bile okumamıştım,
ancak bazı arkadaşlarımız Guido’yu aktif direnişe sürüklediler. Birkaç
ay sonra da Guido cephede savaşmak için dağlara çıktı. Graziani’nin
herkesi silah altına çağırması, Guido’nun direnişe katılmak için
motivasyonu ve anneme söylediği bahanesi oldu. Onu tren istasyonuna
ben götürdüm, şiir kitaplarının altında bir silah saklıydı, kucaklaştık, bu
onu son görüşüm oldu.
Guido, dağlarda Yugoslavya ile Friuli arasında aylarca çok sert
çatışmalara katıldı. Venedik-Giulia
hattındaki Osoppo
birliğine
kaydolmuştu. Garibaldi birliği de o bölgedeydi. Bunlar korkunç
günlerdi. Annem, Guido’nun bir daha asla dönmeyeceğini biliyordu.
Faşistlerle Almanlar arasındaki çatışmalarda şimdiye dek yüzlerce kez
ölmüş olabilirdi; zira o zayıflığa veya boyun eğmeye pabuç
bırakmayacak kadar cömert ruhluydu. Ama tabii ki çok daha trajik
şekilde ölecekti.
Venedik-Giulia hattı, Yugoslavya sınırındaydı ve bilindiği gibi o
zamanlar, Yugoslavya tüm bölgeyi ilhak etmek istiyordu. Ama her ne kadar
sosyalist de olsa Guido tamamen İtalyan olan bu toprakların, Yugoslav
milliyetçiliğine düşmesine razı gelemezdi. Buna karşı çıktı ve savaştı.
“Onun ölümü bugün bile kalbimi acıtan bir şekilde gerçekleşti.
Aslında kendisini kurtarabilirdi. Arkadaşlarına ve komutanına yardım
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etmek için öldü, bugün hiçbir komünist partizan Guido’nun bu
davranışını görmezlikten gelemez. Onunla gurur duyuyorum ve
bulunduğum yolda onun hatırası, cömertliği ve tutkusuyla ilerliyorum.”
Guido’nun ölümü Pasolini'leri özellikle de anneyi yıktı. Babalarının Kenya’daki
tutsaklığından dönüşüyle Pier Paolo ve annesi arasındaki ilişki daha da
sağlamlaştı.
“Babam, Casarsa’ya bir nevi yeni tutsaklıkla döndü ve 12 yıl
sürecek acısı başladı.” Takip eden yıllarda Guido’nun ölümü sağcı
İtalyan basını tarafından Pier Paolo’ya saldırmanın bir yolu olarak defalarca
sömürüldü.
‘Marksist yazar Pier Paolo, kendi kardeşine acımasızca davranan
sistemi savunup avukatlığını üstleniyor.’ Secolo d’Italia, 24 Eylül 1960.
‘Pasolini’nin komünistlerce öldürülen kardeşi, her hâlde ağabeyinin
kendisine yardım etmesini boşuna beklerdi.’ Il Tempo, 26 Mart 1970
İtalyan Komünist Partisi Dönemi
1945 yılında Pasolini 'lirik şiir antolojisi' (giriş ve yorumlar) adlı teziyle
mezun oldu ve Friuli’ye yerleşti. Udine yakınlarındaki Valvasone’de lise
öğretmeni oldu. Politik faaliyetlerine de aynı yıllarda başladı. 1947’de İtalyan
Komünist Partisi’ne yakınlaştı. Partinin haftalık dergisi Lotta Lavoro’ya yazılar
vermeye başladı. Kardeşi Guido’nun ölüm sebebi yüzünden partiye girişinde
kişisel zorluk yaşadı. Ancak Pasolini, kardeşinin hatırasını lekelememek için
bu olayı gündeme getirmekten kaçınıyordu. Annesine yakınlığı daha da arttı.
Babası, Guido’nun ayak takımına kapılıp gitmesinden dolayı annesini
suçlamaya devam ediyordu.
İtalyan Komünist Partisi’ne sadakat cesaret işiydi. Pier Paolo böylece
derin acısını bastırma fedakârlığı gösteriyordu; ne de olsa Friuli Komünist
Partisi, dolaylı da olsa Guido’nun ölümüne yol açan kurumdu. Pasolini San
Giovanni di Casarsa bölgesinin sekreteri oldu. Ama ne parti, ne de
etraftaki entelektüller ondan pek hazetmiyordu. Diğerleri 1900’lerin dilini
kullanıyor, Pasolini halk dilinde yazmakla kalmayıp derin politik konulara da
pek girmiyordu. Pek çok komünist Pasolini’nin sosyal gerçekçiliğe olan
ilgisizliğinden şüphe duyuyor ve burjuva kültürüne sempati duyduğuna
inanıyordu.
Pasolini, ölene kadar arkadaş kalacağı ressam Zigaina ile o yıllarda
tanıştı. Komünist Parti dönemi Pasoli’nin aktif olarak politik mücadele
gösterdiği tek dönemdir.
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Roma Yılları
Birkaç gün içinde Pasolini adeta içinden çıkışı mümkün olmayan bir
uçuruma yuvarlanmış gibiydi. Ramuscello olaylarının Casarsa’daki yankıları
çok büyük oldu, Pasolini kendini aklamaya çalışırken her şeyini yitirdi.
Partiden atıldı, işini kaybetti, annesiyle geçici süre de olsa arası açıldı.
Pasolini Casarca’dan ve adeta mitleştirdiği Friuli’den kaçmak istiyordu.
Annesiyle birlikte Roma’ya taşındı. Pier Paolo için artık yeni bir hayat
başlıyordu.
Roma varoşlarının sert gerçekliğiyle tanışan Pasolini için ilk yıllar
oldukça zor geçti. Güvencesiz, fakir ve yapayalnız yıllardı. Pasolini'nin kendi
sözleri o yıllarda yaşadığı dramı açıkça ortaya koyuyordu:
Roma'ya ta Friuli'den gelmiştim. İşsiz yıllardı, kimsenin beni
tanımadığı yıllar.
Hayatın benden beklediği gibi olamadığım için içsel bir korku
tarafından tüketilen, durmadan en ağır konular üzerine çalışıp kafa
patlattığım, ama kendimi tekrarlamaktan öteye gidemediğim yıllar. O iki-üç
yılı tekrar asla yaşamak istemezdim.
50'lerin başında Roma'da annemle yalnızdım. Birkaç sene sonra
babam da yanımıza geldi. O zaman Piazza Costaguti'den Ponte Mammolo'ya
taşındık. Aynı yıllarda Ragazzi di vita nın da ilk sayfalarını yazmaya
başlamıştım. İşsizdim, ölümcül bir ümitsizlik içindeydim. Diyalektle şiir
yazan başka bir şair, Vittori Clemente yardımıma yetişti ve ayda 25.000 liret
maaşla Ciampino özel okulunda öğretmen olarak işe başladım.
Ölümü
1975'te sahilde kanlar içinde feci hâlde dövülmüş bulundu. Yapılan
otopside dövüldükten sonra kafasının üzerinden de araba ile geçildiği
belirtildi. Katiller ile ilgili çeşitli iddialar atıldı. Ancak gerçek katiller
bulunamadı. 2014 yılında Abel Ferrara Pasolini'nin son dönemlerini anlatan
bir film çekti. Pasolini adlı filmde ölümüne değinilmiştir. Ünlü yönetmeni filmde
aktör Willem Dafoe canlandırmıştır.
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Şiirlerinden Bir Örnek
GRAMSCİ'NİN KÜLLERİ IV
Kendimle çelişmenin, seninle birlikte
ve sana karşı olmanın utancı;seninle birlikte
aydınlıkta, içimin gecesinde sana karşı;
babama ihanet ettim düşüncede,
bir eylem gölgesinde ama biliyorum
içgüdülerin, coşku veren güzelliğinin sıcaklığı
ile bağlıyım ona;senden eski
proleter bir yaşama katılıp
bin yıllık savaşımı yerine
sevincini din bildim kendime;
doğasını, bilincinin yerine;
insanın eylemde yitip giden
başlangıç gücü şiir gibi
bir ışık, bir gözlem esrikliği
veriyor ona:daha fazlasını
söyleyemem, ne desem
doğru olur içten olmaz,
soyut sevgi olur hüzünlü sevgi yerine...
Yoksullar içinde bir yoksul, bağlandım
tıpkı onlar gibi utanç verici umutlara,
yaşamak için savaşıyorum onlar gibi
bir gün, Ama kısmeti kapalı
içler acısı konumunda:
bujuva ürünlerinin en coşkusuna
en kusursuzuna sahibim. Ama benim
tarihe sahip olmam gibi
tarih de bana sahip; aydınlatıyor beni,
ama ışık neye yarar ki?
Türkçesi : Rekin TEKSOY
Kaynak: tr.wikipedia.org

91

ÖLDÜRÜLEN

ŞAİRLER

6.ŞAİR KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN BOĞULARAK
ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

Nikolay RUBTSOV (Rus)
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Nikolay RUBTSOV (Rus) (1936 - 1971)
Ünlü Rus şair, Arkhangelsk bölgesinde Emetsk' de doğdu.
Rubtsov'un babası ormancılık şefiydi, annesi Alexandra Mikhaylovna,
bir ev hanımı idi. Ailede altı çocuk vardı. Savaş sırasında iki kız kardeş ve
annesi Volog' da öldüler. Böylece yetim kaldı.
1942 yılında Rubtsov, Volog’da yetim çocuklar evine gönderildi. On
dört yaşına kadar yetimler evinde yaşadı. 1950'li yıllarda, Nikolay Rubtsov,
teknik okullarda okudu, yedi yılda okulu bitirdi, ama mezun da olamadı. Çeşitli
fabrikalarda çalıştı. Rubtsov, daha sonra Leningrad Kirovsky fabrikasında
çalışırken 1962 1959 lu yıllarda kentin edebî hayatında katıldı.
1960 yılında şair arkadaşı olan Boris Taygin ile birlikte ilk şiir kitabını
yayınladı, «Dalgalar ve Kayalar».
1962 yılının sonbaharında,
Moskova'da M. Gorki Edebiyat
Enstitüsüne girdi. Ekim 1964 tarihinde “şiirlerinden seçme kitabı” ile
popülaritesi yükseldi. Şairin yaşamı boyunca toplam şiirlerinden oluşan dört
koleksiyon yayınlandı:
«Sözler» (Arkhangelsk, 1965), (М., 1967) «alanların Star»,
«Ruh tutar» (Arkhangelsk, 1969) ve «Çam ağaçları gürültü» (М.,
1970)1
Bir şiirinde kendi ölümüyle ilgili «Ben ... soğukta öleceğim» demiştir.
Ve gerçekten de soğukta ölmüştür. Nasıl mı?
19 Ocak 1971 tarihinde şair kız arkadaşı tarafından boğularak bir
aile kavgası sonucunda öldürüldü ve Volog’da Poshekhonsky
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pop şarkıcısı Alexander Barykin tarafından
gerçekleştirilen şarkısı "Buket" hâlâ popülerdir."2
Bir başka kaynakta :
Mihayloviç Rubtsov,
3 Ocak 1936’da Arahangelsk ilinin Emetsk köyünde dünyaya geldi.
1

2

cultinfo.ru
russia-ic.com
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Genç şair, 1950-1952’de Totem Ormancılık Meslek Okulunda okudu.
1952-1953 arasında Arahangelsk Balıkçılık Filosu’nun “Sevrıyba” kuruluşunda
ateşçilik yaptı. Sonra 1955’e kadar Mumansk ilinin Kirovsk kentindeki
Minhimprom Yükek Kimya Okuluna devam etti. 1955’ten sonra Leningrad’ın
askeri deney poligonlarından birinde çeşitli işlerde çalıştı. 1955-1959 yılları
arasında deniz onbaşısı olarak Kuzey Deniz Filosu’nda askeri hizmette
bulundu. Terhis olduktan sonra Leningrad’a yerleşti ve Kirkov Fabrikasında
vardiyalı olarak tesviyecilik, ateşçilik ve dökümcülük yaptı.
O, yaşamına belli bir çeki düzen verip yazgısını değiştirmekten çok,
şiiri düşündü ve onunla yaşadı.
Rubtsov, 1962’de girdiği Moskova “M. Gorki” Edebiyat Enstitüsünde
V. Sokolov, S. Y. Kunyaev, V. V. Kojinov gibi başka edebiyatçılarla tanıştı
ve onlar sayesinde hem edebiyat kültürünü geliştirdi hem de şiirlerini
yayımlama olanağı yakalamış oldu. Enstitüde kalmasıyla ilgili bazı sorunlar
çıkmış da olsa o yazmayı bırakmadı ve 1960’lı yılların ortalarında ilk şiir
kitabını yayımlatmayı başardı.
1969’da Edebiyat Enstitüsünü bitiren şair, ömründe ilk kez tek odalı
bir konut sahibi oldu.
Arahangelsk’te çıkan ilk şiir kitabı Lirikler (1965)’den sonra onu
Ova Yıldızı (1967), Ruhun Sakladıkları (1969), Çam Hışırtısı (1970) kitapları
izledi. Baskı hazırlığında kalan Yeşil Çiçekler adlı son kitabıysa ölümünden
hemen sonra yayımlandı. Son Gemiler (Moskova, 1973), Seçme Lirikler
(Vologoda, 1974), Sinirotları (Moskova, 1975) ve Şiirler (1977) de şairin
ölümünün ardından çıkan kitaplardır.
Nikolay Rubtsov, 19 Ocak 1971’de bir aile kavgası sonucunda
Vologoda’daki evinde öldürüldü.
Şiirlerinden Örnekler

HUŞ AĞAÇLARI
Seviyorum dinlemeyi delice
Düşüşünü o huş yapraklarının.
Birikiyor gözyaşlarım sessizce
Altında bitkin gözkapaklarımın.
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İstençdışı anacağım her şeyi,
Her şeyi kanımda hissedeceğim.
Hem sevinç, hem hüzün saracak beni
Aşk gibi bir hisle ürpereceğim.
Tekdüzelik hükmediyor yaşama
Yel gibi esiyor kasvet ve acı.
Bugün burda mezardaki anama
Yarenlik ediyor bir huş ağacı.
Babamın cephede düştüğü gün de
Köyde başlamıştı hazanın hükmü,
Yağmur ve rüzgârın gürültüsünde
Tam hız sürüyordu yaprak dökümü…
Rusyam, huşlarını sevdim delice!
Onlar hep ucunda dudaklarımın.
Birikiyor gözyaşlarım sessizce
Altında bitkin gözkapaklarımın.
ÖDEŞME
Özenli sözlere hakkın yok senin,
İhanetten aymamışsın aslında,
Aşk ne demek unutmuş da belleğin
Sevmeden bitmişsin… sevgi adına!
Ah, huyumun tuhaf özellikleri!
Ben ona “Sus, aşkım!” demeyeceğim,
“Çığlık at!” diyeceğim “Titret gökleri!
Bugün seni kesin dinleyeceğim!”
Ne var ki o bana inanmayacak,
Herkese inanıp kansa da tek tek.
Benim ona ihtiyacım var ancak
Ölümcül kaybımdır onu yitirmek.
Düğünlerin halay halay geçtiği
Neşeli, coşkulu dağ yollarında
Ben hırçın ve küs bir hayalet gibi
Yiteceğim kışın buz kollarında.

95

ÖLDÜRÜLEN

ŞAİRLER

ELEJİ
Hiç yetmeyen ekmeğimi terk edip
Koşacağım sükutuna ölümün.
Varsın sevenlerim peşimden gelip
Yokluk ırmağımın suyunda yüzsün.
Varsın her birisi beri yakadan
En gözde yerleri bahşetsin bana
– Ev almam uçurum yakınlarından,
Çiçek yetiştirmem kendi adıma…
**
Gamlı müzik çalınırken
Gözümde su ışıltısı,
Ve bir kadın, veda eden,
Ve huşların hışırtısı.
Yaşlı gökten yağan ilk kar
Stepin sarı otlarına.
Umut veremeyen yollar
Geciken kuş katarına.
Bir tutku ki tüm ruhumu
Kavuruyor ta derinden.
Düşlere vurgunluğumu
Önceden bilmeliydim ben.
Ama ne mümkün susturmak
Söyleneni için için
Kemanlarca hıçkırarak
Sarı ırmak ve aşk için.
Göğün altındaki düzler,
Özün gözde pırıltısı
– Sarı ırmak, bildik sözler
Ve huşların hışırtısı.
Bir ayrılık hiç bitmeyen
Sanki bu çok karmaşık an.
Gamlı müzik çalınırken
– Dinleyiniz konuşmadan.
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DOSTUMA SUNU
Yıldızçiçeklerim donuyor benim.
Son gecenin gelmesine çok az var.
Topak topak olmuş sarı killerim,
Avlumun dışında uçan yapraklar…
Gülümsemez asla küs ufuklarım
Yıldızlar doğsa da ne işe yarar?
Çoktan uçtu benim tüm uçaklarım
Ve benim trenlerim çoktan kalktılar.
Gemilerim ses vermiyor, baksana,
Ötüşmüyor o şen talikalarım
– Çok kötü bir günde geldim ben sana,
Bir yudumcuk su verirsin, umarım.
Yaşam tokaçları sarsmadı beni
Yanan gözlerimi kimse çalmadı.
Aşarken Pugaçov’un steplerini
Asi gönül zevkten yoksun kalmadı.
Koparmadı beni zorlu dostluklar
Toprağımın uzun sonbaharından,
Ne atlı köylerden uzak tuttular
Ne de göçen turna katarlarından.
Kötü günde yanındaydım hep senin
Tüm dileklerim hep sana dönüktü:
Seferi bitmesin gemilerinin,
Kesilmesin trenlerinin düdüğü!
Ⅲ Nikolay RUBTSOV/ Şiirler/ Çeviren: Ahmet Emin ATASOY
CUMHURİYET KİTAP SAYI 1144 19 OCAK 2012 Ⅲ SAYFA 21
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6. İDAM EDİLEREK ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

Nikolay VAPTSAROV (Bulgar)
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Nikolay VAPTSAROV (Bulgar) (1909-1942)
Günümüzde Bulgaristan topraklarında yer alan Pirin Makedonyası'
nda bulunan Bansko şehrinde 1909 tarihinde dünyaya geldi. Makine
teknisyeni olan Vaptsarov çeşitli işlerde çalıştı. Ancak siyasi nedenlerden
dolayı bir süre sonra işsiz kalması nedeniyle zor şartlar altında yaşadı. 1940
yılında tek kitabı olan "Motor Türküleri" yayınlandı. II. Dünya Savaşı sırasında
Bulgaristan Komünist Partisi saflarında politik faaliyetlerde bulunmasından
dolayı 1942 yılında tutuklandı. Ölüm cezasına çarptırılan Vaptsarov, 23
Temmuz 1942'de kurşuna dizilerek idam edildi.
Vaptsarov' un; "Ölümden Önce", "Ayrılık" ve "Bahar" şiirleri 1970
yılında Özdemir İnce tarafından Fransızca' dan tercüme edilerek "Dost
Dergisi"nde yayımlandı. 1971 yılında Özdemir İnce' nin derlediği "Bulgar Şiiri
Antolojisi"nde diğer Bulgar şairlerin şiirleriyle birlikte Vaptsarov' un "Ölümden
Önce", "Ayrılık (Veda/Karıma)", "Bahar", "Korkmayın Çocuklar" ve "İnanç"
şiirleri de yayımlandı. Vaptsarov’un şiirlerinin Türkçeye çevrilmesi, Ataol
Behramoğlu Yeni Türkü şiir yayınları tarafından 1982 yılında yayımlanan
"Kardeş Türküler-32 Ozan 44 Şiir" başlıklı derlemeyle devam etmiştir.
"Ölümden Önce" ve "Veda-Karıma" şiirleri bu derlemede yer almıştır. 1983
yılında Adam Yayıncılık tarafından yayımlanan "Çağdaş Bulgar Şiiri
Antolojisi"nde "Doğduğum Ülke", "Mektup", "Veda-Karıma" ve "İnanç" şiirleri
yayımlandı. 1998 yılında Adam Yayıncılık Erdal Alova'nın çevirisiyle
Vaptsarov'un "Mektup", "Türkü" ve "Veda-Karıma" şiirleri "Çağdaş Dünya Şiiri
Antoloji"sinde yayımlandı. 2003 yılında Evrensel Basım, şairin şiirlerinden
oluşan “İnsana Adanmış Şarkılar” adlı derlemeyi yayımladı.
Şairin Türkçede en çok tanınan şiirlerinden biri “Veda”'dır.
Dilimizde şiirin Fransızcasından Ataol Behramoğlu tarafından yapılmış bir
çevirisi vardır. Behramoğlu'nun Karıma adıyla yaptığı çeviri Grup Ekin
tarafından Geleceğim adıyla, Kavga adlı şiiri Mehmet Celal tarafından
bestelendi. 1
Bulgar Devrimci işçilerin dili olan şair, Komünist Partisi'nde etkin
görevlerde de bulundu.
"Makine teknisyenliği, buharlı lokomotifte ateşçilik gibi işlerde çalıştı.
1942 Martında tutuklandı.
23 Temmuz 1942'de Sofya yedek subay okulunda ( şimdi müzedir )
altı arkadaşı ile kurşuna dizilerek öldürüldü.
1

tr.wikipedia.org
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Nikola Yonkov Vaptsarov, 1942 mart ayında tutuklanır. 23
Temmuz 1942'de kurşuna dizilecektir. Saat 14.00 olur. Hücresinde Nazilerin
ölüm mangasını beklemektedir. İki sevdiği vardır: Mücadelesini verdiği, uğruna
ölüme gittiği, halkı; diğeri yaşamının ortağı, sevilerinin coşkusu, düşünün ilk
kıvılcımının keyfi, karısı...
Ölüme giderken iki sevdiğine son bir söz söylemek ister. kağıt vardır
ama yazacak bir şey yoktur. bileğini keser. akan kan ile iki şiir yazar. Birini
halkına, diğerini karısına...
İki kâğıt parçasını ölüme gitmeden önce, arkadaşlarından birine gizlice
vermeyi başarır. Manga gelir ve Nikola'yı alır. Kurşuna dizilir…
Nikola değil ama, iki kâğıt parçasına yazılı şiir, mahpusluktan özgürlüğe
ulaştırılır. Sadece kendi halkı değil, bir çok dünya halkının da hep söylediği
söz olur bir tanesi ve şöyledir:
Halkıma
"kavga zor ve acımasız
kavga söylenenler gibi destansı
ben yıkıldım. ötekiler alır yerimi.
tek bir isim nedir ki?
sonra idam taburu- kurtlar
basit bir mantık gidişi bu.
fakat seninle olacağım fırtınada
halkım, çünkü sevdik seni."
Diğer kağıda yazılı şiir özeldir. Karısına son sözüdür. Beyaz,
buruşuk kağıtta kırmızı kan ile şöyle yazar:
Ayrılış
"bazen geleceğim uykudayken sen
beklenmedik uzak bir konuk gibi.
sokakta bir başıma bırakma beni
sürgüleme üstünden kapıyı.
sessizce gireceğim yavaşça
karanlıkta gözlerimi dikip sana.
yaş dolu gözlerimle bakıp
öpeceğim seni ve ölüm..." 1
Türkçesi : Ataol BEHRAMOĞLU

1

eksisozluk.com
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19 haziran 1953'te Budapeşte'de bir törenle dünya barış konseyi'nin
onur ödülüne "halklar arasında barış ve dostluk amacına yaptığı katkıdan
ötürü" layık görüldü.
Şiirlerinden Örnekler
AŞK TÜRKÜSÜ
Bir barut fıçısı gibi çöker üstümüze
betondan bir yapı, kocaman.
Yüreklerimizde savaşın homurtusu,
İçimizde isyan, ateş ve kan.
Görürüm bu isyanı şimdi de
fabrikaların bacalarında,
gün batısındaki kızıllıkta,
dingin, mavi gökyüzünde.
Daralırken buralarda korkunç çember,
yanaş bana, gel söyleyiver,
suç mudur bu benim yaptığım:
Ayırdığım yüreğimde aşka bir yer?
Suç mudur yoksa, gel söyleyiver,
gürültülerle çalkalanırken fabrikalar,
mitralyözle taranıp biçilirken ortalık,
suç mudur "seni seviyorum" demek?
Aşkımızın dünyası çok daraldı,
ne yapalım, sevgilim, bu bir gerçek!
Bu türkücüğü bunun için yollarım sana
gözlerimde pırıl pırıl bir gelecek!
Nikola Vaptsarov ( 1909 - 1942 )
Çeviren : A.Kadir- A.Tanış
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Doğduğum Topraklar
Doğduğum toprakların üstünde
bütün gün gülümsedi gökyüzü.
Gece yandı yıldız avizeler
tan atıp gün doğuncaya
İşleri bitip akşamleyin
dönerken eve yürüyerek,
düşmanımı gördüm gölgede
uğrunuğrun elinde tüfek.
Sev demiştin, anneceğim,
İnsanları beni sevdiğin kadar.
Sevebilirdim, anne, ama
ekmek ve özgürlük de var.
Çeviren: Erdal Alova
Kaynak Kitap: Nikola Vaptsarov / Seçme Şiirler
Haydutun Türküsü
Rüzgar döküyor sarı yaprakları,
eve dönmeyeli üç yaz oluyor.
Taze gelinler dul sayıyor kendini
Pirin'e bakıp bakıp dövünüyor.
Karanlıkta gide gide bıkmadık mı,
çocuklarımız tütmüyor mu burunlarımızda?
Bıkmadık mı taş yastık aramaktan,
çalılar üstümüze örtmek için.
Saçaklarda buzlar erimeye başladı
her yanı yabani otlar sardı, voyvoda.
"Kurşun sık havaya, yıldızlara!
Onurlu ve özgür düşelim savaşta."
Çeviren: Erdal Alova
Kaynak Kitap: Nikola Vaptsarov / Seçme Şiirler
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Ven YİDUO (Wen i-To)(Çin)
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Ven YİDUO (Wen i-To)(Çin) (1899-1946)
Yirminci yüzyılın başlarında Çin şiirinde önemli bir şairdir. Klasik Çin
literatür bilgisine sahip olmasına rağmen, argo yazmayı seçti. 1923 yılında
"Kırmızı Mum ve Ölü Su" eserlerini yayınladı.
15 Temmuz 1946 tarihinde, Wen Guomindang hükümetini kınayan bir
ateşli konuşma yaptı ve o gün öldürüldü.
Eserleri 1987 yılında sıkıyönetim kaldırılana kadar Tayvan'da
yasaklandı; oysa, Çin Halk Cumhuriyeti'nde, vatansever şair olarak
yüceltiliyordu. Maalesef,
şiirdeki başarıları dikkate alınmadı, Çin'in
demokratikleşmesi için gerçekleştirdiği etkinlikleriyle iktidarın öfkesini üzerine
çektı.
1926 yılında, müzik, resim ve mimari sahasında görüşlerini
önerdi, şiir teorisini geliştirdi. Şiirlerinde müzikalite ve dolayısıyla ritm
oldukça etkilidir. Ritmi sağlayabilmek için tekerrür sanatından istifade etti.
Hatta diyebiliriz ki, tekrar sanatını ileri götürerek "zincirbend"ler de oluşturma
gayretine girmiştir.
Şiirlerinden Bir Örnek
RENKLER
Yaşamım değersiz bir ak yapraktı
Yeşil benim büyümemi sağladı.
Çeviklik verdi kırmızı bana.
Bana doğruluğu ve adaleti öğretti sarı.
Katışuıksız olmayı öğretti mavi de.
Umudu sundu bana al renk,
Kül rengi keder sundu.
Bu renk cümbüşünü tamamlamak için
Ölümü başıma kakacak siyah.
O zamandan beri Tapıyorum
yaşamıma Tapıyorum bu
renklere çünkü
Türkçesi : Eray CANBERK
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Hristo YASENOV (Bulgar)
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Hristo YASENOV (Bulgar) (1889-1925)
"Yasenov, Bulgar şiirinin "dışarda" olanıdır biraz. "Fildişi Kulesi"nden
antifaşist tavrı nedeniyle çıkar; devrimci savaşıma katılır ve bu katılma, onun,
polis fırınında yanmasıyla biter. Alev dergisinde, onun gibi yakılan Geo
Milev'le birlikte çalışır. Bu aykırı şairin tek kitabı "Şövalye Şatoları" dır." 1
"Devrimci-Komünist-Şair' kavramı mihenk taşı olduğu zaman, aynı
dönemin Bulgar edebiyatı çok daha kanlıdır: Onlarca intihar, onlarca idam.
Geo Milev ve Hristo Yasenov, on iki bulgar aydınıyla birlikte polisin fırınında
diri diri yakılmışlar, Vaptzarov ise kurşuna dizilmiştir." 2
"Bulgar şiiri, yıllarca demokratik ve devrimci çizgisinden asla ödün
vermeden, ulusunun en insancıl değerlerini tüm dünyaya kabul ettirmiş güçlü
bir şiirdir Sözcüğü onur olarak gören ve onu, ülkesinin egemenliği adına, en
zor koşullarda da etkin bir araç gibi kullanmaktan gurur duyan nice şair (Hristo
Botev, Ceo Milev, Hristo Yasenov, Sergey Rumyantsev, Nikola Vaptsarov,
Penyu Penev vb.), bunun bedelini yaşamlarıyla ödemekten bile çekinmediler.
Bu yüzden de, ne yazık ki, Bulgaristan, "öldürülmüş şairler ülkesi" adıyla
anılmaktan kurtulamadı. Toprağı ve toplumuyla bu denli özdeşleşmiş olan
Bulgar şiirindeki koklü geleneklerin arasında dünyaya açılma ve insanlıkla
kucaklaşma yönsemesi en dikkat çekici özelliklerden biridir. Birçok dünya
dillerine çevrilmiş olması, bu şiirin uluslararasındaki saygınlığının açık bir
kanıtı olsa gerek. Bulgar şiiri, sadece dışa yönelik çıkışlarında değil, ülke
içinde hümanizm ve ilericilik çizgisine sahip çıkma erdemliliği göstermiştir her
zaman. Totalitarizmin en baskıcı dönemlerinde bile. Blaga Dimitrova, Radoy
Ralin vb. dünyaca bilinen şairler, soykırımına uğrayan Türk azınlığı
cansiperane bir biçimde savunmuşlar, yapılanları acilen dünya kamuoyuna
duyurup, bu nasyonal sosyalist çılgınlığı şikâyet etmişlerdir. ortak insanlık
değerlerini her şeyin üzerinde gören Bulgar şiirinin günümüz yaratıcıları
arasında bazı Türk adlarının yer alması ise ayrıca gurur verici bir şey." 3

1

BAKİ, Hayati; Şiirin Kesik Damarları
Sayfa: 244, Promete Yayınları, 1994, Ankara
3
Cumhuriyet Kitap, Sayı: 789
2
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Şiirlerinden Bir Örnek
"UYANIŞ TÜRKÜLERİ -IBeni sabahleyin erken kaldır, anaSoğuk tan vakti :
Güneşi görmek istiyorum, parlak güneşi
Ve uzak mavi mavi ormanları !
Karanlık çöllerin hüznünden uzak
Ötesinde karabasanların, düşlerin,
Açan çiçekleri dinlemek istiyorum
ve mırıltılarını gümüş rengi bahçenin.
Unutmuş tanrısını bütün göklerinKarnlık sularda bir tekne gibiGörmek istiyorum doğduğum kırları, uzaktan,
ve toprağını atalarımın.
Beni sabahleyin erken kaldır, anaSoğuk tan vakti :
Güneşi görmek istiyorum, parlak güneşi
ve yurdumun uzak ormanlarını !
Çeviren : Özdemir İNCE
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9. İSLÂMİYETİN İLK YILLARINDA ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER
Huveyris b. Nukayz
Esma binti Mervan
Ebû Afek (Yahudi)
İbnu'l-Eşref (Yahudi)
Ebu Azze
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Huveyris b. Nukayz
Mekke Dönemi’nde Peygamberimizin aleyhinde bulunanlardan
birisiydi. Hz. Peygambere hakaretler içeren şiirler söylerdi. Hz. Peygamberin
kızları Fatıma ve Ümmü Gülsüm'e de bir sürü iftiraları ve nefret söylemleri
içeren şiirler yazan birisi olmuştu. Fetih günü Hz. Ali tarafından öldürüldü.
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Esma Binti Mervan
O dönemde İslâm’ın düşmanlarından biri de, Esma binti Mervan
adındaki şair kadındı. Tüm hayatı, İslâm aleyhinde şiir üretmek, şiirlerinde
İslâm ve Hz. Peygamber düşmanlığını işlemekle meşguldü. Bu şairi
sahabeden Umeyr öldürdü. Hz. Peygamber onun hakkında, 'Allah'a ve
Resulü'ne gıyaben yardım eden birisini görmek istiyorsanız Umeyr'e bakın!'
buyurdu. Öldürülmesinden sonra da "O kadın için iki keçi bile toslaşmaz."
dediği kayıtlartda belirtilmektedir.
5 çocuk annesiydi. Beni Hatma kabilesindendi ve bu
kabilede
de Muhammed’e sadık müminlerin sayısı artmıştı.
Peygamber’i eleştirenler arasındaydı. Kocasının isminin Yesid b. Zeyd
olduğu kayıtlarda geçer.
İslâmiyet’in ilk döneminde öldürülen şairlerin öldürülüşünü ağzına
pelesenk edip sıkça eleştiren bu bayan şair, bir şiirinde : (Kaynak: İbn Sad,
Siret resul)
“B. Malik ve El-Nabit ve Auf ve El-Khazraj'e saygı duymuyorum.
Sizden biri olmayan bir yabancıya
Murad yada Mahrij (yemenli iki kabile) olmayan
Bir yabancıya itaat ediyorsunuz.
Ahçının pişirdiği yemeğin olmasını
Bekleyen aç adamlar gibi bekleyen
Resinizi öldüren bu adamdan
Size iyilik geleceğinizi mi bekliyorsunuz?
Aranızda onu gafil avlayarak
Ona saldıracak
Ve ondan gelmeyecek yardımı bekleyenlerin
Umutlarına son verecek
Gururlu bir adam yok mu?”
Peygamberimiz şairin söylediği aleyhteki sözleri duydunca
“Kim beni Mervan’ın kızından kurtaracak?” diye sorar.
Adiyy b. Hareşe isminde (gözleri görmeyen) bir mümin bu göreve
talip olur.
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Bedir’den döndükten sonra, Ramazan’ın yirmibeşinci gecesi
kadın şairin evine giderler. Hareşe, gözleri görmemesine rağmen
kılıcını Mervan’ın göğsüne dayayıp yüklenir ve onu öldürür.
Başka kaynaklarda Muhammed’in söylediği son söz şöyledir :
“Onun kanı hederdir, sorup karşı çıkacak kimse yoktur”
(Mahmud Esad- İslam Tarihi “Tarih-i Din-i İslam” Sayfa – 550-551)

Ömer “Tebrikler doğrusu, böyle kör bir şahıs böyle mühim bir hizmette
bulunsun!” deyince Muhammed cevab olarak, “ Ya Ömer, kör deme, O
gerçeği gören mert bir kişidir. Habersizce Cenab-ı Hakk’a ve Resulü’ne
yardım etmiştir.” der. Bunun üzerine Muhammed böyle başarılı bir işi “kör”
olmasına rağmen yerine getirdiği için Adiyy b. Hareşe’ye Umeyr yani “gözleri
gören” ismini takar.
İbn İshak Allah’ın Resulü’nün Sireti (S.675-676)
İbn Sad “Tabakat el-Kebir” (Cilt 2 Sayfa 31)”
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Ebû Afek (Yahudi)
İslâm'a ve Hz. Peygamber’e saldıran Yahudi şairlerinden birisi de
Ebû Afek adındaki şairdi. Sâlim b. Umeyr isimli sahabi de bu İslâm
düşmanı Yahudi şairi öldürdü ve toplumu ifsat etmesinin önüne geçti.
Peygamberimiz, 622 yılında hicret ederek Medine'ye vardıktan sonra
kendisi hakkında eleştirilerde bulunan Yahudi ve diğer putperest Araplarla
mücadeleye girişti.
Ebu Afak, diğer Medinelilere Peygamberimiz hakkında şiir yazarak
ileri geri laflar ediyordu. İslam alimi İbn İshak'ın "Siret Resulullah" eserinde
bahsettiği olay şu şekilde geçmiştir;
Ebu Afak, Ubayda kabilesinden biriydi. "El-Harit B. Suveyd B. Samit"
adlı kişinin öldürmesini hazmedemiyor ve eline aldığı kalem ile şiir yazarak,
hoşnutsuzluğunu şu sözlerle dile getiriyordu;
“ Uzun yıllar yaşadım
Ama Kayla Oğulları gibi
Bir araya geldiklerinde
Üstlendikleri şeyi yapma ve müttefikleri konusunda
Onlardan daha sadık olan,
Dağları deviren ve hiç bir zaman boyun eğmeyen
Bir topluluk ya da halk grubu görmedim
Onlara gelen bir atlı onları
Her konu hakkında
"Haram" ve "Mübah" diyerek ikiye ayırmıştır
Yücelik ve krallığa inansaydınız
Tubba'yı izlerdiniz.”
Not= Tubba, eskiden Arap topraklarını işgal etmiş Yemenli bir
hükümdar. Kayla oğulları ona karşı koymuşlardı. Bunun üzerine Allah'ın sevgi
ve hoşgörü abidesi, örnek insan Peygamberimiz, "Bu alçağı benim için kim
hâlledecek!!" beyanatında bulunmuş ve Salim B. Umeyr bu görevi
üstlenmiştir.
Umama b. Müzayrıya adında bir şair; Ebu Afak'ın öldürülmesi
olayından hemen sonra şu satırları yazmıştır:
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“Sen Tanrı dinine ve Muhammed'e
-Yalancısın-' dedin...
(Bu nedenle)
Geceleyin bir Hanif sana yaklaştı,
Senin güvenini kazandı.
'Yaşına ragmen al bunu Ebu Afak-' diyerek
(hançeri göğsüne sapladı ve)seni gebertti...
Gece karanlıklarında seni geberten
İnsan mı idi? yoksa Cin mi?
Hiç bilemiyorum"
(Kaynak: İbn Sad, Tabakat, cilt 2)
Bazı kaynaklar Der ki:
Gerçekten de Ebu Afak'ın öldürtülmesi şiirde ifade edilenler gibi olmuştur.
Öldürme görevini üzerine alan Salim b. Umeyr, gece karanlığında Ebu
Afak'ın evine giderek, onu dostça ziyaret ediyormuş gibi görünmüş ve kapıyı
açan şairi kılıçla yere sermiştir. İbn Sad’în kitabı Tabakat el-Kebir’de (Cilt 2
Sayfa 32) bu konu ile ilgili şöyle açıklamalar vardır :
“…bundan sonra Allah’ın elçisi Hicretten sonraki 20. ayın başlangıcında
Salim İbn Umeyr el Amr’ının Yahudi olan Ebu Afak’a karşı seriyyesi
gerçekleşti. Ebu Afâk, Beni- Amr ibn Avf’dandı ve 120 yaşına gelmiş olan
ihtiyar bir adamdı. Yahudiydi ve insanları Allah’ın elçisine karşı kışkırtıyordu
ve Muhammed hakkında alaycı şiirler yazıyordu. Bedir savaşına katılmış olan
Salim ibn Umeyr “Ya Ebu Afak’ı öldürmeye ya da onunla birlikte ölmeye yemin
ediyorum.” dedi.
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İbnu'l-Eşref (Yahudi)
Bedir savaşında Müslümanların üstün gelmesi bütün Yahudileri
kızdırdı ve daha da hırçınlaştırdı. Bu savaş onların kinlerini açığa vurmalarını
sağladı. Bedir zaferinden sonra Yahudi şair İbnu'l-Eşref, İslâm'a daha ağır
hakaretler yapmaya başladı. Bedir Savaşı’nın ardından, 'Bugün yerin altı
üstünden yeğdir.' dedi.
Mekkelileri Müslümanlara saldırtmak için Mekke’ye gitti ve orada
şiirleriyle ağıtlar yaktı. Medine'ye dönüp İslam düşmanlığına devam eden
İbnu'l-Esref o kadar ileri gitti ki, Hz. Peygamber sonunda söyle dua etti: 'Ya
Rabbi, beni Ka'b ibnu'l-Eşref’den ve onun şiirinden kurtar.' Sahabeden
Muhammed b. Mesleme çok geçmeden bu şairi katletti.
Ertesi gün, İbnu'l-Eşref'in haksiz yere öldürüldüğünü savunmak için
gelen Yahudilere Hz. Peygamber şöyle dedi: “O suçsuz değil; bizi aşağıladı.
İslâm ve Müslümanlar aleyhinde şiirler söyledi (kamuoyu oluşturdu).
Aranızdan her kim aynı fiili işlerse, onun da kafası kesilecektir. Bunu böyle
bilin ve bir daha İslâm aleyhinde söylemeyin…”
Eşref Oğlu Kab, genç bir şairdi. Peygamberi ve ona inananları
eleştiriyordu. Peygamber (sav) bir gün arkadaşlarına sordu: "Bu adamı
öldürebilcek kimse var mı?" Mesleme Oğlu Muhammed, ortaya atıldı:
"Ben varım." Bir gece, kalesinde bulunan şairin kafası kesilerek
öldürüldü ve, kesik baş, peygambere götürüldü. (Buhari, Cihad/15/1,
Rehn/3, Tecrid, hadis 1578; Müslim, Cihad/119, hadis 1801; Ebu Davud,
Cihad/169, hadis 2768) Ne buyurursunuz?
Cevap
Değerli kardeşimiz;
(İnternetten Alıntı)

“Kab b. Eşref, Beni Nadir Yahudilerinden olup, Allah"ın
resulüne ve Müslümanlara aşırı düşmanlık besleyen, Mekke müşriklerini
Müslümanlarla savaşmaya teşvik eden, savaşmaları hâlinde kendilerine
yardım sözünü vermek suretiyle "hıyanet-i vataniye" suçunu işleyen,
hatta
savaşı kışkırtmak adına Müslümanların kadınlarına dil uzatma
küstahlığını gösteren, Mekke müşriklerinin dinlerinin İslam dininden daha iyi
olduğunu söyleyecek kadar hasmane bir vaziyet alan ve bu yüzden hakkında
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"Kendilerine Kitap"tan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla
(tanrılara) iman ediyorlar, sonra da kâfirler için: "Bunlar, Allah"a iman
edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar! Bunlar, Allah"ın lânetlediği
kimselerdir; Allah"ın rahmetinden uzaklaştırdığı (lânetli) kimseye gerçek
bir yardımcı bulamazsın" (Nisa, 4%51-52) mealindeki ayet inerek melun ilan
edilen bir şahıstır.
Bu ayette olduğu gibi Allah tarafından lanetlenerek manen idamına
karar verilen bu adam hakkında Hz. Peygamer (sav) de idam kararı vermiş
ve Muhammed b. Melseme adındaki sahabi birkaç arakadaşıyla bunu infaz
etmiştir (bk. İbn Hişam, Siret, 2/51-57; İbn Kesir, İbn Kesir, es-siretu"nnebeviye, 3/9-12).
İlgili rivayetler ve açıklaması şöyledir:
1-Ka"b İbn Mâlik (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ka"b İbnu"l-Eşref,
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)"ın aleyhine hicviyeler düzüyor ve bunlarla
Kureyş kâfirlerini, ona karşı tahrik ediyordu.
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medine’ye hicretle geldiği zaman,
şehrin ahalisi kozmopolitti: Bir kısmı Müslüman, bir kısmı putlara tapan
müşrik, bir kısmı da Yahudi idi. Yahudiler, Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm) ve ashabına rahatsızlık veriyorlardı. Cenab-ı Hakk, Resûlü’ne
(aleyhissalâtu vesselâm) sabır ve af emrediyordu. Allah şu âyeti onlar
hakkında inzâl buyurmuş idi. (meâlen): "Hiç şüphesiz, sizden önce kitap
verilenlerden ve Allah"a eş koşanlardan çok üzücü sözler işiteceksiniz.
Sabreder ve Allah"a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bu üzerinizde sebat
edilecek işlerdendir." (Âl-i İmrân 186).
Ka"b İbnu"l-Eşref, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e eza
vermekten bir türlü vazgeçmiyordu. Sonunda Resûlullah (aleyhissalatu
vesselam) Sa’d İbnu Mu’âz (radıyallahu anh)’a, onu öldürecek birini
yollamasını emretti. Onu Muhammed İbnu Mesleme (radıyallahu anh) öldürdü.
Ka’b öldürülünce, Yahudiler ve müşrikler çok korktular. Resûlullah
(aleyhissalatu vesselam)"a gelerek: "Arkadaşımızı geceleyin kapısını çalarak
öldürdüler" dediler. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) onlara Ka’bu’l-Eşref’in
geçmişte söylediklerini hatırlattı. Sonra da hepsini kendisiyle onlar arasında
yapılacak ve sıkıntıları sona erdirecek bir antlaşma imzalamaya çağırdı.
Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) onlarla kendisi ve bütün Müslümanlar
arasında muteber olacak yazılı bir antlaşma yaptı." (Ebu Dâvud, Harâc 22,
3000).
2- Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu
vesselam) (bir gün): "Ka’b İbnu’l-Eşref’in hakkından kim gelecek? Zira bu
Allah ve Resûlüne eza veriyor!" buyurdular. Muhammed İbnu Mesleme
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(radıyallahu anh) atılarak: "Onu öldürmemi ister misiniz?" dedi.
Aleyhissalâtu vesselâm: "Evet!" deyince Muhammed İbnu Mesleme:
"Hakkınızda menfi şeyler söylememe de izin veriyor musunuz?
“Güvenini kazanmamız için buna gerek olacak." dedi. Aleyhissalatu vesselam:
"(İstediğinizi) söyle(yin)" buyurdu. Bunun üzerine Muhammed İbnu
Mesleme (radıyallahu anh) Ka’b-İbnu’l- Eşref’e gelip onunla konuştu,
aralarındaki (eski) dostluğu hatırlattı ve: "Şu adam var ya, sadaka istiyor ve
bize sıkıntı oluyor!" dedi. Ka’b bunu işitince: "Ha şöyle! Vallahi ondan
daha da çekeceksiniz!" dedi. Muhammed İbnu Mesleme: "Biz ona şimdi
gerçekten tâbi olduk. Onu büsbütün terkedip sonunun ne olacağını
seyretmekten de korkuyoruz" dedi. Ka’b: "Söyle bana dedi, içinde ne var, ne
yapmak istiyorsunuz?" Muhammed: "Onu yalnız bırakmak, ondan ayrılmak
istiyoruz." deyince, Ka’b: "Şimdi beni mesrur ettin." dedi. Muhammed ilave etti:
"Bana biraz ödünç vermeni talebediyorum." dedi. Ka’b da: "Bana rehin olarak
ne bırakacaksın?" diye sordu. Muhammed İbnu Mesleme: "Ne istersin?" dedi.
Ka’b: "Kadınlarınızı bana rehin bırakmalısın!" dedi. "Ama sen Arapların en
yakışıklısısın. Sana kadınlarımızı nasıl rehin bırakalım? (Şu yakışıklılığın
sebebiyle hangi kadın nefsini senden men edebilir?)" dedi. Ka’b: Öyleyse
çocuklarınızı rehin bırakırsınız!" dedi. "Ama nasıl olur, birimizin çocuğuna
hakaret edip: "Bir veya iki vask hurma karşılığında rehin edildin." diye başına
kakarlar. Ama sana zırhları yani silahı rehin bırakalım." dedi. (Ka’b bu teklifi
makul bulup:) "Pekala, bu olur!"dedi. Bunun üzerine Muhammed İbnu
Mesleme, ona el Hâris İbnu’l-Evs, Ebu Abs İbnu Cebr ve Abbâd İbnu Bişr ile
birlikte gelmek üzere randevulaştı. Bunlar geceleyin gelip onu (dışarı)
çağırdılar. Ka’b yanlarına indi. Kadını: "Ben bazı sesler işitiyorum, bu sanki
kan sesidir (gitme!)" dedi. Ancak O: "Hayır, bu gelen Muhammed İbnu
Mesleme ile süt kardeşi ve Ebu Nâile"dir. Mert kişi geceleyin yaralanmaya bile
çağırılsa icabet eder!" dedi. Muhammed İbnu Mesleme arkadaşına: "Gelince,
ben elimi başına uzatacağım. Onu tam yakaladım mı göreyim sizi!" dedi. Ka’b
kılıncını kuşanmış olarak indi. "Sende tîyb kokusu hissediyoruz!" dediler.
Ka’b: "Evet! nikahımda falan kadın var. Arap kadınlarının (sevdiği) kokuyu
sürüyorum." dedi. Muhammed İbnu Mesleme: "Ondan koklamama müsaade
eder misin?" dedi. Ka’b: Tabi ederim, kokla!" dedi. Muhammed yakalayıp
kokladı. Sonra: "Bir kere daha koklamama müsaade eder misin?" dedi.
Sonra onu yakaladı. "Göreyim sizi!" dedi ve orada öldürdüler." (Buhârî,
Megâzî 15, Rehn 3, Cihâd 158, 159; Müslim, Cihad 119, (1801); Ebu
Dâvud, Cihad 169, (2768).
Ka’bu’l-Eşref aslen Araptır. Babası, Benî Tay Kabilesinin bir kolu olan
Nebhânlıdır. Bir kan davasına karıştığı için Cahiliye devrinde Medine’ye gelip
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yerleşmiştir. Medine’de Beni’n-Nadîr’e dost olmuş, onlardan kız alarak
evlenmiştir. Ka’b bu evliliğin mahsûlüdür. Ka’b uzun boylu, cüsseli bir insandı.
Kafası iri, karnı iriydi. Annesi Akîle Bintu Ebi"l-Hukayk, yahudi olması ve
yahudi kültürü üzerine yetişmesi sebebiyle Ka’b Arap değil, yahudi biliniyordu.
Şâir bir insandı.
Bedir savaşından sonra müslümanlar aleyhine hicviyeler yazdı.
Mekke’ye gitti. İbnu Vedâ’ti’s-Sehmî’nin yanına indi. Bu zat, el-Muttalib’in
babası idi. Hassan İbnu Sâbit bunu ve karısı Atîke Bintu Üseyd’i hicvetti.
Bunun üzerine kadın Ka’b’ı tardetti. Ka’b tekrar Medine’ye döndü.
Müslüman kadınları üzerine aşk şiirleri yazdı. Müslümanlar bu şiirlerden
fevkalade rahatsız oldular. Resulullah (aleyhissalatu vesselam)"a karşı da
hicviyeler düzüyor, Kureyşli kâfirleri aleyhte tahrik ediyordu. Resulullah
Medine’ye geldiğinde halk karışıktı. Hepsiyle sulh içerisinde yaşamak
istiyordu. Ancak yahudi ve müşrik olanlar müslümanlara fazlaca eziyet
veriyorlardı.
Cenâb-ı Hakk başlangıçta Resûlüne ve müslümanlara sabır
emrediyordu. Ka’b bu eza işinden vazgeçmeyip, dozajını artırınca,
Aleyhissalatu vesselam bir grup göndererek Ka’b’ı öldürtmesini Sa’d İbnu
Mu’âz’a emretti. Kab’ın öldürülmesi Hicretin üçüncü senesinin Rebiyyülevvel
ayına rastlar. Rivayetler onun Mekke’ye gidince Kabe’nin örtüsünün yanında
Mekkelilerle, müslümanlara karşı mücadele etmek üzere antlaşma yaptığını
belirtir. Bu sırada Mekkeliler: "Onun dini mi,yoksa bizim dinimiz mi daha hakka
yakın?" diye sorarlar. Ka’b "Sizin dininiz!" cevabını verir.
İbnu Hacer Ka’b’ın öldürülmesine bir başka sebep daha
kaydeder. Buna göre: " Ka’b bir yemek hazırlar. Yahudilerden bir gruba da:
"Muhammed"i bir ziyafete çağıracağım, gelince siz bir punduna getirip
öldürün." dedi. Ziyafet hazırlandı. Resulullah da çağrıldı. Birkaç ashabıyla
gelmişti. Oturduktan sonra Cebrâil aleyhisselam, heriflerin planını haber verdi.
Resulullah kalktı ve Cebrail’in kanatlarıyla örtünerek dışarı çıktı. Resulullah’ı
kaybedince onlar da dağıldı. Aleyhissalatu vesselam, işte bu sırada " Ka’b’ı
bana kim hâlledecek?" demiştir.
Şu hâlde Ka’b’ın öldürülmesi sadece hicvedici şiirler yazması
sebebiyle değildir. Daha başka muzır faaliyetleriyle bu cezaya müstehak
olmuştur.
Rivayetler onun öldürülmesini üzerine alan Muhammed İbnu
Mesleme’nin, Ka’b’ın kız kardeşinin oğlu yani yeğeni olduğunu belirtir. Keza
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bu işte adı geçen Ebu Nâile de Ka’b’ın süt kardeşidir. Resulullah
(aleyhissalâtu vesselâm): "Eğer yapacaksan acele etme, (planını iyi hazırla),
hatta Sa’d İbnu Muazla da istişâre et." buyurur. Sa’d’la istişare eder. Sa’d,
kendisine "Ona git, ihtiyacını aç ve veresiye olarak yiyecek iste!" tavsiyesinde
bulunur.
Başka rivayetler, Muhammed İbnu Mesleme’nin Resulullah’tan,
kendisinden şikayette bulunma, fikrini ve sözlerini kınama hususunda izin
isteyip Ka’b’a: "Bu adamın gelişi bize bir bela olmuştur, bütün Araplar
bizimle savaştı ve tek bir yaydan ok attılar." dediğini; Resulullah’ın,
öldürme ekibini, Bakîu’l-Garkad’a kadar uğurladığını, onları gönderip:
"Allah’ın ismi üzere gidin. Allah’ım bunlara yardımcı ol!" dediğini kaydeder.
Hadise üzerine, ertesi gün, "Efendimiz öldürüldü!" diyerek, yahudiler
Resulullah’a gelirler. Aleyhissalatu vesselam, bir bir onun yaptıklarını,
müslümanlara verdiği eziyetleri anlatarak ölümü hakettiğini açıklar. Yahudiler
itiraz etmeye, cevap vermeye mecal bulamazlar.
Bu vakadan sonra büyük bir korkuya düşen yahudiler, sinerler ve
yıkıcı faaliyetlerden ellerini çekerler. Süheylî Ebu Hanîfe’ye muhalif olarak:
"Ka’b’ın öldürülme hadisesi, muâhid (sulh antlaşması yapan) kimse,
Şâri’e sebbettiği, hakarette bulunduğu takdirde katlinin caiz olduğunu ifade
eder." demiştir.
İbnu Hacer Süheylî’ye hak vermez. Bu hadisenin harp hâline
giren bir hadise olduğuna dair deliller kaydeder ve "Kıssada, müşrikin umumî
davet
kendisine ulaşmış ise- İslam’a davet edilmeden
öldürülebileceğine delil vardır." der.
delildir.”

Hadis, savaş sırasında, ihtiyaç duyulan her şeyin söylenebileceğine

bk. Kütüb-i Sitte-Prof. Dr. İbrahim Canan
Kaynak: toplumsalbilinc.org
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Ebu Azze
Kaynaklarda :
“Nadiroğulları Hz. Peygamber ile bir ittifak antlaşması yaptı.
Fakat barış dönemi uzun sürmedi. Uhud Savaşı yapıldı. Hz. Peygamber,
Uhud Savaşı esirlerinden yalnızca şair Ebu Azze'nin öldürülmesini emretti. Bu
şair, Mekkeli Müşrikleri şiirleriyle galeyana getirerek Müslümanlara karşı yeni
bir saldırıya geçirilmesinde büyük bir rol oynamıştı.” denilmektedir.
Derler ki :
“Uhud’tan dönüşte, Peygamber Efendimiz yolda münafıkların
azgınlarından Ebû Azze el Cumehi’yi yakaladı. Resûlullah efendimiz onu
Bedir’de esir etmişti. Sonra onu lûtfederek öldürtmemişti.
Peygamber Efendimize şöyle dedi: “Yâ Muhammed, beni bu sefer
de affet” Resûlullah efendimiz de şöyle buyurdu:
“Mümin, yılan deliğinden iki kere ısırılmaz. Vallahi bundan sonra artık
sen Mekke’de Muhammed’e iki kere hile ettim diyemeyeceksin! Ey Zübeyr,
bunun boynunu vur!” Ve azgın münafık Ebû Azze el Cumehi, Zübeyr
hazretlerinin kılıcıyla cehennemi boylar...” 1
Gene derler ki :
“Benî Cümh kabilesinin şairi olan Ebu Azze, fakir ve çoluk çocuğu
fazla olan bir kimsedir. Bu müşrik şair Bedir savaşına katılmış ve şiirleriyle
Kureyşi desteklemiştir. Bedir de esir edilmiş olan Ebu Azze serbest
bırakılma şartlarından biri olan dörtbin dirhemi ödeme imkânına da sahip
olmadığından Hz. Peygamber’le görüşmüş ve ona ödeme imkânının
olmadığını bildirerek eman istemiştir. Allah Resûlü (sav)’nün eman vermesi
üzerine Ebu Azze Müslümanların zararına ve Resûlullah (sav)’ın aleyhine olan
hiçbir zararlı faaliyete katılmayacağına dair söz vermiş ve orada Hz.
Peygamber’in lehine şiir söylemeye ve onu methetmeye başlamış,
serbest olarak Mekke’ye dönmüştür.
Bedir’den sonra yapılan Uhud savaşına hazırlanma aşamasında
Müşrikler Ebu Azze’ye gelip onun zayıf noktası olan dünyaya meylini harekete
geçirerek onu Bedir’de olduğu gibi şiirleriyle destek olmasına ikna etmişlerdir.
Zayıf karakterli ve menfaatine düşkün olan Ebu Azze, Uhud’a katılmış ve
savaş sonunda geri çekilen müşrik birliklerinin içerisindeyken sabaha doğru
Asım b. Sabit (ra) tarafından yakalanmıştır. Resûlullah (sav)’ın huzuruna
getirilen Ebu Azze, Resûlullah’ın Bedir’deki verdiği sözü hatırlatırcasına
yüzüne bakmasına karşılık Bedir’deki gibi aynı mazeretleri tekrar etmeye
1
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başlamıştır. Allah Resûlü (sav), “Sen bana Bedir’de söz verdiğin
hâlde sözünü yerine getirmedin. Vallahi bundan sonra ellerini yanaklarına
sürüp Muhammed’e iki defa
ihanet
ettim
(kandırdım)
diyerek
Mekke’de gezmene müsaade etmeyeceğim. ’ diyerek ihanetine karşılık
ölüm cezasını tatbik ettirmiştir.” 1 “Burada olduğu gibi Münafık ruhlu insanlarda
görülen bir özellikte her ortamın hesabını yapmalarıdır. Menfaat nereden
gelirse oraya yönelmeyi ilke edinen bu tipler, fırsat verildikçe ihanete devam
edeceklerdir. Kur’an’da cimri, yalancı ve kibir sahibi oldukları, maddi
menfaat için namaz kıldıkları, gerçekte ibadette isteksiz oldukları, Allah’ı ve
müminleri alaya aldıkları,bildirilmektedir.
Netice itibariyle münafık, içerisinde saklamaya çalıştığı birçok
psikolojik hastalıkla, kendisinden sakınılması gereken bir görüntüdür. Münafık
zümresi özellikle fırsat buldukları an Hz. Peygamber’i arkadan vurmaya
çalışmaktan geri durmamışlardır. Tebük savaşı Allah Resûlü (sav)’nün
farklı bir taktik uyguladığı savaştır. Diğer savaşların tersine bu savaşta
Resûlullah (sav), nereye gidileceğini söylemeden, gidilecek yerin uzaklığını,
zamanın dar olduğunu, düşmanın çokluğunu bildirerek ashabına hazırlık
yapmalarını bildirmiştir. Bu durumu fırsat olarak değerlendiren
münafıklar, savaş öncesi ve sonrasında bir hayli nifak faaliyetine
girişmişlerdir.
Savaş öncesinde Münafıkların ilk ihaneti Süveylim isminde bir
Yahudi’nin evinde toplanmakla başlamıştır. Zira münafıklar bu evde
toplanarak Tebük savaşına katılmak isteyenlere mani olmaya çalışmışlardır.
Münafıkların bu ihaneti kendisine ulaşınca Allah Resûlü (sav), ashabtan Talha
b. Ubeydullah (ra) başkanlığında bir ekip göndererek bu evi yıktırmıştır.
Savaş hazırlıkları esnasında Münafıkların Resûlullah (sav)’a karşı
yaptıkları bir başka ihanet te Mescid-i Dırar’ı inşa etmeleridir. Allah Resûlü
(sav), Tebük seferi için hazırlanırken mescidi yaptıran münafık gurup “Ya
Resûlullah! Yağmurlu günde hasta ve uzağa gidemeyecek kimselerin namaz
kılabilmesi için bir mescid yaptık.’ diyerek Resûlullah (sav)’dan mescide gelip
namaz kıldırmasını istemişlerdir. Zahiren bakıldığında masumane bir söylem
olarak görünen bu ifadeler aslında menhus bir niyetin ürününden başka bir
şey değildir. Münafıkların sürekli başvurdukları silah olan yalan ve
ikiyüzlülük burada da kendini göstermiştir. Bu defa da siyasi ve etnik
ayrımcılık denemesine teşebbüs ettikleri görülmektedir. Niyette İslam
Cemaatini bölmek olan bu tutum ve davranış ilahi ihbar neticesinde akîm
1
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kalmıştır. Müslümanlar bir savaş hazırlığında iken, böyle zor bir ortamda
münafıkların Resûlullah (sav)’a bu şekilde teklif götürmeleri de dikkat çekicidir.
Nifak’ın zirveye çıktığı bir dönemde Nebi (sav), sıkıntının etkisiyle mescide
gitmeyeceğini söylese münafıklar ayaklanıp iç savaş tehlikesi
oluşturabilirlerdi. Hz. Peygamber (sav), buranın nifak yuvası olduğunu
hissediyordu. Fakat ortada kesin bir delil ve ilahi bir uyarı da olmadığından
yukarıdaki tehlikeleri göz önüne alarak olumlu cevap vermiştir. Nitekim
Mescid-i Dırar’ı inşa edilirken onu yapanlardan biri olan Bahzec’e Allah
Resûlü (sav) “Yazıklar olsun bununla ne yapmak istiyorsun? ’ diye
sormuş. Bahzec de “Ya Resûlallah! Vallahi iyilikten başka bir şey
düşünmüyorum.” demiştir.
Ayrıca münafıkların Hz. Peygamber (sav)’e yaptıkları bu teklifin
altında yatan nifakı bazı Sahabeler de sezmiştir. Sahabeden Asım b. Adiyy
(ra), Resûlullah (sav)’ın münafıklara olumlu cevap vermesini yadırgayarak
“Vallahi, bu mescidi münafıklardan başkası yapmaz.” demiştir. Hatta bu
Sahabeler Tebük seferinden dönünceye kadar vahy-i ilâhî’nin geleceğini
ümit etmişlerdir. Hz. Peygamber (sav), Tebük seferinden dönerken işin iç
yüzü kendisine vahiyle bildirilmiş, bunun üzerine Allah Resûlü (sav), birlik
göndererek Mescid-i yakıp yıktırmıştır.
Kendi aralarında herhangi bir şekilde toplanarak cemaatleşemeyen
münafık zümresi, ibadet ve dindarlık gibi masumane bir bahane vasıtasıyla
toplanıp nifaklarını organize etmek gayesiyle bu mescidi yapmışlardı.
Resûlullah (sav) işte bu nefret verici gayeye karşı olduğundan sert tedbirler
almış ve Münafıkların bu şekilde bu tertiple toplanmasını kanun dışı bir
hareket olarak değerlendirmiştir. Allah Resûlü (sav), bu tutumuyla aynı
zamanda onların etnik ayrımcılık çabalarını da önlemiştir.
Tarihçi Heykel, Mescid-i Dırar’ın yıktırılmasıyla münafıklara karşı
yürütülen siyasetin şiddetlenmesini şöyle açıklamaktadır: Tebük seferinden
sonra İslam, Medine’nin dışına çıkıp Arabistan’ın her tarafına, hatta
Arabistan’ın da dışına çıkmak üzere idi. Dolayısıyla Hz. Peygamber (sav)’in
de kontrolünün dışına çıkmış oluyordu. Bu zamandan itibaren Müslümanlar
arasında çıkacak problemlerin takip edebilmesi mümkün değildi. Eğer ciddi
önlemler alınmazsa münafıklar eskisinden daha tehlikeli olabilirlerdi. Böyle bir
zamanda münafıklara göz yumulmayıp, aksine sert tedbirler alınması
gerekmekteydi. Bundan dolayı Allah Resûlü (sav), Tebük seferinden sonra
onlara karşı daha şiddetli davranmıştır.
Dr. Aşır ÖRENÇ-SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan,
2013.
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İmr’ül Kays (Arap)
Cahiliye Devrinin Ünlü Arap Şairi İmruülkays’ın Mezarı
Ankara’da
Abdülkerim ERDOĞAN
Cahiliye devrinde yaşamış, ünlü Arap şairidir. Şairin künyesi ise “Ebû
Vehb Hunduc b. Hucr b. el-Hâris Âkilü’l-Mürâr’dır. İmruülkays’ı “İmruülkays
ibn Abis” ile karıştırmamak gerekir. Bu ikinci şahıs Saadet asrında yaşamış
olup İslam ile müşerref olmuş ve aynı zamanda şair olan bir sahabedir.
İmruülkays, Güney Arabistan’a yerleşen Kahtânîler’den olup Necid’de
doğmuş ve Kinde’nin son hükümdarı Hucr’ün oğludur. Kaynaklarda asıl
adının “Hunduc”, “Adî” veya “Müleyke” olduğu kaydedilmektedir. “İmruülkays”
ise onun lakabıdır. İmruülkays; Kaysoğulları’na mensup, şiddet adamı,
Kays’ın kulu gibi manalar taşıyan lakabıdır. Bu lakabıyla meşhur olur.
İmruülkays’ın hayatı hakkında bilinenler Küfeli âlimlerin rivayetlerine
dayanır. Babasının sarayında binicilik, ok atma ve savaşmayı öğrenerek
yetişen İmruülkays, dayısı Mühelhil b. Rebîa’dan ders alarak şiirde yüksek bir
seviyeye ulaşır.
Esedoğulları kabilesinin kadınlarına şiirle sataşmaya başladığını
öğrenen babası, önce onu uyarır, daha sonra kendisini dinlemeyip aşk şiirleri
söylemeye devam etmesi üzerine de azatlısı Rebîa’ya oğlunu öldürmesini ve
gözlerini kendisine getirmesini emreder. Ancak Rebîa, İmruülkays’a kıyamayıp
vurduğu bir ceylanın gözlerini Hucr’e götürür. Rebîa, Hucr’ün pişman olduğunu
ve çok üzüldüğünü görünce de onu öldürmediğini söyler. Babası İmruülkays’ı
affeder. Şair bu alışkanlıklarından vazgeçmeyince babası onu kabilesinden
kovar.
Bunun üzerine İmruülkays, Arap oymaklarından kendisine katılan bir
grupla birlikte kabilelere saldırıp eşkıyalık yapmaya başlar. Babası bir isyan
sonucu Esedoğulları tarafından öldürülür. Babasının
öldürüldüğünü
Yemen’de duyan İmruülkays, Esedoğulları’ndan intikam almaya yemin
eder. İntikam almak için “Zü’l-halâsa” adındaki putun önünde ok falı çeker.
Falın olumsuz çıkması üzerine okları putun başına fırlatır. Daha sonra kabile
kabile, ülke ülke dolaşarak babasının intikamını almak için yardım talep
eder. Bunun üzerine “el-melikü’d-ıllîl”, şaşkın/sapkın kral, lâkabını alır.
İmruülkays’ın intikam yeminini öğrenen Esedoğulları barış teklif eder; fakat
şair bu teklifi kabul etmez ve topladığı birliklerle Esedoğulları’nın üzerine
saldırır, onları mağlup eder. Esedoğulları’ndan hiç kimsenin sağ kalmasını
istemeyen İmruülkays, kabileler arasında dolaşıp tekrar yardım toplar.
Akrabası olan Himyer kralının verdiği ve diğer kabilelerden de sağladığı
kuvvetlerle Esedoğulları’na saldırarak onları perişan eder.
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Hîre Hükümdarı Münzir b. Mâüssemâ, İmruülkays’a karşı Kisrâ
Enûşirvân’dan yardım ister. Enûşirvân, Hîre hükümdarının Esedoğulları’nı
koruma teklifini kabul eder ve yardım gönderir. İmruülkays, bu yeni güçle
başa çıkamayacağını anlayınca Teymâ Emîri Semev’el’e sığınır. Semev’el,
Gassânî Meliki Haris b. Cebele’nin kendisine yardım edebileceğini söyler.
Hâris’in yanına giden İmruülkays, onun aracılığı ile Bizans Kralı
Justinianos’tan yardım almak üzere İstanbul’a hareket eder.
Bizans Kralı Justinianos, imparatorluğunun sınırlarını tehdit eden
Berberîler’le uğraştığı için İmruülkays’ın isteğini kabul etmez ve kendisine
zehirli bir gömlek hediye eder. Bir rivayete göre de kabul eder ve emrine bir
ordu verir. Filistin Kral tarafından hediye edilen zehirli gömleği giyen şairin
vücudunda zehirin etkisiyle yara ve çıbanlar çıkar, bütün vücuduna yayılır. Bu
yaralardan dolayı da İmruülkays’a “zü’l-urûh”, çıbanlı ve yaralı lakabı verilir.
İmruülkays, İstanbul’dan geri dönerken Ankara’ya uğrar ve Ankara’da
hastalanır. Tahminen 540 miladi yılında Ankara’da vefat eder.
İmruülkays lakabıyla anılan çok sayıda şair bulunduğundan, bu
lakap altında geçen şiirlerin kime ait olduğu tesbit edilememiştir. Şiirleri
üzerindeki bu şüphelere rağmen İmruülkays, büyük bir şöhrete sahip
olmuştur. Bu şöhreti, Basralı âlimlerin onu klasik kasideye ilk şeklini veren,
kasideyi ilk uzatan, sevgilisinin göç ettiği yerlerde durup ağlayarak hissiyatını
dile getiren ilk şair olarak nitelemelerinden kaynaklanmıştır.
Hz. Peygamber (sav), İmruülkays’ın şairliğini takdir etmiş, onun
şairlerin öncüsü ve bayraktarı olduğunu buyurmuştur. Hz. Ali (ra) da onun
şiirlerini beğenmiş ve övmüştür. Bu övgüler kişiliğine ve yaşantısına değil,
onun şiir sanatınadır. Kaynakların çoğunda İmruülkays, klasik kaside formunu
ilk defa ortaya koyan, Arap şiirini belli kurallara bağlayan ve özellikle kafiye
için esaslar koyan şair olarak tanıtılmıştır.
Hıdırlık Tepe, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik
hareketlere bağlı olarak oluşmuş kor kayaçların iri bir kütlesidir. Bu andezitler
meşhur “Ankara taşı” olarak bilinip, eflatun ve gri renktedir. 1
Not: Bana göre, İmr’ül Kays’ın kabri Ankara-Elmadağ i lçesi
Yeşildere sınırları içinde, İdris Dağı eteğindedir. Yeşilderli “Arapuşağı” adı
verilen sülâle tarafından senelerce türbedarlığı yapılan ve içinde birisi bayan
olmak üzere, 3 adet sanduka bulunan türbedir. (Mustafa Ceylan) “ İMRÜ'L

1
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KAYS VE MUALLÂKASI ”
KAFİYENİN EFENDİSİ
------İmrü’l Kays ve Muallâkası Gülceleşti bir zamanda...
------Demiştim ya hani: "Çıkınımda şiir gizli"...
Durun!
Durun hele,
Orada durun!
Çöl boyu uzanan yerler arasında,
Dahul’den Havmel’e, Tudıh’tan Mikrat’a…
Dalgalı kumların azalıp inceldiği,
Sevgilinin yurdunda;
Sıktu’l Liva’da
Silinmemiş izler,
Yaşıyor hatırası daha.
Sizler,
Hepiniz, sizler
Durun!
Durun hele,
Orada durun!
Durun ki;
Anarak adını sevgilinin,
Yana döne dolaşalım.
Durun, durun ki,
Hasretinin ateşiyle,
Yana söne ağlaşalım.
Siz, ey! Kalabalıklar içinden çıkmış kalabalıklar;
"Ölü gözünde yaş, buzdağında su..."
Ağlamak nedir? Gözyaşı dökmek…
..............Bilemezsiniz doğrusu!
Susun!
Susun,
..............Ben ağlayacağım!
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Biliyorum,
Ne kadar uğraşırsa uğraşsın güney rüzgârları,
Sevdiğimin ayak izlerini yok etmeye!
Nafiledir biliyorum;
Benden yanadır kuzeyden esen yel,
İnadına güneyin...
Deli poyrazlar içimde üryan,
Mor bulutları ellerimle bağlayacağım;
Durun ve susun!
................Ben ağlayacağım!..
Görürsünüz,
Kar ceylanlarının hüznünü
Göl yeşilinde,
Çöl sarısında...
Terk edilmiş harabelerde ıslak sesim,
Kök boyası nakışlarda bir duvar,
Yarısı silinmiş bir resim…
Ayrılık sabahında yüklerini denkleyen
Ebu Cehil karpuzu oyar gibi,
Gözyaşı döken ilk adresim...
Gittiler,
Göçüp gittiler birer birer
Ahbap, dost, yâran!
Mugaylan ağacıyım sanki, gölgesiz…
Ve siz
Süslü püslü urbalar içinde
Cadde Cadde yürürsünüz...
Ben, bir hatıranın bin ışığında kan, revan
Beni böyle görürsünüz...
"......Helâk etme kendini,
.......Sabırlı ol, metin ol !"
Arkadaş sesleri, işte
Bineklerin üstünde.
".......Toparlan biraz,
........Yeter ağladığın!
........Afâkı kapladı geceleri hıçkırığın..."
Diyorlardı,
Diyorlar...
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Ne bilsinler?
Bilemezler ki;
Çarem, dermanım, şifam
Gözyaşımda gizlidir!
Ne bilsinler?
Bilemezler ki,
Âşıklar bulutlarla sözlüdür!
Fakat
Yer yer silinip giden
Bu izlerin yanında,
Ağlamak neye yarar?
Efkârımın şehrini kurarım kumul tepelere;
Acı acı esersiniz,
Siler süpürürsünüz...
Sonra da ceylanların düşlerini
Çöl sarısında,
Göl yeşilinde
Düşünürsünüz...
Diyeceğim şu ki;
Gizliden gizliye hâlime bakıp,
Boşuna gülüşürsünüz!..
Hey ki hey!
Gönül hey!
Kinde hükümdarlarından
Hâris oğlu Hücr’ün evlâdı,
İmrül Kays hey!
Yani ben,
Yani Esedoğulları üstüne
Korkusuzca yürüyen,
Jüstinyanus’un şeref misafiri,
Istırabın türküsü,
Kaside’nin pîr’i
Kafiyenin Efendisi, ben...
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ANADAN ÜRYAN KIZLAR
Zehirli elbiseyle
Soyulsun baştanbaşa derim.
Asılmasın duvarına Kâbe’nin,
Yedi kez yedi yerde kalsın şiirlerim…
Yağmalansın Mısır ketenlerinden Sukû Ukâz,
Taif yansın, sökülsün o kutlu dört ay, şom takvimlerden!
Yağsın öksüz karanfiller, yağsın öksüz panayırlara gökten!
Bu dağın eteğinde yatan bir prenses beni bekler;
Üç adım Ankara’ya, İdris Dağı işte bu yer!
Komşum olan kadın, yolum sana çok yakın;
Duracağım, durdukça İdris Dağı,
Yanımda duracaksın sen de!
Gariplerin garibi,
Akrabayız bak...
Bak!
Bak ve gör!
Sonra da kork içindeki korkulardan!
Senden sana sin...
Bir göze düşmüş asmalardan üzüm, ey!
Karşıda Elmadağ’ı, sevdalıyım sana!
Anladın mı iki gözüm, hey!
Şimdi deniz mavisi bir türbede, sessiz
Asırların gizemini taşıyorum, perdesiz.
Yas inmesin ardıç diplerine,
Yas sinmesin kına taşlarına, diye…
Duada dilim,
Yanımdaki prensesin dileğidir:
“Yasin’e söyleyin okusun yasin...”
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Kulak verin aruzumun sesine!
Doldurdum muallâkamı tümden,
Gülceci bir şairin
Selçuklu heybesine...
Masal Dağında kalan önceki sevgililer
Nasıl ağlattılarsa, bu da aynı olacak.
Yamaçlardan aşağı kayarak birer birer,
Som altın hatıralar yüreğime dolacak.
Ummulhuveyris gibi akşamların ufkunda
Yas tutarak güneşler, son baharda solacak.
Ve de O’nun komşusu Ümmül Rebab yüzünden,
Mütebessim bakışlar silinip kaybolacak...
O iki sevgili ki; ayağa kalksalar, ah!
Nazlı saba rüzgârı gül, karanfil kokacak.
Gözlerimden akan yaş boşanarak göğsüme,
Omuzda kılıcımın sırımı ıslanacak.
Unutmadın değil mi? Mesut günler gördün Kays!
Cümle kızlar bir olup göllerde yıkanacak.
Ve o gün, gizlendiğin çalılar arasından
Kızlar suya girince, usulcacık çıkacak...
Teker teker toplayıp bütün elbiseleri,
Kahkahayla gülerek yine gönlüm uçacak.
Anadan üryan kızlar şaka içinde ciddi;
“Elbisemi ver ey Kays!” Diyerek, yalvartacak.
En sonunda Fatima, o ne ay’dı ya Rabb’im!
Sökerek yerlerinden, dağları kopartacak...
Sudan çıkan kızlara altındaki deveyi,
Keserek kebap yapıp, yeniden kızartacak
Bir sevdalı Kays’ım ben, kavrulan şu kalbimi
Çıkarıp ta göğsümden ikramda bulunacak…
Sonra yaya kalınca aynı deve üstünde,
Fatimayla birlikte mahfede saklanacak…
Rahat mı durdun ey Kays? Mahfede, söyle rahat…
Ateşinden Fatima cayır cayır yanacak...
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AŞK DELİSİ BİR ADAM
İkimizle beraber o mahfe eğilmişti,
Yaralanmıştı deve, aşka dair bir işti.
Haklıydın sen Fatima, sonsuz kere haklıydın,
Aşk delisi adamın iflâs etmiş aklıydın!
Eve dönüş yolunda kafesimde saklıydın,
İkimizle beraber o mahfe eğilmişti.
Korkmuştun, diyordun ki:"İmr'ül Kays aşağı in!"
"Of! Canımı yakıyor pençeleşen ellerin!"
Diyorken, bin vahayı andırıyordu sesin.
Yaralanmıştı deve, aşka dair bir işti.
Seslendim:
-"Yürü…
Devenin
Yularını
Kendi haline
Bırak gitsin, ey yâr!
Gönül
Avutan
Meyvelerden
Uzaklaştırma
Beni... Bırak gitsin!"
Dediysem de duymadın, duymadın ey Fatima!
Nice kadınlar girdi, bir bilsen hayatıma.
Birçok emzikli kadın, birçok kız, gelin, gebe;
Ortak olup gittiler hayat seyahatime...
Hatırladım, o kadın emzirirken çocuğu;
Yasak yemişler sundu gönül saltanatıma.
Sonra döndü yatakta ağlayan yavrusuna
Uzattı memesini, yaslanıp sanatıma.
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Aşkıydım cümlesinin kadın denen milletin,
Gece çiçek açardı yorganlar firkatime.
Gel!
Etme
Eyleme,
Bırak nazı!
Rengidir al al
Ve parlaklığıdır
Kiraz yapan kirazı...
Gel!
Beni
Söyletme
Deli dolu...
Yeminler etme!
Sus ve beni dinle!
Bak mutluyum seninle...
Hoşuna gitmeyen bir huy gördünse bende,
Kalbimi kalbinden çıkar at ki, rahatla!
Aşkının esrarı başımı döndürse de,
Taşlıkta gül dalı yeşermez ki inatla!
......Bu sevdan beni öldürecek sanıyorsun,
......Kendi kendine boşuna aldanıyorsun;
.........Ah beni bir bilsen, bilemezsin güzelim!..
Yaralı gönlüme ok atıyor kirpik,
Avcıdır iki göz, o gözlere tebrik!
Çadırlar yurdunda asla değilsin ilk;
Al "meysir oku" nu, bükül, yarıl, çatla!
.......Gerçek işte budur, neden kınıyorsun?
.......Üstelik bir de her gün yakınıyorsun;
..........Gel desem bana, gelemezsin güzelim!..
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KAYGILI BİR GECE
Üç direkli büyük çadır,
Girdim içine içine.
Arzum sana kavuşmaktı,
Dolandım kara saçına.
Can içinde can Fatima,
Gönlümde sultan Fatima.
Bazen de
Kimsenin aklından geçmemiş olan
Nice taktikler izledim, nice yollar…
Telâşsız kadınlardı vasıtalarım;
Kullanıp onları ulaştım ya ocağına!
Kavuştum ya sıcağına…
Can içinde can Fatima,
En büyük destan Fatima.
Ki ben, yakalanmadım gözcülere;
Ensemde dolaşıyordu ölüm…
Üç direkli kara çadır,
Nefesimden tanır beni.
Ayak sesimden, alın terimden
Hem de sevdalı yüreğimden…
Üzeri boncuk
Ve kıymetli taşlarla
Süslü bir kuşak…
Bir kuşaktı, o gece
Parıldıyordu.
Gecenin ortasında
Ülker yıldızı;
Hem gece, hem Ülker yıldızı
Ruhumu ruhuna
Sarıyor, sarıyordu…
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Gittim o sevgiliye,
O gece gittim.
Üstünde hafif, ince
Tülden bir gömlek;
Uyumak üzre
Zannetsinler diyerek,
Beni bekliyordu…
……………………………………Gördüğünde,
………………………….“Kurtuluş yok senden” dedi.
………………………Tutup kolundan çıkardım dışarı.
………………….Belli olmasın diye ayak izlerimiz
…………….Kumlar üstünde;
…………Tiftikten yapılmış, üstü nakışlı
………Harmanisinin eteklerini
……Sürüyordu…
……Aşıp da sınırını oymağın,
…….....Birbirine girmiş kum tepeleri
…………..Dalgalarla örtünce bizi;
……………..El atıp saçlarına
…………………...Çekiverdim kendime.
…………………………Eğildi bana doğru
…………………………….Tombul bacaklarıyla,
………………………………….Sanki
………………………………………Sürünüyordu!
Beyaz teni, sıkı ve hafifti,
Karnı değildi sarkık ve büyük.
Berraktı ayna gibi gerdanı ve göğsü.
El değmemiş sularda sedef sarısı neyse, işte
Teni de
Öyle görünüyordu.
…………………..Utancından, çekinerek
……………....Gösterip inci dişlerini,
………….Ahu bakışlarıyla çevreyi
……….Gözetliyor, sonra da
……Söküp geceyi, geceden gözleriyle;
…Aşk ile yüreğine,
Yüreğine bürünüyordu.
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……………………..Bir geyik gerdanı…
…………………..Ki gerdan
……………….Yukarıya uzandığında,
……………Uzun ve ziynetsiz değildi,
…………..Simsiyah saçları.
…………Bir hurma salkımı,
……….İnce, yumuşak, lâtif bir bel.
……..Çok sulanmış hurma fidanı boğumu,
…..Dolgun ve sıkı bacaklar…
…O ceylan bacaklarıyla;
..Aşk çölünden aşk dağına,
Durmaksızın
Yürüyordu.
Ve dağla
Ve taşla
Ve çölle beraber yürünüyordu…
Kuşluk vaktine kadar uyuyan sevgilinin
Solmayan çiçeğiydim, tüllerde perdesinin.
……………Misk-i amber kokulu yatağına uzanmış,
……………Cennet içinde cennet, öylesine bezenmiş.
Üstünde geceliği gerek yok bağlamaya,
Var ya işte kollarım, tutup onu sarmaya…
…………………….İri, kalın değildi ayakları, elleri.
………………..Ellerinde parmakları…
Parmakları dupduru, ipince bir suydu.
Suydu Zabyi tepesinde duran.
Duran bembeyaz kum kurduydu.
Duydu İshil dalı, duydu misvak yapılan ağaç…
Ağ açtı ufkumun öte yakasında, ağ!
Ağa uyandı, bahçe bahçe gülümseyip yâr isimli bağ...
Kendini ibadete vermiş papazın,
Papazın parlak parlak yanan çerağı yüzündeki.
Yüzündeki gece karanlığını aydınlatan yüz…
Yüz nasılsa sonsuz kere yüz, öyleydi yüzü sevgilinin.
………………………Dalgalandırıyordu gönül, kalemdeki
………………..Hüzün yüklü bayrakları.
……………..Ah ki ah!!
………... Varsa yoksa benim için mühim olan,
………İpincecik parmakları…
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Aklını başına almış
Durulmuş olanlar bile
Vurulurlar, yanarlardı ona.
Çünkü;
Yaşını almış kadınların giydiği Dir
Ve
Küçük kızların giydiği Micvel arasında
Salım salım salınmaktaydı.
Çıkardı geceyi üstünden bir ara,
Yıldızları birer birer, buse buse saydı…
Sayıldı sevda ağacımın zindan karası
Işıltılı yaprakları…
Herkesin, ama herkesin
Aşk ve sevda peşinde koşmasının çağı geçti.
Ama benim, ey sevgili! Ey gece güzelim, ey!
Fatimam, varlığım, yokluğum, her şeyim;
Deli gönlüm geçecek değildir
Senin aşkından,
Fatimam! Senden başkasını tanımam…
Vazgeçeyim diye aşkından,
Nice öğüt veren kimseleri reddettim teker teker!
Onların sözleriyle,
Aklıma bile getirmedim senden vaz geçmeyi!
Dilimde Fatima diye başlayan türküler,
Türküler, yetim şiirlerle beraber adını söyler…
Nice geceler vardır ki;
Gam ve keder dalgalarını
Yükleyip üstüme, denizler gibi
İndirdin, gözsüz gölge perdelerini,
Gam ne ki bana? Meftunum sana,
Anlasana!
Gece, gece var gece içinde;
Gerinip uzandığında boyunu-posunu
Ve genişlettiğinde göğsünü zaman,
Dedim onlara:
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-“Açılıver ey sessizliğin fırtınası,
Sabaha gebe ellerinin kınası.
Seni göreyim, açılıver göz uçlarıma,
Sabah olsun saçılıver avuçlarıma;
Senden hayırlı değil ya sabah!
Ah ki ah!
Ah ki ah!..”
Yezbül dağına bağlanmış,
Sıkı bükülmüş urganlarla,
Cümle yıldızlarıyla zeytin karası…
Ki;
Sen, dolunay kuşlarının yakamoz fırtınası!
İçinde yâr taşıyan
Bir Fatima hatırası…
Ketenden halatlarla katı kayalara çakılmış,
Göklerin sonsuzluğuna fırlatılmış
Ve aşka dair gecelerde, mıh gibi olduğu yerde,
Yaşın yaşın ağlatılmış Ülker yıldızı, hey!
Gitmez bir milim ileri…
Gönlümden uzanan merdivenler,
Sarmaşık gülleriyle ona açmış.
O ki; çöl yangını yüreklerde sevda,
Okyanusta fırtına, kutuplarda kış,
Alkış,
……..Alkış,
……………Alkış…
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ATA GÜZELLEME
Ben,
Nice kimselerin
Kırba kulplarını
Vurmuşumdur
Bu sırtıma, bu sırtıma
Ve
İkramda bulunmuşumdur
Yolculara, yoksullara...
Ayr adlı kişioğlunun vadisi gibi,
Geçtim nice vadiyi bir uçtan bir uca.
Vadiler ki hep otsuzdular, ıssızdılar;
Siz, hiç gördünüz mü? Deyin hele;
Babaları kumarda ütülüp de kalmış,
Ağlaşarak yiyecek isteyen çocukları…
Çocukları neyse kumarcının,
Cümle kurtlar
Öyle idi o vadide!
Kurt ulurdu
Ve ben ona
“Yoksa sende bir şey
Bende de yok” derdim.
Boş ya ikimizin de eli,
Boş ya…
Boşluk bizden kurtulurdu,
Koşardı doluya doluya…
………………………………Kurt, başı dik zafer diye duranda,
……………………………Hangi gafil benzer demiş, koyuna!
……………………… Tarih yazdık, ölüm öldü bir anda
…………………Yattık Azrail’ le koyun koyuna…
…………...Gemilerim gök yelkenli, bayraklı,
………Yelken açtı körfezine, koyuna!
……Kurt derdi ki: Dünya kirli, pasaklı
Ülkü adlı ırmağında ko, yuna!
Ve ekledim:
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“Ey kurt!
Kendimizi doyuracağız,
Tutarsa ellerimiz bir şey!
Aynı yolda yolcuyuz biz;
Kıt kanaat yaşayanların yolcusu…
Duysun cümle âlem diye, ikimiz
Aynı sesle
Haykıracağız! :
……………………………. Severim bir kıratı, bir de kurt’u ben.
……………………….......Severim, canımdan özge severim
…….…………..……….Bu aziz yurdu ben…
….……………………Yemin olsun,
….…………………Soluk soluğa koşanlar üstüne!
…….…………..Tırnaklarıyla taştan kıvılcım çıkaranlar,
…….……….Ben uyurken uyumayanlar üstüne!
…….……..Bir atı severim, bir de kurt’u ben,
…….…..Severim candan özge,
….…Bu güzel yurdu ben…
Ava çıkarım sabahleyin;
Kaçarken vahşi hayvanları
Oldukları yere mıhlayan,
Altımdaki iri tüysüz atımla…
Kuşların yuvalarından başlarını
Daha uzatmadıkları bir vakitte…
………………………………Akıtmalı bir alınla, ayakları sekili,
…………………………….Huri kızı yapılı Arap atım var benim.
…………………………Ben olurum ancak onun vekili!
………………………Güzelim ey, bi tanem ey, sultanım ey!..
Atım, evet atım ki
Bilir, doğru hamleyi,
Tekrar tekrar ilerlemeyi…
Geri geri kaçar icap ederse,
Yönelmesi düşmana
Ve
Arka çevirmesi vardır;
Yükseklerden bir selin indirdiği
Kaya misali, süratlidir
Ve
İsabetlidir.
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Kestane dorusu atımın üstündeki keçesi,
Dolgunca sırt etlerinden kayıverir bir anda.
Kayışıdır yağmurun düz kayadan aşağı,
Ökçe ile karnına dokun da gör hele!
Takınıverir rüzgâr kanatlarını,
Radardır, çevreye bakınıverir!
Erir mesafeler, koşar, coşar,
Taşar da kabından, ok olur
Yok olur engeller hepten.
Sanırsın gülerekten
Yâr geliyor, yâr, yâr…
At dediğim hey!
Sonsuz diyâr...
Göğsünün
Hareketi
Fokur da fokur,
Kaynayan bir kazan.
Harıltısı ne zaman
Çıkarsa, dik durunuz…
O sesle ay karanlık akşamları,
Tam göğsünden vurursunuz.
Ve bir Fatima bakışına, ay balam!
Âşık olursunuz…
Yüzer gibi ön ayaklarını uzatarak
Koşmuyor mu? Değmen gitsin keyfime!
Yorulup toz kaldırmağa başladığı vakit,
Bilin ki; atlamıştır, atların en önüne
Geçivermiştir.
……….Ve gök ekini biçer gibi, saatleri ortadan
…………..Biçivermiştir.
Kuvvet alarak topraktan, sert kayadan ve taştan
Bin hız katar hızına;
Varmak kavuşmak ister, besbelli benim gibi,
İçinin girdabından göz kırpan yıldızına.
…………Vahayı, çölü, ışık huzmelerini
…………….Alev yeleli uğultularla ay balam!
………………..Bir solukta içivermiştir.
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Koşarken,
Duramaz üstünde hafif vücutlu çocuk,
Duramaz, kayar
Ve ağır gövdeli kimsenin
Uçuverir üstündeki elbise.
Çocuğun kındap ve topaç sesini düşünün!
Atımdan çıkan ses, o sestir.
Geyik böğürlü, deve kuşu bacakları
Kurdun birdenbire koşmasını andırır.
Ön ve arka ayaklarını çift çift atması,
Uyuklayan tilki yavrusunu
Sabahlara uyandırır.
Yerden az yukarıda düzgün ve gür kuyruğu ile
Örter arkasını.
Ayakta çıplak dururken,
Üzerinde güzel kokular dövülen
Veya
Ebu cehil karpuzu çekirdeği kırılan,
Düz ve sert taşa benzer sırtı…
…………………………...Hangi ulus, hangi toplum, hangi insan
…………………………..Vaz geçmiş ki, ey at! Senden?
…………………………Avda sürüye, harpte düşmana,
………………………..Kopup da şimşeklerden
……………………Atılıveren,
…………………..En kısa mesafeden
…………………Sen…
………Sen ki ey at!
……Sen, makineyi deli eden sen!
………”Sürat mefhumunun en mükemmel şeklisin!
…………Tazıyı, tavşanı, geyiği, daha daha ne varsa neyi;
……………Hepsini geçen, insandan bir parçasın”(*)
……………..Baktıkça güzelleşen
………………Aynalarda sevdasın…
Avdasın,
Hayvan sürüleri mi var?
Yetişirsin en önüne.
Göğüslersin tümünü,
Kanlara bulanan yelen
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Kına ile boyanmış ve taranmış
Bir ihtiyar sakalıdır gayri…
Yaddasın, yabandasın.
Yaban öküzü sürüsü çıkıverse birdenbire,
Sırtları ak ve ayakları kara…
Dişileri sığınıp birbirine dertop olurlar
Ki;
Çevresinde Devar adlı putun,
Siyah uzun etekleriyle genç kızların
Dönmesine benzer bu oluş, bu dönüş, ay güzelim, ay!
Aklı karalı Yemen boncuklarından dizilmiş
Ve takılmış asîl bir kız çocuğunun boynuna.
Ve sonra koparılmış bir gerdanlıktır görünen
Sürüdeki dişiler, vay güzelim, vay!
Dağılan yaban öküzlerinin
En öndekine yetiştirir beni.
Anlar diğerleri, anlar
Kaçamayacaklar,
Toplanıp kalırlar.
Aslında,
Terlemiş olmalıydı suya girmişçesine,
Terlemeden her sürüyü getiriverir hizaya!
………………………..At ki birlik, dirlik, düzen demek,
………………………At ki, emek içinde emek…
“…Tiranlar, sezarlar
……Hanlar, hakanlar…
………Kumandanlar, başbuğlar
…………Liderler, kahramanlar
……………Atlı yaşarlar,
....................Yaşamışlar hep.
…………………İndirin at üstünden herhangi birisini
…………………..Yok olur gider onca görkem
………………………At’tır bütün güzelliğe sebep…(**)
Çalışmaya başladı et pişirenler
Kimi ince ince diliyor etleri,
Kimi kebap ediyor dizi dizi,
Kimisi de pişiriyor tencerede…
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Doymaz,
Doyamaz insan gözü,
Bakmakla çağ açıp çağ kapatan her ata!
Göremez bütün güzelliklerini hayranlıktan!
Ne kadar bakarsa baksın insanoğlu,
Aşağı ve yukarıya
Hayvan dünyasının ufku, en ileri unsuru
İnsana en yakın hayat,
Rüyâ gören at…
Üzerinde eğer
Ve ağzında gem;
Durur gözümün önünde
Dört ayağı üzerinde;
Ayıramam onu,
Ayıramam kendimden!

VE YAĞMUR
Arkadaş!
Şu yüksek
Ve
Tepesi taç gibi yuvarlak bulutta
El hareketi gibi oynayan Balkıyış’ı
Görüyor musun?
Gösteriyorum işte ben sana,
Onun ışığı aydınlatıyor etrafı.
Bir papazın
Bol zeytinyağına fitilini batırdığı
Çerağ misal…
Bekledik,
Bilsen ne kadar bekledik arkadaşlarımla,
Dâriç ve Uzeyb mevkileri arasında
Bu bulutun yağmur yağdırmasını
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Zannederim bu bulutun
Sağından gelecek yağmur Katan dağını,
Solundan gelecek yağmur
Sitar Dağından Yezbül Dağına kadar;
Tutacaktır ne kadar yer varsa!
Küteyfe denilen yerin etrafına,
Bir bulut döküyor yağmurunu.
Ve baş aşağı getiriyor,
Toprağından söküp
İri meşe ağaçlarını…
Bu yağmurun Kanan dağına düşen serpintileri bile
Bu dağın her tarafından
Kaçırttı dağ keçilerini,
Bırakmadı tek hurma dalını Teyma köyünde.
Ve o köyde
Yalnız taştan ve kerpiçten olan
Binalar kurtuldu.
Bu sicim gibi inen yağmurun
İri tanelerinin altında Sebir Dağı.
Üstünde devetüyünden yapılmış
Üzeri çizgili bir aba…
Benziyordu cüsseli bir kabile şeyhine.
Müceymir tepesinin çevresi sabahleyin
Benziyordu bir kirmene;
Üzeri dolmuştu çerçöp ve dal budakla
Açtı Gabiyt ovasında
Bu yağmurdan sonra, açtı ;
Yemenli çerçinin yere serdiği
Kumaş renginde rengârenk, türlü türlü
Çiçekler açtı…
Sabahın seher vaktinde
Çoban aldatan kuşlar,
İçine biber konulmuş şaraptan içmişler sanki,
Durmadan ötüyorlardı
Sevinçten…
Ada soğanı köklerine benziyordu,
Dağ hayvanlarının görünen kısmı.
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Akşamdan
Çamurlar içinde kalmışlardı…(***)
Siz ey kalabalıklar içinden çıkmış kalabalıklar :
"Ölü gözünde yaş, buzdağında su: Sizsiniz"
Ağlamak nedir, gözyaşı dökmek?
..............Benim kadar bilemezsiniz…
Getirin Kayser’in zehirli libasını!
Getirin de, giyeyim bu sıcak günde!
Varsın soyulsun hücre hücre derim…
Milâdın 520’nci yılında Necit’ te doğup
Kırkbeş yıl sonra
Sonsuzluğa giderim;
Ankara-Elmadağ-İdris Dağı eteğinden
Ben,
Kafiyenin efendisi İmr’ül Kays
Herkese selâm ederim…
Mustafa CEYLAN
(*)(**)KISAKÜREK, Necip Fazıl; ATA SENFONİ, Büyük Doğu yayınları, Nisan 1984.
(***)YEDİ ASKI-İmrül Kays, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985.
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Muhammed Beşir el-Aani (Suriye)
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Muhammed Beşir el-Aani (Suriye)
2016 yılı Mart ayı içerisinde bütün Dünya Haber ajanslarına düşen bir
haber de, bir şairin öldürülüşüne dair bilgiler vardı. Haber aynen şöyleydi :
“IŞİD, Suriyeli şair Muhammed Beşir el-Aani ve oğlu Eyass’ı Deyr
ez- Zor’da öldürdü.”
“IŞİD, 7 ay önce evlerinden kaçırıp belirlenemeyen bir bölgeye
götürdüğü Suriye’nin ünlü şairlerinden Muhammed Beşir el-Aani ve oğlu
Eyass’ı Deyr ez-Zor’da öldürdü. Suriye resmî haber ajansı SANA’nın haberine
göre, Arap Yazarlar Birliği’nin üyesi olan 56 yaşındaki el-Aani’nin üç kitabı
bulunuyor. Militanlar şairi, ‘dinden dönmeyle’ suçladı.
Middle East Eye’ın haberine göre, aralarında şair ve oğlu da
bulunan yüz kişi, IŞİD militanlarından kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Aani’nin arkadaşı ve gazeteci Wael Sawah, Facebook’ta yayımladığı taziye
mesajında, “Yeni Naziler IŞİD Beşir el-Aani’yi öldürdü, ancak şiiri
öldüremeyecekler” ifadesini kullandı.(12Mart 2016-Basından)”
Ortadoğu’nun şiiri, petrolün ve kanın şiiridir. Bütün insanlığı öldüren
terör, fırsattan istifade şairleri de öldürmeye devam etmektedir.
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12. ŞİA TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ŞAİR
Ahmet Nuaymi (Irak)
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Ahmet NUAYMİ (Irak)
Iraklı Şair… Mezhep kavgası yüzünden, yazdığı şiirlerde mezhep
ayrılığı istemediği ve Şia’yı övmediği için, idam edilerek öldürülmüştür (2015).
Bugün Irak içinde yaşayan şairler, enselerinde bombalarla ölümü
hissettiklerinden, gizli ve suskun şairdirler. Irak’ı terk etmiş, başka İslâm
ülkesine veya Batı’ya kaçmış şairler ise, ülkelerinin dün Saddam döneminde
ve bugün ABD döneminde düştüğü duruma üzülen ve birgün mutlaka bu
durumlardan kurtulacaklarını müjdeleyen, sesleri oldukça yüksek şairlerdir.
Ahmet Nuaymi, bunlardan Irak içinde yaşayan, ama, korkmayan,
susmayan bir şair olduğu ve tarihi gerçekleri de yalın bir şekilde haykırdığı
için rejim tarafından idam edilmiştir.
Emperyalizm kana doymak bilmiyor. Bölgesel farklılıklar, etnik
kimlik farklılıkları ve mezhep farklılıkları dahil ne bulursa istismar ediyor,
acımıyor, parçalayıp, bölüp öldürmeye devam ediyor. Dünya, gayri tek kutuplu
dünya hâline gelmiştir. Azgın kapitalizm petrol kaynakları üzerine çöreklenmiş,
insanlığa kan, barut ve zulüm yağdırmaktadır. Ortadoğu, adeta ajanların cirit
attığı bir arena hâline getirilmiştir. Kentlerin pazar yerlerinde, en işlek ve en
kalabalık caddelerinde patlatılan bombaların sonu gelmek bilmiyor. Azrail,
bebek, yaşlı, genç, şair, yazar ayırımı yapmıyor. Ve şiir de en çok buna
üzülüyor işte. Bir şairin suçsuz yere öldürülmesi şiiri gözyaşlarına
boğmaktadır.
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13. KAÇIRILDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

Casim Muhammet FARAÇ (Türkmeneli)
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Casim Muhammet FARAÇ (Türkmeneli)
Dünyanın neresinde bir Türk varsa, yüreğimiz oradadır. İçinde
yaşadığımız 2015-2016’lı yıllarda, Türk Dünyasının bir bölümünde maalesef,
işkence, kan ve barut hüküm sürmeye devam etmektedir. Özellikle Suriye ve
Irak’ta bulunan soydaşlarımızın, Türkmeneli diye isim verdiğimiz coğrafyada
yaşayan Türklerin durumları hiç de iyi gözükmemektedir. Türkmenler,
kadim yurtlarından sürülüp atılmak istenmekte, yerlerine Kürt ve Arap
nüfus yerleştirilmeye çalışılmaktadır.
İşte sınırlarımızın hemen öte yanında bulunan Tuzhurmatu’da
yaşayan Türkmenlerin sesi, yüreği olan bir şairin öldürülüşüne dair bir
gazete haberi aynen şöyledir : 1
Irak'ın Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Türkmen
Şair Casim Muhammet Farac öldürüldü. Uzun zamandır şiddet, adam
kaçırma ve saldırı olaylarına sahne olan Tuzhurmatu ilçesi bir kez daha
sarsıldı. Bu kez tanmış Türkmen şair Casim Muhammet Faraç önce kaçırıldı
daha sonra öldürüldü.

1

(11 Kasım 2013): avrupa-postasi.com
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14. ŞEHİD OLDUKTAN SONRA ŞAİR OLDUĞU ORTAYA
ÇIKAN POLİS MÜDÜRÜ

Beyazıt ÇEKEN
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Beyazıt ÇEKEN
2015 Yılının Ağustos ayında gazetelere şöyle bir haber düştü. Şehit
polis Müdürü Beyazıt Çeken’in şair olduğu ortaya çıktı. Sultanbeyli'deki
bombalı saldırıda şehit olan “Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü”
Beyazıt Çeken'in "Şair" olduğu ortaya çıktı. Çeken'in en sevilen şiiri
"Anılar"da da ölümden bahsettiği görüldü, 10.08.2015.
Başka bir Gazetenin haberi de şöyleydi:
Şehit polis Müdürü Beyazıt Çeken’in şair olduğu ortaya çıktı
HABERİYAKALA/ Elvan Ezber - Sultanbeyli'deki bombalı saldırıda şehit olan
emniyet müdürü Beyazıt Çeken'in ölümü meslektaşlarını yasa boğdu.
1973 Konya doğumlu Çeken'in 1995'te mesleğe başladığı belirtildi.
Evli ve iki çocuk bababası Çeken'in Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü
yaptığı 2012 yılında, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü olarak atandığı
bildirildi. Güler yüzlü ve kibar biri olarak bilinen Çeken'in en büyük özelliği ise
şair olmasıydı. Arkadaşları tarafından "Şair" denilen Çeken'in şiirler yazdığı
ve farklı isimlerle sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığı belirtildi. Arkadaş
ortamlarında şiirler okuyan Çeken'in en çok sevilen şiiri "Anılar" da ölümden
bahsettiği görüldü.
İşte Çeken'in "Anılar" şiiri
Anılarla yaşamak öyle zor ki!
Ardından akşamlara sormak seni,
Aramak çaresiz ve yorgun,
Son gölgeler de hayalini.
Öyle zor ki!
Dört mevsim Yokluğuna dayanmak
Gelecekten umutsuz Anılarla yaşamak...
Öl ölebilirsen hadi,
Bitsin yaşam denen saltanat
Akşam sensiz başlıyor,
Güneş sensiz doğacak…
*
Kutlu vatanımızı bölmek isteyen, emperyalizmin maşası kanlı örgütün
Güney Doğu’daki şehirlerimizi işgal ettiği dönemde, nice vatan evladı bu
yurt, bu bayrak için canlarını verdiler. Bu kahraman Türk şehidlerinin içinde
her biri birer destan olan yiğitlerimiz düştü toprağa. İşte bunların içinde, daha
kim bilir kaç tane Beyazıt Çeken gibi şairler vardı? İnşallah her birinin hayat
öyküleri ve şiirleri zamanla ele alınacak ve şehidlerimiz asla
unutulmayacaklardır.
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Süleyman ULUÇAMGİL (Kıbrıs)
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Süleyman ULUÇAMGİL
ÖLÜMÜNÜ SEZEN ŞAİRİN SESİ: KIBRISLI ŞEHİT

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2013-2 (Temmuz-Aralık) (Kıbrıs
Özel Sayısı-II), s.101-108 Ölümünü Sezen Şairin Sesi: Kıbrıslı Şehit
Süleyman Uluçamgil / Can ŞEN
Süleyman Uluçamgil, 28 Mart 1944’te Gime’nin Dağyolu köyünde
dünyaya gelmiştir. Liseyi Lefkoşa’da okuyan Uluçamgil, üniversite eğitimine
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlamıştır. Üniversite eğitimi
devam ederken Kıbrıs’ta Rum terör örgütü EOKA’nın şiddet olaylarını
arttırması üzerine, Türkiye’de okuyan pek çok Kıbrıslı genç gibi
eğitimini yarıda bırakarak Kıbrıs’a dönmüş ve Erenköy savunmasına
katılmıştır. Burada 21 Temmuz 1964 günü, henüz 20 yaşında iken bir Rum
tuzağı ile hayatını kaybetmiştir (Atun, 2010: 110; Deliceırmak, 1998: XI).
Uluçamgil, lise öğrencisi olduğu 1960’lı yıllarda yoğun olarak şiir
yazmış, İstanbul’da ve şehit düşüne kadar vatan savunmasında iken de
yazmaya devam etmiştir (Deliceırmak, 1998: XI). Eserlerini 1960’lı
yıllarda vermiş olması dolayısıyla Uluçamgil, “Ulusal Direniş Dönemi (19601974)” şairlerindendir (Atun, 2010: 7). Bu dönemde Rum terör örgütü EOKA
Türklere karşı terör eylemlerini arttırır (Alasya, 1992: 53-78) ve dolayısıyla
edebiyatta da vatan, millet, bağımsızlık, mücadele, bayrak sevgisi, Türkiye
(anavatan) özlemi, Atatürk sevgisi gibi konular yoğun olarak işlenir; Süleyman
Uluçamgil de bu konuları şiirlerine taşır. Uluçamgil, ayrıca doğa, ölüm, aşk
temalarına da şiirlerinde yer vermiştir (Yeniasır, 2009: 2288-2289; Şen, 2012:
355). Süleyman Uluçamgil, genç yaşında şehit düşmesine rağmen
arkasında bıraktığı şiirleriyle Kıbrıs Türk edebiyatının önemli şairlerinden birisi
olmuştur: “Süleyman Uluçamgil, hain bir patlama sonucunda ölümle çok
genç yaşta buluşmuştur. Henüz yirmili yaşların baharında olan bu genç şair,
kısa süren yaşamında yurtseverliğe ve hürriyete dair ölümsüz eserler ortaya
koymuştur. (...)” (Yeniasır, 2009: 2289). Uluçamgil, lirik bir his dünyasına
sahip olmasına rağmen dönemin şartlarından dolayı sosyal konulara daha
çok ağırlık vermiş ve hamasi yönü ağır basan şiirler kaleme almıştır. Onun
lirik yönü özellikle aşk ve doğa şiirlerinde belirgindir. Garip akımından
etkilenerek serbest tarzda şiirler yazan Uluçamgil’in aşk ve doğa şiirlerinde
Garip akımının etkisi daha çok göze çarpar (Şen, 2012: 356). Onu bu
konulardan ziyade sosyal temalara yönelten Kıbrıs Türk’ünün içinde
bulunduğu zorlu şartlardır. 1
Uluçamgil’i şiirleri ve yarım kalan diğer eserlerini derleyerek kitap
1

Uluçamgil'in şiir dünyasının oluşumunda Kıbrıs Türk'ünün içinde bulunduğu durumun yönlendirici olması edebiyat tarihçisi Hippolyte Taine'in görüşünü
desteklemektedir. Taine, sanat eserinin oluşumunda sanatçının içinde bulunduğu fiziksel ortamın, toplum yaşantısının ve tarihsel olayların belirleyici olduğunu
savunmaktadır (Genç, 2007: 223-224). Eğer o dönemki toplumsal olaylar meydana gelmeseydi Taine'in görüşüne göre Uluçamgil'in şiiri farklı bir mecrada
gelişebilirdi, ki onun toplumsal şiirlerine nazaran az da olsa aşk ve doğa şiirleri yazması bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. Makalemizde üzerinde
duracağımız “Ölüm” şiirinde Uluçamgil bu düşünceyi destekler şekilde “Oysa ki dökülen yapraklara şiir yazmaktı / Düşündüğüm” demektedir.
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hâlinde okuyucuya ulaştıran yakın arkadaşı Orbay Deliceırmak, Gülgün
Serdar’ın sunduğu bir televizyon programında bu konuyla ilgili olarak şunları
söylemiştir: “(...) Süleyman’ın şiiri, bir varoluş kavgası şiiridir. Çünkü biliyordu
ki; toplum varolmadan şiir varolmazdı. Önce halk varolacaktı ki sanat da
olabilsin, şiir olabilsin, coşku olabilsin. (...)” (Serdar, 2000: 63).
Uluçamgil, Kıbrıs Türk’ünün varoluş kavgasını şiirleştirirken bir
propaganda şiiri kuruluğuna ve yapmacıklığına düşmez. Çünkü o, inandığı bu
varoluş kavgasını bütün samimiyetiyle mısralara dökmüştür. Şiirde samimiyet
konusunda M. Kaya Bilgegil’in düşünceleri Süleyman Uluçamgil’in şiiri için de
geçerlidir: “Eğer şair, bağlı bulunduğu cemiyetin arzu ve ihtiyaçlarım ifade
etmek arzusunu bizzat nefsinde duymuşsa, şüphesiz ki, eser samimi
olacaktır. (...) Bir eserin yaşayabilmesinde samimiyetin inkar edilemez bir rolü
olduğu da malumdur. ” (Bilgegil, 2009: 44). Süleyman Uluçamgil de bu
satırlarda tarif edildiği gibi içinde yaşadığı toplumun acılarını ve mücadelesini
şiirinde anlatmayı bir borç olarak hissetmiş ve şiirini Kıbrıs Türk’ünün
mücadelesine adamıştır. Onun bu özelliği 20 yaşında dünyadan ayrılmasına
rağmen kendisini Kıbrıs Türk şiirinin önemli isimlerinden birisi yapmıştır.
Ölümünü Sezen Şair
Şiirinin özelliklerine yukarıda genel olarak değindiğimiz Süleyman
Uluçamgil, genç yaşta hayata veda edeceğini hissetmiş ve inceleyeceğimiz
dört şiirine bu hissi yansımıştır. Uluçamgil’in bu şiirleri “Ölüm”, “Ölümü
Düşünmek”, “Hiçbir Şey” ve “Şehit Söyleyişi”dir. Sırayla bu dört şiiri
inceleyeceğiz. Uluçamgil’in “Ölüm” şiiri şu şekildedir:
“Alışmıştım Kasım sabahlarının rutubetine
Safahane çarşısının küflü kitaplarını
Yadırgamıyordum artık
Nerden çıkageldi bilmem
Oysa ki dökülen yapraklara şiir yazmaktı
Düşündüğüm
Durup dururken simitçi çığlığı gibi
Aklıma geldi ölüm
Ölüm,
Daha on dokuz yaşındayım
Sıhhatim de fena değil
Ve senden yüzde doksan beş korkmuyorum
Ama niçin düşünüyorum seni
Niçin saygı duyuyorum sana
Ey geleceğini bildiğim yaman sevgili?
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“Durup dururken simitçi çığlığı gibi/ Aklıma geldi ölüm/ Oysa ki benim
Üniversite kapısında/ Dökülen yapraklara şiir yazmaktı/ Düşündüğüm.”
(Deliceırmak, 1998: 268). Şiirin içeriğinden Uluçamgil’in bu şiirini İstanbul’da
üniversite okurken yazdığı anlaşılmaktadır. 19 yaşındadır, İstanbul’da Hukuk
okumaktadır ve şiirin kasım ayında yazıldığı göz önünde bulundurulursa bir
yıldan az bir zaman sonra şehit düşeceğini bilmemektedir. Lakin bir şair
önsezisi ile ölüm aklına gelivermiştir. Şair, bunun bir anda oluverdiğini
simitçi çığlığına benzeterek imgeleştirmiştir. Simitçinin simitlerini satmak
için bağırması nasıl sessizliği bozuyorsa Uluçamgil’in aklına geliveren ölüm
düşüncesi de onun zihnini allak bullak etmiştir. Daha 19 yaşında ve
sağlıklı olmasına, ölümden gençliğin verdiği bir özgüvenle korkmamasına
rağmen ölüm düşüncesi bir anda zihnine takılıvermiştir. Oysa ki şair bir ölüm
şiiri yazmayı değil, aylardan kasım olması dolayısıyla yaprakların dökülüşünü
tasvir eden bir sonbahar şiiri yazmayı istemektedir. Bir anda gelen ölüm
düşüncesi ona bu mısraları yazdırmıştır. Bu şiir, Süleyman Uluçamgil’in
şiirinin mecrasının nasıl belirlendiğini dolaylı da olsa
bizlere
göstermektedir. Uluçamgil, aslında dökülen yapraklara şiir yazmak
istediği gibi genel olarak da kendisine lirik ve romantik bir şiir dünyası
oluşturmak istemiş, fakat Kıbrıs Türk’ünün içinde bulunduğu zor durum onu
bir mücadele şiiri yazmaya yöneltmiştir. Şiir külliyatının bir kısmını oluşturan
aşk ve doğa şiirleri onun yazma özlemi duyduğu konuların yansımasıdır.
Uluçamgil, şiir külliyatının büyük bir kısmını Kıbrıs Türk’ünün varlığını koruma
mücadelesine adamıştır.
Uluçamgil’in üzerinde duracağımız ikinci şiiri “Ölümü Düşünmek”tir 1

1

Uluçamgil, bu şiirinin başına İngilizce “an ordinary examin passed by credit” ifadesini epigraf olarak koymuştur. Bu
ifade Türkçeye “kredi ile geçilen sıradan bir sınav” şeklinde çevrilebilir. Bu ifadeden Uluçamgil'in hayatını pek başarılı
geçmeyen bir sınava benzettiği yorumu yapılabilir. İfadenin Türkçe çevirisinde ve yorumlanmasında fikrini paylaşan
değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Atalay Gündüz'e teşekkür ederim.
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“Bir gün ben de öleceğim
İki taş dikecek sağlar, mezarıma
İki taş
Ellerimdeki iki orta parmağım gibi
Bir gün ben de öleceğim
Aynen bu günkü gibi
Tanrıya inanarak
Yüreğimdeki şiirlerim
Ve sırtımdaki elbiselerim
Beni yüzüstü bıraktıktan sonra
İnsanların katında
Bir mezarım olacak.
Bir gün ben de öleceğim
Bir mezarım olacak
Mezarlar arasında
Dolayısıyla kimse görmiyecek
Sigara içtiğimi
Bir gün ben de öleceğim
Mezarıma çiçek getirecekler bazan
Bazan da fatiha okuyacaklar
Hiç kimse sigara getirmeyecek.
Bir gün mezarlık dolacak
Son bir mezarla
Adına eski mezarlık diyecekler.
Ve bir gün mezarlıkta
İnşaata başlanacak
Belki bir okul belki bir hastane
Mezarım yıkılacak.
Bir gün mezarlık unutulacak
Yazın işte bu söylediklerimi duvara
Oradan geçen insanların içinde
Ölümü düşünenler bulunacak.” (Deliceırmak, 1998: 269-270)
Büyük ihtimalle bu şiir, “Ölüm” şiiriyle aynı günlerde kaleme alınmıştır.
Bu şiirdeki ölüm düşüncesi, bir önceki şiirde şairin aklına simitçi çığlığı gibi
düşüveren düşünce ile aynıdır. Şair, bu şiirinde ölümünden sonrasını
düşünmektedir. Şiirde tekrar edilen “Bir gün ben de öleceğim ” mısraı bir
leitmotif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mısra ile şair, kendi ölümünü
vurgulamak istemektedir. Şairin de ölen her insan gibi bir mezarı olacaktır.
Şiirlerinden, elbiselerinden, dostlarından ayrılarak mezarında yalnız kalacaktır.
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Şiirde birkaç kez tekrar edilen sigara motifi şairin sigara tiryakiliğini
vurgulamaktadır. Ölünce sigara içemeyecek olması şairi üzüyor gibidir.
“Aynen bu günkü gibi Tanrıya inanarak” mısraı şairin inançlı bir birey
olduğunu göstermektedir. Şairin ölümünden ziyade en çok üzüldüğü husus bir
gün defnedildiği mezarlığın dolmasıyla eskiyeceği ve mezarının bir okul ya da
hastane yapımı için yıkılacağıdır. Kendisinden dünyaya son kalan şey olan
kabrinin de yok olacağı şairi üzmekte ve düşündürmektedir. İşte bu
noktada şiirin ölümsüzlüğü devreye girmektedir. Şair, son kıtada bu şiiri bir
vasiyet gibi bize bırakmaktadır. Kendisi ölse de, mezarı yıkılsa da şiirleri dünya
durdukça duracaktır. Kendisi nasıl ölümü düşündüyse bir gün gelecek, onun
gibi ölümü düşünenler olacak ve şair mısralarıyla yad edilecektir.
Uluçamgil’in ele alacağımız üçüncü şiiri
“Hiçbir Şey” şu şekildedir:
“Girdim bir mezarın içine
Yalancıktan
Toprak vardı yanlarda
Toprağın üzerinde yatıyordum
Yattığım yer halis bıçkın taşı
Taptaze kerpe
Yanlara dayayınca ellerimi
Toprak girdi gözüme
Üstte hiçbir şey göremedim
Daha sonrası öldükten sonra
Ne göreceğimi
Kestiremedim.” (Deliceırmak, 1998: 271)
Bu şiir, bize Uluçamgil’de ölüm düşüncesinin kesafet kazandığını
göstermektedir. Uluçamgil’in gerçekten boş bir mezara girip girmediğini, şiirde
anlatılanın gerçek mi, şair muhayyilesine ait bir hayal mi olduğunu bilmiyoruz.
Şiirde anlatılanlar hayalî bile olsa, ölüm düşüncesi Uluçamgil’e
kendisini mezarda hayal ettirecek kadar şiddetlenmiştir. Artık o, ölümden
sonrasını, mezardaki hâlini düşünmektedir. Bu şiirinde şairi meraklandıran ise
öldükten sonra ne göreceği, kendisini nelerin beklediğidir. Dünyadaki somut
âlemden ölerek ayrılacak olan birey ölümden sonrasını tahayyül
edememektedir. Farklı bir âleme geçecek olan ruh, nelerle karşılaşacaktır?
Şairi düşündüren husus budur. Uluçamgil’in ölümü bu kadar düşünmesi bizce
şaire ait bir önsezidir. O, bir şekilde, yaklaşan ölümünü, şehadetini
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hissetmektedir. Son olarak inceleyeceğimiz “Şehit Söyleyişi” bu görüşümüzü
kuvvetlendirmektedir:
“Sana
Tanrılar kadar insan diyeceğim
Yurt sevgisi.
Soluk soluğa seni
Sevişti anam babam
Kopup geldiğinde ağlayaraktan
Adımı duvara yazdılar
Doğdu dediler.
Büyüdüm
Rüzgârın esti, gözlerime kaçtı toprağın
Yetildikçe.
Bir özgürlük yaptım kendimden
Kentlerimin acı katran sokaklarına serptim
Gülerekten.
Adımı taşına yazdılar
Öldü dediler.” (Deliceırmak, 1998: 272)
Şiirin adının “Şehit Söyleyişi” olması çok mânidârdır. Uluçamgil, bu
şiirini bir şehidin ağzından yazmıştır. Bu şehit, aslında Süleyman
Uluçamgil’dir. Şairin bu şiirini İstanbul’daki eğitimini yarıda bırakarak vatanını
korumak üzere Kıbrıs’a döndüğünde yazmış olması muhtemeldir. Bulunduğu
mücadele ortamında Kıbrıslı Türkler şehit olmaktadır. Büyük ihtimalle vatanını
korumak için şehit olanlar Uluçamgil’i duygulandırmış ve bu şiir ortaya
çıkmıştır. Uluçamgil’in şiirini bir şehidin ağzından yazması ve kendisinin
de vatan uğruna şehit düşmesi şairin şehadetini sezdiği şeklindeki
düşüncemizi kuvvetlendirmektedir.
Şiirin ilk üç bendi, şairin vatan sevgisinin mısralara yansımasıdır. O,
doğduğu, büyüdüğü vatanına derin bir sevgi ile bağlıdır. “Bir özgürlük yaptım
kendimden/ Kentlerimin acı katran sokaklarına serptim / Gülerekten. ” mısraları
ise şairin vatanının özgürlüğü için kendi canını nasıl feda ettiğini
göstermektedir. Vatanın özgürlüğü, milletin hürriyeti için şehit düşmek
gerekmektedir. Uluçamgil’in “27-28 Ocak 1958” şiirinde de bu düşünce
“Hürriyet bunu gerektiriyordu” (Deliceırmak, 1998: 93) mısraıyla karşımıza
çıkmaktadır (Şen, 2012: 361).
Şiirin son beyti de şairin vatanına bağlığını vurgulamaktadır. Şehidin
adının yazıldığı mezar taşı vatanın bir parçasıdır. Her ne kadar şiirin geneline
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hüzün duygusu hâkim ise de vatanı uğruna canından geçen şehit, bu uğurda
öldüğü ve vatanına defnedildiği için üzgün değildir.
Bu noktada son olarak Uluçamgil’in yakın arkadaşı Orbay
Deliceırmak’ın sözlerini aktarmak istiyoruz:
“Bugün Lefke Şehitliği’nde yatmakta olan Süleyman Uluçamgil,
İstanbul’da okurken yazdığı bir aşk şiirinde Lefke’nin portakal kokusunu
duyumsar, şöyle der:
‘Öp Akdeniz’i, öp
Dikenli bir portakal ağacından Lefke’nin
Bir portakal getir bana
Soyuver küçücük ellerinle
Tırnaklarının arasında bulayım kokusunu
Bul bana, getir bana sevgilim’
Yaşarken mezarının coğrafyasını sezinleyen şair, bugün o portakal
çiçekleri cennetinde yatmaktadır ve 20 yaşında büyük bir şair olarak
edebiyatımızda yaşamaktadır (Serdar, 2000: 70-71).
Sonuç
İncelediğimiz dört şiirinde görüldüğü üzere Süleyman Uluçamgil
ölümünü, şehadetini hissetmiştir. Bu önsezinin hayatının son günlerinde
onu nasıl etkilediğini bilemiyoruz. Bizlere ondan miras kalan şiirleri,
İstanbul’da bulunduğu günlerde ölüm düşüncesinin kendisini etkilemeye
başladığını göstermektedir. Şair, adeta yakın bir zamanda öleceğini, şehit
düşeceğini hissetmektedir. Bu düşüncenin kendisinde oluşmasında
Kıbrıslı Türklerin Rumlar tarafından şehit edilmesinin etkili olduğu kesin
olmakla beraber şairlere has bir önsezinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu
önsezinin mısralara yansıması olan incelediğimiz dört şiir, şairin psikolojisini
göstermesi bakımından mühimdir. Bu dört şiirden yola çıkarak Uluçamgil’in
genç yaşta dünyadan ayrılacak olmanın verdiği bir tedirginlik hissi duyduğunu
söyleyebiliriz. “Şehit Söyleyişi” şiirinde ise şairin vatanı için şehit düşeceğini
hissetmenin verdiği bir teslimiyet içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz.
Uluçamgil, lirik bir his dünyasına sahip olmasına rağmen şiirini
Kıbrıs Türk’ünün mücadelesine adamış, gerektiğinde bu mücadele uğrunda
şehit düşmüştür. Bu özellikleri, onu Kıbrıs Türk edebiyatının anıt şairlerinden
birisi yapmaktadır.
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Abid B. ABRAŞ
(6. yy) Arap şair. “İslam öncesi Arap edebiyatı şairlerindendir. Esed b.
Huzeyme kabilesindendir. Hire Sarayı’nda uzun süre yaşadı. Çağdaşı şair
Nabigatü’z-Zübyani ile burada arkadaşlık etti. Kral Münzir’in daha önce diri
diri gömdürdüğü iki arkadaşının mezarı üzerinde öldürüldü. “ 1
“Câhiliye devri Arap şairlerinden. Esed kabilesinden yoksul bir ailenin
çocuğu olan Abîd’in doğum tarihi bilinmediği gibi kaynaklarda hayatı
hakkında da fazla bilgi bulunmamaktadır. İmruülkays’ın babası Kinde Meliki
Hücr’ün hâkimiyeti altında bulunan Esed kabilesi, aralarının açılması sebebiyle
Kinde melikine haraç ödemeyince melik bu kabileye saldırdı; onları Kızıldeniz
kıyısındaki Tihâme’ye sürdü ve aralarında Abîd’in de bulunduğu kabile ileri
gelenlerini esir alıp hapsettirdi. Hapistekileri kurtarmak maksadıyla yazdığı bir
şiirde meliki öven ve kabilesinin yaptığı hatalardan dolayı özür dileyen Abîd,
onların affedilmelerini istedi. Bunun üzerine melik onları affedip yurtlarına
dönmelerine izin verdi. Fakat çok geçmeden Abîd’in kabilesi Hücr’e karşı
tekrar ayaklanarak onu öldürdü. İmruülkays, babasının intikamını almak üzere
Esed kabilesinden yüz kişiyi öldürmeye kararlı olduğunu belirterek bu kabileyi
tehdit edince, karşılıklı şiirler söyleyip Abîd’le atışmaya başladılar. Kabilesini
hararetle savunan Abîd, İmruülkays’ın dedesinin ve babasının elinden
çektikleri zulmü dile getiren şiirler söyledi. Hîre Sarayı’nda uzun bir süre
yaşayan Abîd, Hîre Hükümdarı Münzir b. Mâissemâ ile araları açılınca melik
onu öldürttü. Bu sırada elli beş yaşlarında olduğu veya yüz yıldan fazla
yaşayarak 605’te öldüğü şeklinde farklı rivayetler vardır.
Câhiliye devrinin ünlü şairi Tarafe ile aynı tabakadan sayılmasına ve
şiirleri bazılarınca Muallakat’a dahil edilmesine rağmen günümüze kadar
gelen şiirleri pek fazla değildir. Bunların da bir kısmı unutulmuş, bir kısmı da
muhtemelen başka şairlerinki ile karıştırılmıştır. Ch. Lyall’ın tesbitlerine göre
otuz kasidesi ve on yediye yakın tamamlanmamış şiiri vardır. Şiirlerinde
işlediği konular, klasik kaside türünde işlenen konulardan pek farklı değildir.
Kullandığı dil oldukça sade olup benzetmeleri çoğu zaman uzun ve etkili,
tasvirleri ise canlıdır. Klasik münekkitler onun fırtına ve yağmuru tasvirde usta
olduğunu kabul ettikleri gibi, F. Gabrieli’nin de belirttiği üzere, modern
1

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983.
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münekkitler şairin denizdeki balığı ve kartalın tilkiyi kovalaması sahnesini
tasvirde çok başarılı olduğu görüşünde birleşmektedirler. Titiz ve ince ruhlu bir
şair olan Abîd, şiirlerinde kısa vezinleri tercih etmiştir. Dîvân’ında, bütün iyilik
ve kötülüklerin kaynağı olan tek tanrıya inancını gösteren beyitleri ve hikmetli
sözleri vardır.” 1
“Kıtabü’l-Ağani’de yaşamı üzerine birçok menkıbe vardır. Elde bulunan
şiirle», dilinin kıvraklığını ve tasvirlerinin canlılığını gösterir. Yedi ünlü İslam
öncesi şairinin şiirlerinin toplandığı Mu’allakût-ı Seb’a (“Yedi Askı”) adlı
mecmuaya Abid’den de şiirler alınmıştır.
Abid’in şiirlerine kaynaklarda az rastlanmasının nedeni eski Arap
şiirinin günümüze gelişinin belleğe dayanan sözlü rivayet şeklinde olmasıdır.
Bu tür edebî ürünlerin yazıya aktarılması sırasında önemli bir bölüğü
unutulmuştur. Öte yandan dilden dile aktarımı sırasında değişikliklere de
uğramıştır. Bugün eski Arap şiirinden, bu arada Abid b. Abraş’dan da bize pek
az örnek kalması doğaldır.” 2

1

2

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983
TDV İslâm Ansiklopedisi.org
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Şakerim KUDAYBERDİEV (Kazak) (1858-1931)
“Kazak şair ve edebiyatçısı. 24 Haziran 1858’de Semey ili Abay
ilçesine bağlı Karavıl köyünde doğdu. Orta Cüz Kazakları’ndan Argın boyunun
Tobıktı koluna mensuptur. Babası Kudayberdi, Kazak şair ve düşünürü Abay
(İbrâhim) Kunanbayev’in baba bir kardeşidir. Kudayberdiev, daha yedi
yaşında iken babası ölünce amcası tarafından büyütüldüğünden edebî
şahsiyeti ve sanatı üzerinde Abay’ın büyük etkisi olmuştur. Köylerine gelen
mollalardan ilkokul düzeyinde eğitim aldı. Bunun dışında herhangi bir okula
gitmediği halde Abay’ın teşvikiyle Arapça, Farsça ve Rusça öğrendi.
Abay’ın ölümünden sonra 1905-1906 yıllarında İstanbul üzerinden
hacca giden Kudayberdiev, İstanbul’da bulunduğu sırada kütüphanelerde Türk
tarihiyle ilgili araştırmalar yaptı. Memleketine döndüğünde yalnızlığı seven
mizacının da etkisiyle bir köşeye çekilerek kendini eser yazmaya verdi.
Muhtemelen bundan dolayı kitaplarında 1916 ayaklanması, 1917 Bolşevik
İhtilâli ve hemen ardından Sovyet komünist rejiminin Kazakistan’da hâkim
olması gibi siyasî konulara pek rastlanmaz. Sadece 1917’de kurulmuş olan
Alaş Partisi ve Alaş Orda hükümetiyle bir müddet yakınlığı oldu. Alaş Orda
hükümeti bir ara Kudayberdiev’i Semey eyaleti hâkimler kuruluna getirdi, fakat
siyasetten hoşlanmadığı için halktan uzakta Şıngıs (Cengiz) dağında
çalışmalarına devam etti. Sovyet hükümetinin 1930’lardaki tasfiye hareketi
sırasında pek çok aydın gibi o da rejime ihanet etmekle suçlanıp gözaltına
alındı. Bir süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak 2 Ekim
1931’de isyancı olduğu öne sürülerek Şıngıs dağında askerler tarafından
öldürüldü. Ardından da eserlerinin basılması ve okunması yasaklandı.
Eserlerinin basılması yasağının kalkması için Kruşçev döneminde yapılan
başvuru kabul edildi; böylece ancak yirmi yedinci ölüm yıldönümü olan 2 Ekim
1958’de aklanarak itibarı iade edildi.
Eserlerinin derlenmesi ve yayımı için 1964’te bir komisyon kurulduysa
da 1988 yılına kadar birkaç şiiri dışında hiçbir eseri neşredilmedi.
Kudayberdiev’in çalışmalarının yayımlanmaya ve tanınmaya başlaması,
Sovyetler Birliği’nde 1980 sonlarında başlayan açıklık politikalarının da
etkisiyle yazarların aklanması neticesinde olmuştur. Kudayberdiev, Kazak
edebiyatında daha çok “öleñ” diye adlandırılan halk şiiri türünde verdiği
eserlerle tanınmıştır. Onun eserlerinde aşk ve sevginin yanı sıra öğretici ve
düşünmeye sevkedici konularla birlikte dünyanın kötülüklerine dikkat çeken
gerçekçilik de hâkimdir.
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Eserleri
Daha çok edebî türde eser veren Kudayberdiev’in kitapları şiir, destan, nesir
yazıları ve çeviriler olmak üzere dört grupta ele alınabilir.
Türk, Kırgız, Kazak Hem Hanlar Şeceresi (1911).
Musulmandık Şartı (Müslümanlık şartı) (1911).
Kazak Aynası (1912). Şairin yedi yaşından beri yazdığı şiirlerinden bir kısmı
bu ad altında yayımlanmıştır. Büyük ölçüde Abay’ın etkisi altında kalan şair
onun en iyi takipçisi olarak kabul edilir. Şiirlerinde özellikle din, inanç, hayat,
hürriyet, aşk gibi konular dikkati çekmektedir. Bu yönüyle klasik Kazak halk
edebiyatı örneklerinden ayrılır.
Kalkaman-Mamır (1912). “Mutılgan” (Unutulan) takma adıyla yayımladığı bu
destanda 1722 yılında Orta Cüz Kazakları arasında geçen bir olay
anlatılmaktadır.
Enlik-Kebek (1912). Başlık parası ve kadının toplumsal hayattaki yerini konu
edinen destanının diğer adı Jolsız Jaza ya ki Kez Bolgan İs’tir (Haksız ceza
ya da başa gelen iş).
Kudayberdiev, Kazak edebiyatında XX. yüzyıl başlarında ilk örnekleri
görülmeye başlanan nesir alanında da eserler vermiştir. Aykap dergisi (19111915) ve Kazak gazetesinde (1913-1918) çıkan birkaç makalesi dışındaki
nesirleri ancak 1988’de yayımlanabilmiştir. Yazdığı kısa hikâyeler Bayşeşek
Bakşası (Çiçek bahçesi) adı altında toplanmış, Adil-Mariya (Kaygılı Roman)
adlı bir de romanı çıkmıştır. Kudayberdiev’in çevirileri arasında Fuzûlî’nin
Leylâ vü Mecnûn’u ile Hâfız-ı Şîrâzî’nin bazı gazelleri bulunmaktadır.
Puşkin’in iki hikâyesini Dubrovskiy Engimesi (Dubrovski hikâyesi, 1924) ve
Boran (1936) adlarıyla, Tolstoy’un bazı hikâyelerini de Asarhanod Patşa
(Padişah Asarhanod) ve Üş Saval (Üç sual) ismiyle Kazakça’ya çevirmiştir.
İbrahim Kalkan
Kaynak : T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 26. Cilt.
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İBNÜ’S-SİKKÎT
Ebû Yûsuf Ya‘kûb b. İshâk es-Sikkît (ö. 244/858) Arap dili âlimi ve
edip. 186 (802) yılı civarında Bağdat’ta doğdu. Babasının lakabı olan Sikkît’e
(çok suskun) nisbetle İbnü’s-Sikkît diye tanındı. Babası lugat âlimi olup dilci Ali
b. Hamza el-Kisâî’nin arkadaşıydı. Bağdat’ta çocuklara ders vererek geçimini
sağlıyordu. İbnü’s-Sikkît öğrenimine babasının yanında başladı; ardından
Kutrub, Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, Ebû Ubeyde et-Teymî, Asmaî, Ebû Abdullah
İbnü’l-A‘râbî, Ahmed b. Hâtim el-Bâhilî, Ebû Amr eş-Şeybânî, Ali b. Mugîre elEsrem ve Ebü’l-Hasan el-Lihyânî gibi lugat ve dil âlimlerinin talebesi oldu.
Fasih dil öğrenmek, garip ve nâdir lugatlar, emsal ve ahbâr derlemek için bir
süre bedevîler arasında yaşadı. Daha sonra Bağdat’ın Kantara semtinde
babasıyla birlikte çocuklara ders vermeye başladı. Abdullah b. Tâhir’in
çocuklarıyla Halife Mütevekkil-Alellah’ın oğulları Müeyyed-Billâh ve Mu‘tezBillâh’ın hocalığına kadar yükseldi. Ancak saraya girmesi hayatına mal
oldu. Bir sohbet sırasında Mütevekkil-Alellah, Şîa’ya mütemâyil olduğu
bilinen İbnü’s-Sikkît’e Müeyyed ve Mu‘tezz’i mi yoksa Hz. Hasan ve
Hüseyin’i mi daha çok sevdiğini sordu. İbnü’s-Sikkît, Resûl-i Ekrem’in
torunlarını tercih ettiğini, hatta Hz. Ali’nin kölesi Kanber’i bile Müeyyed
ve Mu‘tez’den daha çok sevdiğini söyledi. Bu cevaba çok kızan halifenin
emri üzerine linç edilerek öldürüldü (5 Receb 244 / 17 Ekim 858).
Kemâleddin el-Enbârî, İbnü’s-Sikkît ile Mütevekkil arasında geçen
konuşmaya dair farklı bir rivayeti kaydeder (Nüzhetü’l-elibbâ’, s. 140). Bilhassa
Kûfe nahviyle lugat sahalarında otorite olan İbnü’s-Sikkît, hem çağdaşlarının
hem daha sonraki âlimlerin takdirlerini kazanmış, aralarında Ebû Hanîfe edDîneverî, Ebû Saîd es-Sükkerî ve Mufaddal b. Seleme gibi dil âlimlerinin
bulunduğu öğrenciler yetiştirmiştir.
İbnü’s-Sikkît çok sayıda şiir derleyerek bunları rivayet etmiş ve
açıklamıştır. Onun rivayet veya şerhettiği divanların sayısı otuzu aşmaktadır.
İlk olarak Ebü’n-Necm el-İclî’nin şiirlerini derlemiş, bu çalışma onun
tanınmasını sağlamıştır (İbnü’l-Kıftî, IV, 60). Derlediği İmruülkays,
Nâbiga el-Ca‘dî, Hutay’e, Lebîd b. Rebîa, Cerîr b. Atıyye ve Kümeyt el-Esedî
gibi şairlerin divanlarından sadece Müzerrid b. Dırâr el-Gatafânî’nin divanı
günümüze ulaşmıştır (nşr. İbrâhim Atıyye, Bağdad 1962). Ayrıca Urve b.
Verd, Nâbiga ez-Zübyânî, Kays b. Hatîm, Ebû Nüvâs, Tarafe b. Abd, Kattâl elKilâbî, Ebû Duâd el-İyâdî, Tufeyl el-Ganevî (şiirleri için bk. F. Krenkow,
[1907], s. 815-877), Ahtal, Meymûn b. Kays el-A‘şâ, Züheyr b. Ebû Sülmâ,
Ömer b. EbûRebîa, Hansâ ve Amr b. Kamîe’nin divanlarıyla elMu’allakâtü’s-seb’i de şerhetmiştir.
Eserleri
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Islâhu’l-mantık.
el-Elfâz.
el-Ezdâd.
el-Kalbü ve’l-ibdâl.
Hurûfü’l-memdûd ve’l-maksûr.
el-Hurûfü’lletî yütekellem bihâ fî ġayri mevdı’ihâ.
el-Bahs.
el-Maksûr ve’l-memdûd.
Mantıku’t-tayr
İbnü’s-Sikkît’in derlediği veya şerhettiği divanlardan yayımlananlar şunlardır:
Dîvânü’l-Hutay’e (Kahire 1958; nşr. Nu‘mân Emîn Tâhâ, Kahire
1987; nşr. Müfîd Muhammed Kumeyha, Beyrut 1413/1993); Dîvânü’lMüzerrid b. Dırâr (nşr. Halîl İbrâhim el-Atıyye, Bağdad 1962); Dîvânü ‘Urve b.
el-Verd (nşr. Muhammed b. Şeneb, Kahire 1923; Cezayir-Paris 1926; nşr.
Abdülmuîn el-Mülevvahî, Dımaşk 1966; nşr. Recî el-Esmer, Beyrut 1994);
Dîvânü Kays b. el-Hatîm (nşr. Nâsırüddin el-Esed, Kahire 1962); Dîvânü’nNâbiġa ez-Zübyânî (nşr. Şükrî Faysal, Beyrut 1968; nşr. Muhammed Tâhir b.
Âşûr, Tunus 1976); Dîvânü Tarafe (nşr. Ahmed b. Emîn eş-Şinkîtî, Kazan
1909); Dîvânü’l-Hansâ’ (nşr. Luvîs Şeyho, Beyrut 1305/1888). İbnü’s- Sikkît,
sahâbî Abbas b. Mirdâs’ın divanını da tertip etmiş, ancak eser günümüze
kadar gelmemiştir.
Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır:
el-Beyân, ed-Du’â’,
Ebyâtü’l-me’ânî,
el-Ecnâs,
el-Emsâl,
es-Serc ve’l-licâm,
Serikâtü’ş-şu’arâ’ ve me’ttefekû ‘aleyh,
Tabakâtü’ş-şu’arâ’,
el-Ensâb,
el-Envâ’,
el-Esvât,
el-Eyyâm ve’l-leyâlî,
Fa’ale ve ef’ale,
el-Fark,
Ġarîbü’l-Kur’ân,
Halku’l-insân,
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el-Haşerât,
el-İbil,
Me’âni’ş-şi’r,
Me’âni’ş-şi’r
el-Kebîr,
Me’âni’ş-şi’r es-saġîr,
el-Müsennâ ve’l-mübennâ ve’l-mükennâ,
el-Müzekker ve’l-mü’ennes,
en-Nebât ve’ş-şecer,
en-Nevâdir,
et-Tasġîr,
et-Tevsî’a fî kelâmi’l-’Arab,
el-Vühûş (bu eserler için bk. el-Hurûf [Selâsetü kütüb içinde, nşr. Ramazan
Abdüttevvâb], s. 66-77).
Nasuhi Ünal Karaarslan” 1

1

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2000, Cilt:21.
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İBNÜ’L MU’TEZ
Ebü’l-Abbâs Abdullâh b. Muhammed el-Mu‘tezz-Billâh b. Ca‘fer elMütevekkil- Alellâh el-Abbâsî (ö. 296/908) Abbâsî halifesi, edip, münekkit
ve şair. 23 Şâban 247’de (1 Kasım 861) hilâfet merkezi olan Sâmerrâ
şehrinde doğdu. Müntasır-Billâh döneminde veliahtlıktan azledilmiş olan
babası Muhammed, Müstaîn-Billâh zamanında Sâmerrâ’da üç yıl hapiste
kaldıktan sonra Mu‘tez- Billâh lakabıyla halife ilân edilmişti (866). Oğluna
çok düşkün olan Mu‘tez-Billâh onun adına dinar bastırdı. Eğitimi için özel
hocalar tuttu. İlk derslerini bunlardan alan İbnü’l-Mu‘tez, kardeşi İsmâil ile
birlikte babası tarafından amcası Müeyyed-Billâh’ın azliyle veliaht tayin
edildi (7 Receb 252 / 24Temmuz 866). Babası 255’te (869) tahttan
indirildi ve yerine geçen Mühtedî-Billâh tarafından atıldığı hapiste öldü. İbnü’lMu‘tez, bu olaydan bir süre sonrababaannesi Kabîha ile birlikte Mekke’ye
sürgüne gönderildi. Ardından da yeni halife ve amcası Mu‘temid-Alellah
tarafından Sâmerrâ’ya geri getirildi. Babaannesi İbnü’l-Mu‘tezz’in eğitimiyle
özel olarak ilgilendi. Ona zengin bir kütüphane tahsis etti; özel hocalar tutarak
dil, tarih, lugat, ahbâr, edebiyat, şiir, kelâm, astroloji, hadis ve fıkıh gibi
alanlarda geniş bir kültüre sahip olma imkânı sağladı. İbnü’l-Mu‘tez, Ahmed
b. Saîd ed-Dımaşkî’den dil ve din ilimleri sahasında uzun yıllar istifade etti.
Basra ve Kûfe dil mekteplerinin önde gelen simaları Müberred ile Ebü’l-Abbas
Sa‘leb, Ebû Ali İbn Alîl el-Anezî, Ebû Saîd İbn Hübeyre el-Esedî, İbn Ebû
Fenen, Muhammed b. İmrân ed-Dabbî, tarihçi Belâzürî onun başta gelen
hocalarındandır. İbnü’l-Mu‘tez ayrıca, Sâmerrâ’ya gelip kendisini ziyaret
eden bedevîlerden de nâdir kullanılan lugat ve deyimlerle atasözü, özlü
söz, nükteli hikâye ve fıkraları öğrenmeye çalıştı. Evinde düzenlediği ilim ve
edebiyat meclislerine başta anılan hocaları olmak üzere zamanın ileri gelen
âlim, edip ve şairleri katılıyordu. İlmî ve edebî toplantılara sık sık katılan
Basra dil mektebi reisi Müberred her gelişinde birkaç gününü İbnü’lMu‘tezz’in konağında geçirirdi. Bu meclislerin cazibesine kapılan Belâzürî
onun hocaları arasına girmek için babaannesine başvurmuştu. Üstadı
Ahmed ed-Dımaşkî bu olayı duyunca gücenmiş, bunun üzerine İbnü’l-Mu’tez,
hocasının çeşitli ilimlerdeki gücünden övgüyle söz eden bir kaside nazmetmişti
(Merzübânî, Nûrü’l-kabes, s. 340-341; Yâkût, Mu’cemü’l-üdebâ’, III, 47-48). Bu
kaside henüz on üç yaşında bir çocuk olan İbnü’l-Mu‘tezz’in şiir yeteneğini, dil,
edebiyat ve din ilimlerinde geniş bir kültüre sahip olduğunu göstermesi
bakımından önemlidir. Aslında İbnü’l-Mu‘tez babasının saray şairi Buhtürî’nin
şiirleriyle büyümüştür. Onun sanat zevkinin oluşmasında bu büyük ustanın
yanı sıra aynı zamanda iyi bir şair olan babası Mu‘tez-Billâh’ın da etkisi
görülür. On yedi yaşında iken babaannesi Kabîha’nın vefatıyla zor günler
geçiren İbnü’l-Mu‘tez, Sâmerrâ yakınındaki mesire yeri Matîre’ye taşındı.
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Hayatının on beş yılını geçirdiği ve eserlerinden birçoğunu telif ettiği bu
dönemden şiirlerinde övgüyle söz eder.
İbnü’l-Mu‘tez, dedesi ve babasının öldürülmesinden devlet erkânını
sorumlu tuttuğu için halifeler onun siyasetle uğraşmasını engellemek
amacıyla ilim, edebiyat, şiir ve eğlence ile meşgul olmasına imkânlar
sağladılar. İbnü’l- Mu‘tez de kendisini içki, şiir, müzik ve eğlenceye, ilim ve
edebiyata verdi. Zamanla bu duruma alışan şair, amcası Mu‘temidAlellah’ın uzun süren hilâfeti döneminde (870-892) onunla ve bu devrede
yönetimde ağırlığı görülen diğer amcası Muvaffak-Billâh ile iyi ilişkiler içinde
oldu, kendileri için birçok kaside yazdı.
279’da (892) halife olan amcazadesi Mu‘tazıd-Billâh’ın izniyle İbnü’lMu‘tez hilâfet merkezi Bağdat’a taşındı. Bu değişikliğin, kendisini
yakından takip etmek isteyen yeni halifenin isteğiyle gerçekleştiğini ileri
sürerler varsa da (EI² [Fr.], III, 916) halifeyi metheden bir kasidesinden
anlaşıldığına göre (Dîvân, I, 492-495, 506-507) bu talep bizzat ondan
gelmiştir. Halife, İbnü’l-Mu‘tezz’i yeni inşa ettirdiği Süreyyâ adlı sarayın bir
konağına yerleştirdi. İbnü’l-Mu‘tez, onun hilâfeti döneminde (892-902) ilim,
edebiyat ve eğlence meclislerinin vazgeçilmez nedimi olduğu gibi saray şairi
sıfatıyla halifeyi öven yirmi kadar manzume ile Süreyyâ sarayını tasvir eden
birçok kaside kaleme almıştır (Dîvân, I, 477-479, 520-521). İbnü’l-Mu‘tez
Bağdat’ta da konağında ilim ve edebiyat meclisleri düzenledi. Bu meclislere
başta Ebû Saîd İbn Hübeyre el- Esedî olmak üzere zamanın birçok âlim ve
edibi devam etmiştir.
Müktefî-Billâh halife olunca (902) bu kritik dönemde kumandan Mûnis
el- Muzaffer, İbnü’l-Mu‘tez’den kuşkulanarak onu diğer bazı Abbâsî hânedanı
mensuplarıyla birlikte hapse attı. Ancak İbnü’l-Mu‘tez, Vezir Kâsım b.
Ubeydullah b. Vehb’e yazdığı şikâyet dilekçesiyle hapisten kurtuldu. Halife
Müktefî-Billâh ile veziri Kâsım b. Ubeydullah için kasideler yazmış olmasına
rağmen sarayda dönen çeşitli entrikalardan bıkarak oradaki konağını terkedip
eski bir evde yaşamaya başladı (Dîvân, II, 172-206). Hayatının bu devresinde
törenlere, hatta cenaze, cuma ve bayram namazlarına bile katılmaktan
çekinen İbnü’l-Mu‘tez devlet görevlilerinin yakın takibinden kurtulamadı (Hatîb,
X, 96). Şiddetli gurbet ve yalnızlık duyguları ile Bağdat’a sitem ve
serzenişlerini, Sâmerrâ’ya övgülerini terennüm ettiği şiirlerini bu dönemde
kaleme almıştır (Dîvân, II, 38-47).
Muktedir-Billâh’ın hilâfete geçmesiyle (908) başta Vezir Abbas b.
Hasan el- Cercerâî ve halifenin annesi Şagab Hatun olmak üzere devlet
görevlilerinin yönetimde uyguladıkları baskıcı tutum bazı kumandan, kadı
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ve kâtipleri rahatsız etti. Bunlar, 20 Rebîülevvel 296 (17 Aralık 908) tarihinde
toplanarak halifeyi hal‘edip İbnü’l-Mu‘tezz’i Murtazî-Billâh (Râzî-Billâh,
Muntasıf-Billâh) lakabıyla halife, bu eylemde lider durumundaki Muhammed b.
Dâvûd b. Cerrâh’ı da vezir ilân ettiler. Ancak ertesi gün Mûnis el-Muzeffer’in
başını çektiği, çoğu saray gulâmlarından oluşan taraftarları hücuma
geçince eylemciler tutunamadılar. Yalnız kaldığını gören İbnü’l-Mu‘tez
mücevher tâciri İbnü’l-Cessâs’ın evinde gizlenmek zorunda kaldı. Bir
rivayete göre tâcirin ihbarı üzerine 28 Rebîülevvel 296’da (25 Aralık 908)
yakalandı. Beş gün süren ağır işkencelerden sonra 2 Rebîülâhir 296 (29
Aralık 908) tarihinde öldürüldü. Bir gün, bir gece süren hilâfeti sebebiyle
birçok tarihçi İbnü’l- Mu‘tezz’i Abbâsî halifeleri arasında saymamıştır. Onun
hilâfeti, bir şeyin süre bakımından kısalığı konusunda Arap edebiyatında
darbımesel olmuştur.
İbnü’l-Mu‘tezz’in ölümüne, Ali b. Muhammed b. Bessâm elBağdâdî’nin birkaç beyitlik manzumesi dışında mersiye yazan olmamıştır
(Hatîb, X, 101; İbnü’l- Verdî, I, 370). Zamanın ileri gelen şairlerinden yakın
dostu Ebû Bekir İbnü’l-Allâf’ın, hikemiyat tarzında altmış beş beyitten
oluşan fabl üslûbu ile nazmettiği el-Kasîdetü’d-dâliyye’sinin İbnü’lMu‘tezz’in vefatına bir mersiye niteliği taşıdığını ilk defa edip ve vezir Sâhib b.
Abbâd’ın farkettiği kaydedilmektedir. Bu kasidede şair, güvercinlerini yiyeceği
endişesiyle komşuları tarafından öldürülen kedisine göz yaşı
dökmektedir (Seâlibî,Sîmârü’l-kulûb, s. 152; İbn Hallikân, II, 107-111;
Safedî, Nektü’l-himyân, s.142). Muktedir-Billâh’tan sonraki Abbâsî halifeleri,
Ali evlâdına karşı Abbâsîler’in güçlü savunucusu konumundaki İbnü’lMu‘tezz’in anısına ve şiirlerine lâyık olduğu değeri vermişlerdir (Mes‘ûdî,
Mürûcü’z-zeheb, IV, 362-363; Ebû Bekir ez-Zübeydî, s. 123-124).
Zekâ, kültür ve yüksek seciye timsali, mağrur, cömert, yumuşak huylu,
sabırlı, ancak kindar bir kişiliğe sahip olan İbnü’l-Mu‘tez, Vezir İbnü’l-Furât’ı da
ürkütmüştü. Onu yönetimden uzak tutmanın akıllıca bir iş olduğu fikri İbnü’lFurât’a aitti (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, X, 274-276; Hilâl es-Sâbî, el-Vüzerâ, s.
130). İbnü’l-Mu‘tez, hilâfet konusunda Abbâsîler ile Ali evlâdı arasındaki
kavgadan son derece rahatsızdı. Bu sebeple şiirlerinde iki hânedanın kardeş
olduğunu, barış içinde yaşamaları gerektiğini savunmuş, Hz. Ali ve Hz.
Hüseyin için methiyeler yazmış, Ehl-i beyt soyundan gelenlere karşı
yergilerinde daha mutedil bir çizgi takip etmeye özen göstermiştir. İbnü’lMu‘tez, taraflar arasında barışın tesisi için birbirinden kız alıp vermek suretiyle
gerçekleşecek zorunlu bir evlilik projesinin de mimarı olmuştur (Ebû Ali etTenûhî, IV, 111).
Çağının şairleri arasında onun kadar değişik tür ve temada şiir
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nazmetmiş bir kimse bulunmadığı için “zamanın büyük şairi” ve “Hâşimoğulları
şairi” gibi sıfatlarla nitelenen İbnü’l-Mu‘tezz’in divanı öğrencisi Ebû Bekir esSûlî tarafından derlenmiştir. Divanında yer alan şiirler fahr, gazel,
medih, muâtebât, tardiyât, vasf, hamriyyât, risâ’, zühd ve hicâ başlıkları
altında gruplandırılmıştır. Geleneksel hamâsî şiirlerin devamı niteliğinde çok
sayıdaki fahriyyesinde kendi cömertlik, yiğitlik ve cengâverliğiyle şairliğini
methetmiş, atası ve Hz. Peygamber’in amcası Abbas ve atalarının yiğitliğiyle
övünmüştür. Fahriyyelerinde ailesinden söz ederken Abbâsîler’le Ali evlâdı
arasındaki ihtilâfa da temas etmiş, Abbâsî hânedanının hilâfete liyakatini
savunmuş, buna karşı çıkan Şîa, Karmatî, Hâricî gibi grupları eleştirmiştir.
Eleştirilerinde Şîa’ya karşı mutedil bir tavır sergilerken diğer aşırı gruplara
karşı sert ve tehditkâr olduğu görülmektedir.
Abbâsî hânedanından biri olduğu için kazanç sağlamak gibi bir
amacı bulunmadığından methiyelerinde abartıdan uzak gerçekçi bir üslûp göze
çarpar. Çoğu Abbâsî halifelerine yazılmış methiyeleri arasında Mu‘tazıdBillâh’a ait olanların dışındakiler sönüktür. Mu‘tazıd-Billâh’ın başarı ve
kahramanlıklarını öven, onun Süreyyâ adlı sarayını tasvir eden çok sayıda
kasidesi vardır. Birçok kaynakta, İbnü’l-Mu‘tezz’in devlet yönetimindeki
amcaları ile amcazadeleri hakkındaki bu şiirleri hayatından endişe duyduğu
için yazdığı kaydedilir (M. Abdülazîz el-Küfrâvî, s. 286). Bu övgülerin Abbâsî
hilâfetine karşı duyduğu taassubun neticesi de olması muhtemeldir. Derin
insanî duygularla nazmedilmiş az miktardaki mersiyeleri arasında babası
Mu‘tez-Billâh ile Mu‘tazıd-Billâh hakkındaki manzumeleri önemlidir.
İbnü’l-Mu‘tezz’in hiciv alanında şöhreti yoktur. İnsanlar arasında eşitlik,
kardeşlik ve barışı savunan, ahlâkî erdemlere sahip, aristokrat ve kültürlü bir
kimse olması ağır hicivler kaleme almasına engel olmuştur. Hayatı boyunca
karşılaştığı acıları hiciv oklarıyla hafifletmek yerine sükûtle geçiştirmeyi
(Dîvân, II, 430) veya kütüphanesine kapanmayı (a.g.e., II, 41) tercih etmiştir.
Bu sebeple divanının ilgili bölümünde yer alan bu tür şiirlerinin çoğu bir fantezi
ve sanat gösterisi niteliğinde olup hiciv şairi İbn Bessâm el-Bağdâdî’ye
yazdığı yergi bunlardandır. Ayrıca onun Bağdat, Kûfe ve bazı şehirlerle
onların halklarına dair müstakil hicviyyeleri de vardır (a.g.e., II, 27, 451-452).
Divanının fahr, medih ve muâtebât bölümlerinde de sitem ve serzeniş
kabilinden yergilerine rastlanır.
Gazelleri işret meclislerinde câriye, muganniye ve mugannîler için
söylediği gönül eğlendirici şiirlerdir (a.g.e., I, 314; Mes‘ûdî, el-Mürûcü’z-zeheb,
IV, 203; Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, X, 278). Genellikle kasidelerinin giriş
kısmında yer alan gazelleri arasında parlak teşbihlerle kadın güzelliğini tasvir
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ettiği manzumelerin yanında erkek güzelliğini terennüm ettiği parçalar da
vardır. Sûlî ve Ebü’l-Ferec’e göre şair bu iki gazel türünde de ustadır (elEġânî, X, 218). Geleneksel gazellerden başka bâkir hayaller, orijinal
teşbihlerle süslü, kıssa ve diyalog ağırlıklı yenilikçi gazelleri de vardır.
Saraylı gençlerin ve prenslerin birçoğu gibi vaktini eğlence ve işret
meclislerinde geçirmiş olan İbnü’l-Mu‘tez, III. (IX.) yüzyılın hamriyyât
konusunda en fazla şiir yazan şairi kabul edilir (Şevkî Dayf, s. 108). Sadece
konağında düzenlediği eğlence meclislerinde değil Deyr-i Abdûn, Deyr-i Sûsî,
Deyr-i Matîre gibi zamanının tanınmış meyhânelerinde gördüklerini ve
yaşadıklarını tasvir eden çok sayıda hamriyyât yazmıştır. Şairin hamriyyâtı
A‘şâ Kays, Ahtal, Hüseyin b. Dahhâk ve Ebû Nüvas’ınkilere benzetilir. Bu
şairlerden özellikle Ebû Nüvâs’ta işret tasvirleri son derece samimidir. İbnü’lMu‘tez’de ise bu tür, fantezi, hoş vakit geçirme ve sanat gösterme sınırları
içinde kalmıştır. Ayrıca Fusûlü’t-temâsîl fî tebâşîri’s-sürûr (Kitâbü’ş-Şarâb)
adıyla anılan, kendisine ve başka şairlere ait şiirlere de yer verdiği hamriyyâta
dair bir eser yazmıştır.
Küçüklüğünden beri katıldığı av partilerinin de etkisiyle başarılı av
tasvirleri (tardiyât) kaleme almış olan İbnü’l-Mu‘tezz’in bu tür şiirleri divanının
yedinci bölümünü oluşturur. İbnü’l-Mu‘tezz’in en güzel ve yoğun teşbihleri
tasvir, hamriyyât, tardiyât ve gazeliyyât türü şiirlerinde görülür. Buhtürî’nin
övgüleri, İbnü’r-Rûmî’nin yergileri gibi İbnü’l-Mu‘tezz’in teşbihleri de Arap
edebiyatında darbımesel olmuştur (Seâlibî, et-Tevfîk, s. 208-209; Simârü’lkulûb, s. 182). Ebû İshak el-Husrî, teşbihlerindeki süslülük ve çeşitlilik
bakımından Zürrumme’den sonra İbnü’l-Mu‘tez’den daha başarılı şair
bulunmadığını, Kalkaşendî ise onun mücevheratla ilgili teşbihlerini çok
güzel bulduğunu söyler (Subhu’l-a’şâ, II, 98). Şairin teşbih sanatındaki
üstün başarısının altında üstatları Sa‘leb ve Müberred ile Câhiz’in eserlerinde
yer alan teşbihin tanımı, çeşitleri ve edebî değerine dair teorik bilgilerin etkisi
bulunduğu görülmektedir. İbnü’l-Mu‘tez şiirlerinde teşbihin dışında istiare,
cinas, tıbâk, kinaye, mecaz ve tevriye gibi edebî sanatları da başarıyla
kullanmış, edebî sanatları ifadeyi güzelleştiren bir vasıta olarak değil amaç
kabul eden Ebû Temmâm, Müslim b. Velîd ve Beşşâr b. Bürd gibi muhdes
şairleri eleştirmiştir. İbnü’l-Mu‘tezz’in Urcûze fî târîhi’l-Mu’tazıd adlı uzun
kasidesi didaktik ve tarihî şiir türünün ilk ve en güzel örneklerindendir.
Muvaffak-Billâh hakkındaki kasidesiyle sabah şarabının kötülük ve zararlarını
incelediği kasidesi de çok beğenilen didaktik şiirlerindendir. Birçok araştırmacı,
“eyyühe’s-sâkî …” ifadesiyle başlayan müveşşahı İbnü’l-Mu‘tezz’e nisbet
ederek onu müzikalite özelliğiyle bestelenmeye elverişli olan bu şiir türünün
öncüsü saymışsa da şiirin, Endülüs’ün İbnü’l-Mu‘tezz’i olarak tanınan emîr ve
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şair Mervân b. Abdurrahman’a veya müveşşahâtı ile ünlü Endülüslü şair İbn
Zühr’e ait olması ihtimali daha kuvvetlidir. İbnü’l-Mu‘tezz’in, Abbâsî hilâfetine
karşı çıkan Ali evlâdı ile bazı dostlarına hitaben yazdığı şiirleri hafif yergiler,
sitem ve serzenişler kabilinden olması dolayısıyla muâtebât (itâb) türüne
dahildir. Bazı dostlarına yazdığı manzum mektuplarıyla ihvâniyyât türü
şiirin de öncülerinden sayılmıştır. Onun Mükâtebâtü’l-ihvân bi’ş-şi’r adlı
bir eseri olduğu kaydedilmektedir. Gençliğin güzellik ve lezzetlerini, ihtiyarlığın
acılarını ve dertlerini tasvir ettiği, zamandan ve insandan yakındığı, hayat,
ölüm düşüncesi, toplum, zenginlik-yoksulluk, ahlâk ve fazilet gibi temalardan
söz ettiği hikemiyyât ve zühdiyyâta dair şiirleri de vardır.
Şiirlerinde gramer, felsefe, kelâm vb. ilimlerin terimleri görüldüğü gibi
ney, ud, mizher, mizmâr, veter, dülâb, naûra, def, destbend, sunûc, semâ’,
tasfik, lehv ü tarab gibi mûsiki alet ve terimlerine de rastlanır (Dîvân, II, 214,
234, 255, 277, 287). İmruülkays, Nâbiga ez-Zübyânî, Antere, Ömer b. Ebû
Rebîa ve Cerîr b. Atıyye’nin bazı kasidelerine nazîreler (muârazât) kaleme
alan İbnü’l-Mu‘tezz’in birçok beyti belâgat kitaplarında özellikle teşbih
konusunda örnek olarak verilmiştir. İbnü’l-Mu‘tez’den etkilenen, şiirlerine
nazîre yazan veya onlardan intihalde bulunan şairler arasında İbnü’l-Mu‘tez
el-Endelüsî, Mervân b. Hakem, Temîm b. Muiz, Küşâcim, Mütenebbî, İbn
Vekî‘, Ve’vâ, İbn Hafâce el-Endelüsî, Ebû Firâs el-Hamdânî ve İbn Senâülmülk
sayılabilir.
Nesirde yalın, tabii ve akıcı üslûbu ile Abdülhamîd b. Yahyâ ve İbnü’lMukaffa‘ çizgisini takip eden İbnü’l-Mu‘tezz’in Sa‘leb, Ahmed b. Hasîb,
İbnü’l-Müneccim, Ali b. Mehdî el-İsfahânî, Kâsım b. Ahmed, Ebü’t-Tayyib
en-Nümeyrî ve Ubeydullah b. Tâhir gibi zamanın edip ve şairlerine yazdığı
mektuplarının yanı sıra Sâmerrâ ve Bağdat’ı öven risâleleri de vardır (Ebû
İshak el-Husrî, I, 185, 187; II, 445, 565-567; Ahmed Zeki Safvet, IV, 305-313,
344-351). III. (IX.) yüzyılda müstakil bir disiplin haline gelen edebî tenkidin
önemli ustalarından biri olan İbnü’l- Mu‘tez şiir ve sanat anlayışında
muhafazakârdır ve eski değerlerin korunmasından yanadır. Aynı zamanda,
bir edebî parçadaki güzellik-çirkinlik ölçüsünün kurallar ve prensipler değil dil
zevki olmasının gerektiği esasına dayanan “intibâiyye” ilkesinin de öncüsüdür.
Tabakâtü’ş- şu’arâ’da şairlerle onların şiirlerinin eleştirilerine yer verdiği gibi
Serikâtü’ş-şu’arâ’ ve Risâle fî mehâsini Ebî Temmâm ve mesâvi’ihî adlı
risâlelerinde edebî tenkidin temel meselelerinden olan serika ve intihali,
ayrıca şairlerin yaptığı bazı hataları incelemiştir.
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İbnü’l-Mu‘tez, yüksek düzeyde mûsiki zevk ve kültürüne sahiptir.
Gerek el-Câmi’ fi’l-ġınâ’ adlı eserinde gerekse bazı dostlarına yazdığı
mektuplarda mûsiki konusunda edebî tenkit anlayışının aksine yenilikçi
bir çizgi takip etmiş, bazı nağme ve notaların değiştirilmesi gerektiğini
savunmuştur. Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, İbnü’l-Mu‘tezz’in mûsiki sanatı ve
nağmeler hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtir ve onun kendi şiirlerinden
yaptığı dokuz besteden söz eder (el-Eġânî, IX, 142; X, 276).
Eserleri
el-Bedî’.
Tabakâtü’ş-şu’arâ’(i’l-muhdesîn).
Kitâbü Serikâti’ş-şu’arâ’ (ve mâ ‘îbe ‘aleyhim).
Risâle fî mehâsini Ebî Temmâm ve mesâvi’ihî
el-Âdâb.
Fusûlü’t-temâsîl fî tebâşîri’s-sürûr (Kitâbü’ş-Şarâb).
Urcûze fî târîhi’l-Mu’tazıd-Billâh.
Resâ’ilü İbni’l-Mu’tez fi’n-nakd ve’l-edeb ve’l-ictimâ’.
Dîvân.
el-Fusûlü(‘s-sıġâri)’l-kısâr.
İbnü’l-Mu‘tezz’in kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır:
Eş’ârü’l-mülûk; Kasîde; Muhtârât min hikemiyyâtı İbni’l-Mu’tez (el-Fusûlü’lkısâr’dan yapılmış seçmeler olmalıdır; bk. GAL Suppl., I, 128).
Bâbü’l-kavl fi’ş-şarâbi’l-ebyaz (Fusûlü’t- temâsîl’inden bir bölüm olmalıdır).
Ahbâru Şâriye el-Muġanniye (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, XVI, 4; Ebû Hayyân etTevhîdî, II, 614).
Ahbâru ‘Arîb el-Muġanniye (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, XVIII, 177).
Risâle fî medhi’d-dünyâ (İbn Ma‘sûm, II, 374-375); Kitâbü’z-Zehr ve’r-riyâz;
Tehzîbü Muhtasarı mâ yesta’milühü’l-kâtib li’bn Hübeyre el-Esedî
(İbnü’l-Kıftî, II, 85).
el-Câmi’ fî(ahkâmi)’l-ġınâ’ (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, X, 276); Kitâbü’s-Sayd
bi’l-cevârih (Kitâbü’l-Cevârih ve’s-sayd).
Halyü’l-ahbâr.
İsmail Durmuş” 1

1

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2000, Cilt:21.
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İBNÜ’L-MUKAFFA
Ebû Muhammed (Ebû Amr) Abdullâh (Rûzbih / el-Mübârek) b. elMukaffa‘ (Dâdeveyh) (ö. 142/759) İran asıllı mütercim, edip ve kâtip.
Muhtemelen 106 (724) veya 102 (720) yılında İran’ın Cûr (Fîrûzâbâd)
kasabasında dünyaya geldi. Hûz’da (Hûzistan / Ahvaz) doğduğuna dair
rivayetler (İbnü’n-Nedîm, s. 522) Cûr’un Hûz şeklinde okunmasından
kaynaklanmış olmalıdır. Asıl adı Rûzbih’tir. Hayatının sonuna kadar Mecûsî
olarak yaşayan babası Dâdeveyh, Haccâc’ın vergi tahsildarı iken görevini
kötüye kullandığı gerekçesiyle kendisine işkence yapılmış, bu yüzden eli
sakat kaldığı için “Mukaffa‘” (eli büzülmüş, çolak) lakabıyla tanınmıştır. Onun
lakabını “Mukaffi‘” (sepet ve küfe yapıp satan) şeklinde kaydedenler de vardır.
İlk eğitimini Cûr’da Fars kültürü ve Mecûsî geleneğine göre aldığı
anlaşılan İbnü’l-Mukaffa‘, babasının Dîvânü’l-harâc’daki görevi sebebiyle
küçük yaşta Basra’ya gitti. Basra’daki ortamdan etkilenen ve Arap geleneğine
uyarak oğluna Ebû Amr künyesini veren Dâdeveyh onun iyi bir eğitim görmesi
için özen gösterdi ve zamanın ediplerinin meclislerine devam etmesini sağladı
(Belâzürî, III, 218). İbnü’l- Mukaffa‘, Basra’da fesahatiyle ünlü Yemen asıllı
Âl-i Ehtem’in himayesinde olmaları sebebiyle (Câhiz, I, 355) bu aileden
fasih Arapça öğrendiği gibi, Basra civarındaki bedevî kabilelerle de yakın
ilişki kurarak Ebü’l-Câmûs el- A‘râbî ve Ebü’l-Gûl el-A‘râbî gibi fesahatiyle
tanınan bedevîlerden Arap diline dair sağlam bilgiler edindi. Dinî, ilmî ve
felsefî fikirlerin harmanlandığı zengin bir kültür merkezi olan Basra’da
dönemin yönetici ve ediplerinden Ma‘n b. Zâide, Müslim b. Kuteybe, İbn Ebû
Leylâ, İbn Şübrüme, Ammâr b. Hamza, Abdülhamîd el-Kâtib ve Halîl b.
Ahmed gibi şahsiyetlerin meclislerine devam etti. Başta Arap dili ve edebiyatı
olmak üzere Fars, Hint, Yunan kültürleri hakkında geniş bilgi sahibi oldu.
Memuriyet hayatına babası gibi kâtiplikle başlayan İbnü’l-Mukaffa‘,
Emevîler döneminin sonlarında Irak Valisi Ömer b. Hübeyre’nin oğulları olan
Basra ve Kûfe Valisi Yezîd ile Kirman Valisi Dâvûd’un kâtipliklerini yaptı.
Abbâsîler döneminde Halife Mansûr’un amcalarından Basra Valisi Süleyman
b. Ali’nin kâtibi iken halifeyle tanışma imkânı buldu. Halifenin isteği üzerine,
daha önce Farsçaya çevrilmiş bazı Yunan klasiklerini Farsçadan Arapçaya
tercüme etti. Ardından Kirman Valisi Îsâ b. Ali’nin hizmetine girdi ve asıl
şöhretine onun döneminde (750-752) kavuştu. O zamana kadar Mani ve
Mezdek dinleriyle karışık Mecûsî inancına sahip olan İbnü’l-Mukaffa‘, bir
akşam yemeğinde bir çocuğun okuduğu Kur’an’ın etkisi ve Îsâ b. Ali’nin
teşvikiyle davetliler huzurunda İslâmiyet’i kabul etti. Bu tarihten sonra
Abdullah b. Mukaffa‘ olarak tanındı. Yeni doğan oğluna Muhammed adını
verdiği için Ebû Muhammed künyesiyle de anıldı. Bir süre Halife Mansûr’un
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amcalarından Ahvaz ve Musul Valisi İsmâil b. Ali’nin yanında çalıştı. Onun
çocuklarının eğitimiyle meşgul oldu. Bir müddet Nîşâbur Valisi Mesîh b.
Havârî’nin kâtipliğini yaptı (Cehşiyârî, s. 105). İbnü’l-Mukaffa‘ müslüman
olduktan sonra fazla yaşamamış, tercih edilen görüşe göre 142 (759)
yılında Basra’da öldürülmüştür.
Muhammed Kürd Ali ise onun eserlerinin sayısına ve muhtevasına
bakarak altmış yaşlarında öldürülmüş olduğunu ileri sürmüştür. Ölüm tarihini
143 (760) veya 145 (762) olarak zikreden kaynaklar da vardır.
İbnü’l-Mukaffa‘ın katledilmesinin sebebi ve şekli hakkında değişik
görüşler ileri sürülmüştür. En güvenilir rivayete göre, Mansûr’un hilâfetini kabul
etmeyip isyan eden amcası ve Suriye Valisi Abdullah b. Ali, Ebû Müslim-i
Horasânî kumandasında gönderilen orduya yenilince kardeşleri Îsâ ile
Süleyman’ın himayesine sığınmıştı. Bunlar Mansûr’dan Abdullah için af
talebinde bulununca halife, yazılı olarak eman dilemeleri halinde Abdullah’ı
bağışlayacağını vaad etmişti. Ancak vaadine rağmen emannâmenin bir açığını
bulup Abdullah’ı mutlaka cezalandırmayı düşünüyordu (Cehşiyârî, s. 104). Bu
sırada Îsâ b. Ali’nin kâtibi olan İbnü’l-Mukaffa‘ın kaleme aldığı ve büyük bir
zekâ eseri olan yorumlara kapalı, ağır ihtiyat şartlarıyla dolu bir üslûpla yazılan
emannâmede (Ya‘kûbî, II, 368) açık bulamayınca, halifenin şartlardan birini
ihlal ettiği takdirde karıları boş, köleleri âzat edilmiş, biatı bâtıl olacağı, bütün
dinlerde kâfir sayılacağı (Cehşiyârî, s. 104) şeklindeki ağır şartlara kızarak
Basra Valisi Süfyân b. Muâviye’ye İbnü’l- Mukaffa‘ın katledilmesi için tâlimat
gönderdi. Nîşâbur valisi iken şehrin önceki valisi Mesîh b. Îsâ ile aralarında
çıkan ihtilâfta Mesîh’in tarafını tuttuğu için İbnü’l-Mukaffa‘a düşman olan
Süfyân’ın, İbnü’l-Mukaffa‘ın organlarını birer birer kesip ateşe veya kuyuya
attığı yahut onu bir hamama hapsederek öldürttüğü nakledilmektedir (Belâzürî,
III, 221-222; Cehşiyârî, s. 104). Şiî müelliflerinden Sa‘d b. Abdullah el-Eş‘arî elKummî Kitâbü’l-Makâlât ve’l-fırak adlı eserinde, Süfyân tarafından yakalanan
İbnü’l-Mukaffa‘ın Mansûr’a götürülüp teslim edilmek istenince zehir içerek
veya kendini asarak intihar ettiğini kaydeder. Câhiz de İbnü’l-Mukaffa‘ın
yukarıda belirtilen sebeple öldürüldüğünü söyler (Şevkî Dayf, III, 509). Onun
Risâletü’s-sahâbe’sinde Abbâsîler’in siyasetini ve Mansûr’un idaresini açıkça
eleştirmesi, hatta Tâhâ Hüseyin’e göre bu risâlenin Mansûr’a karşı bir ihtilâl
beyannâmesi mahiyetinde olması (Min Hadîsi’ş-şi’r ve’n-nesr, s. 41), ayrıca
Kelîle ve Dimne’sinde Mansûr’un istibdat idaresine karşı üstü kapalı
tenkitlerinin bulunması sebebiyle öldürüldüğü de ileri sürülmektedir (Ömer
Ferruh, el-Minhâc, II, 83). Fars dinine, siyaset, idare ve kültürüne dair
Arapçaya çevirdiği birçok eserin İslâm kültürüne karşı Fars kültürünü yayma
gayreti ve Fars asabiyeti gütme olarak algılanmasını katledilmesinin sebepleri
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arasında sayanlar da vardır.
Sahâbeden sonra Arap’ın en zekisinin Halîl b. Ahmed, Acem’in en
zekisinin de İbnü’l-Mukaffa‘ olduğu kaydedilir. Onun sahip olduğu ahlâkî
erdemlerin yanı sıra, Arap-Fars dil ve kültürüne olan derin vukufu gibi
sebeplerle kendisini çekemeyenlerin kin ve husumetlerinin kurbanı olduğu
söylenebilir. Hür fikirleri ve özellikle toplumda hukuku hâkim kılarak
şahsi ve keyfî yönetime son verme yolundaki gayretleri, ıslah taraftarı
olması, idarenin zayıf noktalarını çekinmeden belirtmesi yanında,
idarecilerin suistimallerini yüzlerine karşı söyleyecek cesareti kendisinde
bulması genç yaşta katledilmesini hazırlayan önemli etkenlerdir.
İbnü’l-Mukaffa‘ın öldürülmesinin en önemli sebeplerinden biri de başta
kendisine nisbet edilen Mu’ârazatü’l-Kur’ân olmak üzere Mezdek, Mani,
Zerdüşt gibi Fars din ve inançlarına ait birçok kitabı Arapçaya çevirmesi veya
telif etmesinden dolayı zındıklıkla itham edilmesidir. Câhiz, İbnü’l-Mukaffa‘ın
İran din ve inançlarına ait bu tür eserleri onları eleştirmek amacıyla yazdığını
söyler. Câhiz’e göre İbnü’l-Mukaffa‘, din ve inançların anlatım ve tasvirinde
başarılı olmasına karşılık eleştiri yeteneği zayıf olduğu için yanlış anlaşılmıştır.
Ayrıca kendi isteğiyle müslüman olup Abdullah adını alan ve oğluna
Muhammed adını veren bir kimsenin zındık olması uzak bir ihtimaldir. Aslında
İbnü’l-Mukaffa‘ın gerçek amacı, Farsçadan çevirdiği Aristo mantığına dair
kitaplarla İslâm toplumunun dil ve düşüncesine, Fars siyaset ve tarihine dair
çevirileriyle İslâm siyaset ve idaresine, Hint hikmetine dair eserlerle de fert ve
toplumun hayatına yeni açılımlar kazandırmaktı. Bu amaçla telif ettiği
eserlerin birçoğunu ahlâk, edep ve eğitim konularına ayıran, İslâm’ın
önemsediği değerleri daha çok akla dayalı olarak işleyen İbnü’l-Mukaffa‘ın
eserlerinin hiçbirinde İslâm’a aykırı bir görüş veya kendisinin zındık olduğunu
gösteren bir delil yoktur (Muhammed Kürd Ali, Ümerâ’ü’l-beyân, I, 122; Ahmed
Emîn, I, 223 vd.). Kelîle ve Dimne’nin baş tarafında yer alan bölümde, bütün
din ve inançların taklit ve geleneğe dayalı olma özelliğini eleştiren
kısımların bulunmasının İbnü’l-Mukaffa‘a zındıklık ithamında etkili olduğu
öne sürülmektedir. Theodor Nöldeke ve bazı araştırmacılar, Enûşirvân’ın kâtibi
Büzürcmihr’e ait olan bu bölümün İbnü’l-Mukaffa‘ tarafından yazıldığını iddia
etmişlerdir. Ancak bu kısmın, Kelîle ve Dimne’nin Arapça tercümesi dışındaki
nüshalarda da bulunması (Ross, IV [1927], s. 449 vd.) İbnü’l-Mukaffa‘ın
mütercim durumunda olduğunu kesin biçimde kanıtlamaktadır.
İbnü’l-Mukaffa‘a nisbet edilen, Kur’an’a ve İslâm inançlarına karşı
Maniheizm’i savunan Mu’ârazatü’l-Kur’ân adlı eserin ona ait olması imkânsız
veya en azından şüphelidir. Çünkü İbnü’l-Mukaffa‘ gibi çok ünlü bir edip
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tarafından yazılmış, İslâm toplumu içinde tepki uyandırması gereken böyle bir
eserden zındıklara reddiyeler yazan Iraklı kelâmcıların haberdar olmaması
mâkul görünmemektedir. Öte yandan eser, İbnü’l-Mukaffa‘ gibi bir edipten
beklenen edebî muâraza üslûbuyla değil cedelci bir üslûp ve savunmacı bir
anlayışla yazılmıştır. Maniheizm’e ait fikirler, bu kitabı bir Maniheizm
müdafiinin yazmış olabileceğini düşündürmektedir. Kuvvetli bir ihtimalle II.
(VIII.) yüzyılın ikinci yarısında Irak dışında bir Mani savunucusu tarafından
yazılan eser, bu tarihte veya Zeydî müellifi Kâsım er-Ressî’nin (ö. 246/860)
kitap üzerine kaleme aldığı reddiyenin (bk. bibl.) telifinden biraz önce
İbnü’l-Mukaffa‘a nisbet edilmiş olmalıdır. Reddiye müellifinin Hicazlı olduğu,
bu tarihte Hicaz’da Mani dininin müntesipleri bulunduğu da dikkate alınmalıdır
(Chokr, s. 206). Ayrıca Ressî dışında eski kaynakların hiçbirinde onun
hakkında böyle bir itham görülmez. Halîl b. Ahmed ve Câhiz gibi ediplerin
kendisinden övgüyle söz ettiği İbnü’l-Mukaffa‘ı III. (IX.) yüzyılın ikinci
yarısından itibaren zındık, mülhid, mel‘un, Maniheist olarak itham etmek bir
gelenek hâlini almıştır (Bâkıllânî, s. 35; Şerîf el-Murtazâ, I, 93-94; Bîrûnî, s.
132; Abdülkâdir el-Bağdâdî, III, 409-410). Daha sonra gelen bazı kişilerin,
onun şöhretinden yararlanarak başta Mu’ârazatü’l-Kur’ân olmak üzere telif
ettikleri bazı risâleleri ona izâfe etmiş olmaları da kuvvetle muhtemeldir.
Mu’ârazatü’l-Kur’ân’ın bazı parçalarını bulan J. van Ess de bu kitabı ona
izâfe edilen bir eser olarak tanıtmıştır (bk. bibl.). Söz konusu ithamın yaygınlık
kazanmasında Ressî’nin yazdığı reddiyenin büyük payının olduğu
muhakkaktır. Ressî’nin eseri, Michelangelo Guidi tarafından İtalyanca
tercümesiyle birlikte Kitâbü’r-Red ‘ale’z-zındîk el- la’în İbnü’l-Mukaffa’ adıyla
yayımlanmıştır (Roma 1927).
Sınır komşusu olduğu Bizans’ın idarî teşkilâtının tesiri dışında başka
kültürlere kapalı olan Emevîler devrinden sonra yabancı kültür ve
medeniyetlere, özellikle İran asıllı Bermekî vezirlerin de etkisiyle Fars
kültürüne kapılarını açan, onlardan âzami istifade imkânları arayan
Abbâsîler’in ilk yıllarında İbnü’l-Mukaffa‘ tercüme ve telif eserleriyle Arap, Fars,
Hint ve Yunan kültürlerini kaynaştırmış, bu kültürlerden faydalanarak zamanın
yönetimine çeşitli alanlarda önerilerde bulunmuştur. Nitekim Farsçadan
Arapçaya çevirdiği eserlerin çoğu, Abbâsîler’e göre daha eski ve köklü bir
yönetim düzenine sahip olan Sâsânî saray âdâbına aittir. Bu eserleri
aynen çevirmekle yetinmeyen İbnü’l-Mukaffa‘, bunları İslâm toplum
düzenine uyarlamak amacıyla gerekli tasarruflarda bulunmuştur (Gibb, s. 252253). Mütercim Fars kültür, tarih, siyaset, âdet ve gelenekleriyle dinî hayatına
dair bu çevirilerinin bir kısmını bizzat Halife Mansûr’un emriyle yapmıştır.
Mansûr’a siyasî ve idarî konularda tavsiyelerde bulunmuş, tarımla uğraşan
sınıfların durumlarının sağlamlaştırılıp saltanatın askerî gücünün bunlara
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dayandırılmasını, Emevîler’den yana olanların gönüllerinin alınmasını, din
adamlarının devlete bağlanarak ulemanın resmî hiyerarşi içinde tutulmasını
ve hukukî meselelerdeki kararlarda nihaî olarak halifenin yetkili kılınmasını
teklif etmiştir (Ahmed Emîn, I, 205-216).
Halife II. Mervân’ın kâtibi Abdülhamîd el-Kâtib ve İbnü’lMukaffa‘dan önce Arap nesri, aralarında mantıkî bir irtibat bulunmayan,
garip ve nâdir kelimelerin yoğun şekilde kullanıldığı özlü sözler ve kopuk
cümlecikler şeklindeydi. Lafzı az, anlamı geniş söz (îcâz) belâgat sayılıyordu.
İlk defa İbnü’l-Mukaffa‘, “el-mübâşirü’l-Mukaffaî” veya “el-üslûbü’l-müsâvî” diye
anılan yeni bir ifade tarzının çığırını açmıştır. Bu yeni üslûpta cümleler daha
uzun, lafızlar daha kolay ve halkın anlayışına yakın, lafızla mana nicelik
itibariyle denktir. Cümleler arasında mantıkî silsile ve irtibat hâkim olup
hikâye ve inşâ tarzları mezcedilmiştir. İbnü’l-Mukaffa‘, lafız güzelliğinden çok
mâna güzelliğine özen gösterdiğinden eserlerinde başta seci olmak üzere
lafzî sanatlara nâdiren ve çoğunlukla alay ifadesi olarak yer vermiştir.
Kullandığı manaya ilişkin sanatlara tabiilik hâkimdir. Güç ve anlaşılmaz
kelimelerden uzak, açık, abartısız, gerçekçi bir anlatımın yoğunlaştığı nesrinde
Fars ve Arap üslûplarını mezcetmiş, Kur’an’ın üslûbundan etkilenerek onun
lafız, tabir ve kıssalarından iktibaslar yapmıştır. Abdülhamid’ten sonra Arap
nesrinin ilk önemli ismi olan müellifin üslûbunun Abdülhamid’inkinden farkı
cümleler arasında mantıkî irtibat bulunması, cümlelerin lafzî ve sunî süslerden
uzak olmasıdır. Tercüme kokusu hissettirmeden, açık ve akıcı bir dille yaptığı
çevirilerinde de bu üslûp özellikleri kendini gösterir. İnce felsefî fikirlerin ve
mantıkî kıyasların hâkim olduğu el-Edebü’s-saġîr ile el-Edebü’l- kebîr’inde zor
ibarelerin bulunması bu kitapların felsefî nitelik taşımasının tabii sonucudur
(Hannâ el-Fâhûrî, s. 54-58; Ali Şelak, II, 28-29). İbnü’l-Mukaffa‘a göre belâgat,
sıradan bir kimsenin bile söyleyebileceği zannını uyandıracak derecede
yalın ve basit olan (sehl-i mümteni) sözdür. Hatta maksadı en iyi anlatan
her çeşit vasıtayı, yerinde bir sükûtu ve bir hareketi bile belâgat kapsamında
görür (Câhiz, I, 115).
İbnü’l-Mukaffa‘ın sonraki nesiller üzerinde önemli etkileri olmuştur.
Kelîle ve Dimne çevirisiyle Arap edebiyatına fabl türü hikâye tarzını getirmiş,
bu eser Sehl b. Hârûn, İbnü’l-Hebbâriyye, Ebü’l-Alâ el-Maarrî ve Şehâbeddin
İbn Arabşah gibi birçok müellif tarafından taklit edilmiş, İhvân-ı Safâ
risâlelerinde ondan iktibaslar yapılmıştır. Attâbî (Külsûm b. Amr),
Mütenebbî, Maarrî gibi şairler, şiirlerinde İbnü’l-Mukaffa‘ın hikmetli sözleriyle
görüşlerinden alıntı yaptıkları gibi İbn Kuteybe ‘Uyûnü’l-ahbâr, İbn
Abdürabbih el-’İkdü’l-ferîd, Turtûşî Sirâcü’l-mülûk’ünde onun nesir
üslûbundan etkilenmiştir. Fârâbî ile İbn Sînâ siyaset, dostluk ve valilerle ilgili
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görüşlerinde Kelîle ve Dimne’nin tesirinde kalmışlardır. Ayrıca saray ve
muaşeret âdâbı, adliye ve maliye teşkilâtı, hükümdar-tebaa ilişkileri gibi
konularda yenilikçi fikirleri daha sonraki halifeler tarafından benimsenmiştir
(Hannâ el-Fâhûrî, s. 52-54). Ebû Temmâm’ın el- Hamâse’sinde yer alan,
Yahyâ b. Ziyâd el-Hârisî için nazmettiği kısa bir mersiyesiyle (Hatîb et- Tebrîzî,
II, 333-334) rûmî aylara dair didaktik bir kasidesi dışında İbnü’l-Mukaffa‘ın şiiri
bilinmemektedir. İbnü’l-Mukaffa‘ bazı yazarlarca, kendisi gibi edip ve
mütercim olan ve Yahyâ el-Bermekî için Aristo’nun bazı kitaplarını
Yunancadan Arapçaya çeviren oğlu Muhammed b. İbnü’l-Mukaffa‘ ve Kıptî
hıristiyan patriği Ebû Bişr Sâvîrûs İbnü’l-Mukaffa‘ ile karıştırılmıştır (Ali Şelak,
II, 14).
İsmail Durmuş” 1
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İBNÜ’L-GURBÂLÎ
“Ebû Bekr Abdullâh b. Hüseyn b. İbrâhîm b. Hüseyn b. Âsım es-Sekafî
el-Kurtubî (ö. 403/1013) Astronomi-meteoroloji âlimi, edip ve şair. Endülüslü
seçkin bir ailenin çocuğu olarak Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Büyük
dedelerinden Âsım’a nisbetle İbn Âsım diye de anılır; İbnü’l-Gurbâlî lakabını
neden aldığı ise bilinmemektedir. Tahsilini Kurtuba’da yaptı; muhtemelen 330
(941) yılında şehre yerleşen nahivci Ebû Ali el-Kâlî’nin talebesidir. Öğrenimini
tamamladıktan sonra şurta teşkilâtına girerek sâhibü’ş-şurtalığa kadar
yükseldi. Emîr Muhammed b. Abdurrahman’ın güvenini ve dostluğunu
kazandığı için üst düzey bir yetkili sıfatıyla saraydaki toplantılara katıldı
(Humeydî, II, 417). Endülüs’te karışıklık ve isyanların baş gösterdiği bir
dönemde âsi Berberîler’in Kurtuba’yı ele geçirmeleri sırasında 5 veya 6
Şevval 403 (19 veya 20 Nisan 1013) tarihinde öldürüldü (İbnü’l-Ebbâr, II,
445).
Özellikle astronomi, meteoroloji, ziraat ve coğrafya gibi ilim dallarında
geniş bilgiye sahip olan İbnü’l-Gurbâlî, bu konularda kaleme aldığı Kitâbü’lEnvâ’ ve’l-ezmine adlı eserinde kendinden öncekilerden intikal eden bilgileri
tenkide tâbi tuttu ve bizzat ilmî gözlemlerde bulunarak müphem noktalara
açıklık getirmeye çalıştı. Arap dili ve edebiyatına dair yazdığı bildirilen
Muhtasarü’l-Beyân ve’t-tebyîn adlı eser de aynı zamanda edip olduğunu
gösterir; ayrıca klasik kaynaklar onun şairliğinden bahseder ve şiirlerinden
örnekler verir.
Eserleri. İbnü’l-Gurbâlî’nin günümüze ulaşan tek eseri Kitâbü’l-Envâ’
ve’l-ezmine ve ma’rifeti a’yâni’l-kevâkib, müslüman Araplar’ın özellikle halk
astronomi ve meteorolojisiyle ilgili birikimlerini ortaya koydukları “kitâbü’l-envâ’
ve’l-ezmine” türünün en önemli örneğidir. Bu türde yazılan yaklaşık elliye yakın
eserden günümüze gelebilenler sadece dört tane olup bunlar arasında İbnü’lGurbâlî’ninki tarih itibariyle ikinci, muhteva ve metot itibariyle birinci
durumundadır. Eser, bir girişle otuz üç bölüm (kavl) ve bu bölümlerin çeşitli
sayıdaki alt bölümlerinden oluşmuştur.
Araplar’ın gökyüzünü, felekleri, kutupları ve burçları adlandırmadaki
metotlarını, güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini, kıble tayinini ve
atmosferde meydana gelen olayların tesbitini ele alır. Ayrıca develerle
koyunların aşım, doğum ve yavrularının sütten kesilme zamanları gibi
çiftçilikte bilinmesi gerekli hususlarda ve çeşitli ziraî konularda da bilgi
vermektedir. Eserin dikkat çeken bir yönü de lengüistik bir özelliğe sahip
olmasıdır. Genellikle terim ve kavramların tahliline girişilmekte ve pek çok
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yerde etimolojik açıklamalar yapılmaktadır. Konuların yorumunda ise âyet,
hadis, emsâl ve dil kurallarına başvurulmuş, yer yer de Arap efsanelerinden
faydalanılmıştır.
Müellif tarafından da belirtildiği gibi kitap, bu alanda yazılmış pek çok
eserin gözden geçirilmesi ve onlardaki dağınık bilgilerin bir araya toplanarak
özetlenmesi suretiyle meydana getirilmiştir. İbnü’l-Gurbâlî’nin faydalandığı
müellifler arasında Kisâî, Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, Ebû Zeyd el-Ensârî, Asmaî,
İbnü’s-Sikkît, İbn Kuteybe, Ebû Hanîfe ed-Dîneverî ve Ebû Ali el-Kâlî gibi
şahsiyetler bulunmakta, bununla birlikte onun kitabını hazırlarken öncekilere
tamamen bağımlı kalmadığı, seçici, eleştirici ve yenilikçi olduğu
görülmektedir.
Eserin bilinen tek yazma nüshası İstanbul’da olup (TSMK, III.
Ahmed, nr. 3508) önce Fuat Sezgin tarafından tıpkıbasımı (Frankfurt 1985),
arkasından bazı bölümlerinin Rafael Munoz tarafından İspanyolca’ya çevirisi
(Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islamicos en Madrid, XXV [19911992], s. 102-117) ve Nûrî Hammûdî el-Kaysî ile Muhammed Nâyif edDüleymî tarafından tahkikli neşri yapılmıştır (Beyrut 1996). Daha sonra
Hüseyin Elmalı kitabı bir giriş yazısı ile birlikte tekrar yayımlamıştır (Ankara
1997). İbnü’l-Ebbâr’ın verdiği bilgiye göre İbnü’l-Gurbâlî, Câhiz’in Arap dili ve
edebiyatı konusunda yazdığı en önemli eseri olan el-Beyân ve’t-tebyîn’i de
ihtisar etmiştir (et- Tekmile, II, 445).”
Ömer Mahir Alper” 1
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İBNÜ’L FARADÎ
“Ebü’l-Velîd Abdullâh b. Muhammed b. Yûsuf el-Kurtubî el-Ezdî (ö.
403/1013) Tarihçi, edip, fakih ve hadis hafızı. 351 (962) yılında Kurtuba’da
(Cordoba) doğdu. Babasının ferâiz ilminde meşhur olması sebebiyle İbnü’lFaradî diye anılır. Çocukluk ve gençlik yıllarını doğduğu şehirde geçirdi ve
Yahyâ b. Mâlik b. Âiz, Muhammed b. Yahyâ el-Harrâz, Muhammed b.
Muhammed b. Ebû Düleym, Ebû Abdullah İbn Fahhâr, İbn Ebû Zeyd, İbn
Müferric, Ebû Ca‘fer İbn Avnullah ve Abbas b. Asbağ gibi hocalardan hadis,
fıkıh, edebiyat ve tarih okudu. 382’de (993) hacca gitti. Mekke’de bulunduğu
sürede Ebû Ya‘kûb İbnü’d-Dâhilî ve Ebü’l-Hasan İbn Cehdam ile diğer bazı
âlimlerin derslerine katıldı ve onlardan rivayet için icâzet aldı. Hacdan
dönerken bir müddet Mısır’da ve Kayrevan’da kalıp ilim adamlarının yanında
bilgilerini genişletti. Endülüs’e dönüşünden sonra ders okutmaya başladı;
aralarında kendisi gibi edip, şair ve âlim olan oğlu Ebû Bekir Mus‘ab ile İbn
Abdülber en-Nemerî, İbn Hayyân, Ebü’l-Asbağ el-Ahfeş, İbn Battâl el- Kurtubî
ve İbn Hazm’ın da yer aldığı birçok öğrenci yetiştirdi. Mervânîler’den MehdîBillâh el- Ümevî döneminde (1009-1010) Belensiye (Valencia), onun
öldürülmesinden sonra da İstice (Ecija) kadılığına tayin edildi. Ancak
Kurtuba’da bulunduğu bir sırada 6 Şevval 403 (20 Nisan 1013) günü
Berberî isyancıları tarafından evinde öldürüldü.
Harabe hâline getirilen evinde çok zengin bir kütüphanesi vardı.
Yaşadığı dönemde rivayet bilgisinin genişliği, hadis ezberlemedeki şöhreti
ve ricâl tenkidi konusundaki birikimiyle büyük ün yapan İbnü’l-Faradî,
Endülüs’ün âlimleri ve devlet adamları hakkında biyografi yazan ilk kişidir.
Eserleri aynı zamanda ülkenin siyasî tarihi hakkında önemli bilgiler içerir. İlmî
kişiliğinin yanında edebî yönüyle de tanınır; şiir yazdığı ve bir divanının olduğu
rivayet edilir” 1
Thomas B. Irvıng”
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İBNÜ’D DEMÂMÎNÎ
“Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Ömer el-Mahzûmî
el- İskenderî ed-Demâmînî (ö. 827/1424) Arap dili ve edebiyatı âlimi.
763’te (1362) İskenderiye’de doğdu. İbnü’d-Demâmînî veya Demâmîn diye
tanınır. İskenderiye’de akrabası Bahâ İbnü’d-Demâmînî, Abdülvehhâb elKaravî, Kahire’de Sirâcüddin İbnü’l-Mülakkın, Mecd İsmâil el-Hanefî ve
Kemâleddin ed-Demîrî, Mekke’de Kadı Ebü’l-Fazl en-Nüveyrî gibi âlimlerden
tahsil gördü. Memleketinde zamanının ileri gelen ilim adamları ile ve bilhassa
İbn Haldûn’la uzun süre beraber bulundu. Nâsır et-Tinnîsî, İbn Arafe, Cemâl
İbrâhim el- Emyûtî, Celâleddin Abdurrahman b. Ömer el-Bulkînî gibi
âlimlerden de istifade etti. İskenderiye’de birçok medresede ders veren
İbnü’d-Demâmînî, Kadı Ahmed İbnü’t-Tinnîsî’nin nâibliğini yaptı. Daha
sonra onunla beraber gittiği Kahire’de de bir süre aynı göreve devam etti.
Ezher’de Arap dili ve edebiyatı dersleri verdi. 800 (1398) yılında Dımaşk’a
geldi ve oradan hacca gitti. Hac dönüşü Kahire’deki nâiblik görevini bırakarak
İskenderiye’ye döndü. Şehrin büyük bir camisinde imam-hatiplik yapmaya
başladı. Ayrıca ticaretle de meşgul oldu. Borca girerek büyük bir dokuma
tezgâhı kurdu. Tezgâhla birlikte evi yanınca ekonomik durumu iyice sarsıldı.
Alacaklılarından kaçıp Mısır’ın Saîd bölgesine gittiyse de yakalanıp Kahire’ye
getirildi. Bu sırada Kahire’de bulunan edip ve şair İbn Hicce el-Hamevî ile sır
kâtibi Nâsırüddin İbnü’l-Bârizî’nin yardımları sayesinde borçlarından kurtuldu
ve eski itibarına kavuştu. Memlük Sultanı el-Melikü’l-Müeyyed el-Mahmûdî
tarafından Mısır’da Mâlikî kadısı olarak tayin edildi. Bazı ciddi suçlamalara
mâruz kalması üzerine görevinden ayrılarak tekrar hacca gitti (819/1416).
Ertesi yıl Yemen’e geçip Zebîd Camii’nde bir yıl kadar ders okuttu. Fakat
burada daha fazla kalma imkânı bulamayıp Hindistan’a geçti. Hindistan’da
verdiği dersler ve çalışmalarıyla kısa sürede kendini kabul ettirdi. Ancak
buradaki hayatı da uzun sürmeyen İbnü’d-Demâmînî 827 Şâbanında
(Temmuz 1424) Hindistan’ın Gülberge şehrinde vefat etti. Bazı
kaynaklarda zehirlenerek öldürüldüğü kaydedilmektedir (Sehâvî, VII,
185; Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, s. 489). İbnü’d- Demâmînî dil, edebiyat âlimi ve
şair olmasının yanı sıra fıkıh, tefsir ve hadis alanlarında da söz sahibiydi.” 1
M. Reşit Özbalıkçı”
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İBN ZÜMREK
Ebû Abdillâh Muhammed b. Yûsuf b. Muhammed b. Zümrek esSureyhî (es-Sarîhî) el-Gırnâtî (ö. 798/1395 [?]) Endülüslü vezir, kâtip ve şair.
14 Şevval 733’te (28 Haziran 1333) Gırnata’nın (Granada) kenar
mahallelerinden Beyyâzîn’de (Albaicin) doğdu; yoksul bir ailenin çocuğudur.
Dedelerinden birinin adı olan Zümrek kelimesini farklı şekillerde (Zemrek,
Zümrük, Zimrik, Zemrec, Semrek) tesbit edenler olmuştur. Ancak Nasrî
sultanlarından Nâsır-Lidînillâh III. Yûsuf tarafından derlenen el-Bakıyye ve’lmüdrek min şi’ri İbn Zümrek adlı eserin başlığındaki “müdrek” ile “Zümrek”
kelimeleri arasında tam seci bulunduğu düşünülerek söz konusu adın
Zümrek şeklinde okunması daha uygun görülmüştür (Ahmed Selîm el-Hımsî,
s. 82-84). İbn Zümrek ilk öğrenimini tamamladıktan sonra Gırnata’da dil,
edebiyat ve dinî ilimleri tahsil etti. Ebû Abdullah Muhammed İbnü’l-Fehhâr,
kadı ve şerif Ebü’l-Kâsım Muhammed el-Hüseynî (el- Hasenî) ve Ebû Saîd
İbn Lüb’den sarf, nahiv, lugat ve belâgat okudu. Şiir ve nesirde devrin
otoritesi kabul edilen Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’den edebiyat ve şiir, Ebû Saîd İbn
Lüb ve Ebû Ali Mansûr ez-Zevâvî ile Nefhu’t-tîb müellifi Ahmed b.
Muhammed el-Makkarî’nin atası Ebû Abdullah Muhammed el-Makkarî’den
fıkıh ve fıkıh usulü, Ebü’l-Berekât İbnü’l-Hâc el-Billifîkî ve İbn Beybeş el-Abderî
ile Ebû Abdullah el-Levşî’den hadis, Fas’ın Tilimsân şehrinden gelerek
Elhamra Sarayı’na imam olan fakih, sûfî ve hatip İbn Merzûk’tan hitabet ve
belâgat dersleri aldı. Bu derslerin etkisiyle hocası İbn Merzûk’u ve onun
şerhetmeye başladığı Kâdî İyâz’ın eş-Şifâ’ adlı eserini öven bir methiye yazdı
(İbnü’l-Hatîb, el-İhâta, II, 301; Makkarî, Nefhu’t-tîb, VII, 165-166). Bu yıllarda
Ebû Ca‘fer İbnü’z-Zeyyât el-Kelâî ile kardeşi Ebû Mehdî’nin mensup olduğu bir
tarikata intisap etti (İbnü’l-Hatîb, el-İhâta, II, 301). İbn Zümrek ile üstatları
Ebü’l-Kâsım Muhammed el-Hüseynî ve Zâhid Ebû Abdullah el-Makkarî
arasındaki yakın ilişkinin oluşmasında onun bu tasavvufî eğiliminin etkisi
görülür. Şairin bu döneme ait bazı şiirlerinde rastlanan tasavvufî çeşni de bu
yaşantının sonucudur.
Öğrenimini tamamladıktan sonra Endülüs ve Mağrib’de yaygın olan
seyahat geleneğine uyarak Fas’a giden İbn Zümrek, burada Şerif Ebû
Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Alvînî et- Tilimsânî’den aklî ilimleri öğrendi
(a.g.e., II, 303; Makkarî, Nefhu’t-tîb, VII, 147). Ebü’l-Hüseyin İbnü’tTilimsânî’den de hadis rivayet etti. Daha sonra Gırnata’ya dönerek sarf, nahiv,
lugat, belâgat, ahbâr, tefsir ve fıkıh dersleri vermeye başladı. Fas Merînî
Sultanı Ebü’l-Hasan Ali’nin yakın dostu olan hocası İbn Merzûk vasıtasıyla, o
187

ÖLDÜRÜLEN

ŞAİRLER

sıralarda sultanın Gırnata’ya iltica etmiş olan oğlu Emîr Ebû Sâlim İbrâhim ile
tanıştı. Bir süre sonra onun özel kâtibi oldu. Gırnata Nasrî (Benî Ahmer)
hükümdarlarından Ganî-Billâh zamanında hocası Vezir Lisânüddin İbnü’lHatîb’in aracılığıyla kâtip olarak tayin edildi. Zekâsı, hoş sohbeti, siyasî dehası
ve methiyeleriyle V. Muhammed’in gözüne giren İbn Zümrek, sultanın ölümüne
(793/1391) kadar otuz yedi yıl boyunca onun yanında yer aldı. V. Muhammed,
760 (1359) yılında kardeşi Ebü’l-Velîd II. İsmâil tarafından tahttan indirilince
Fas Merînî Sultanı Ebû Sâlim İbrâhim’e sığındı. Birçok devlet erkânı ve
âlimle birlikte İbn Zümrek de sultanın maiyetinde Fas’a gitti. Vezir İbnü’l-Hatîb,
Fas’ta onlardan ayrılıp Mağrib’in çeşitli şehirlerini dolaşırken İbn Zümrek
sultanın yanından ayrılmadı. Sohbetleriyle yalnızlığını gidererek onunla daha
sıcak ve güçlü dostluk kurma imkânı buldu. Bu arada Gırnata’da iken bir süre
kâtipliğini yaptığı yeni Merînî sultanı Ebû Sâlim İbrâhim ve hocası İbn
Merzûk ile de ilişkilerini güçlendirdi. Sultan Ebû Sâlim’in kendisine gösterdiği
yakınlığa bir methiye yazarak karşılık verdi (İbnü’l-Hatîb, el-İhâta, II, 227-230;
Makkarî, Nefhu’t- tîb, IV, 683-684). Fas’ta sürgünde iken tahtını gasbeden
kardeşi II. İsmâil’i adamları vasıtasıyla öldürten (761/1360) V. Muhammed,
onun yerine geçen VI. Muhammed’in (Gâlib-Billâh) 763’te (1362) Gırnata’yı
terketmesi üzerine yeniden tahtına kavuştu. İbnü’l-Hatîb’i başvezir, İbn
Zümrek’i de sır kâtibi olarak tayin etti (a.g.e., IV, 692). İbn Zümrek, bu tarihten
itibaren “reis” ve “fakih” unvanlarıyla anılmaya başlandı ve sultan katındaki
itibarı arttı. Elhamra Sarayı’nın resmî şairi sıfatını alan şair, V. Muhammed
için methiyeler yazmaya devam etti. Sultan, Elhamra Sarayı’nın duvarlarını
süsleyen kitâbelerin çoğuna İbn Zümrek’in bu şiirlerinden seçmelerin
nakşedilmesini emretti. Bu kitâbelerin bir kısmı zamanımıza ulaşmıştır
(Alcantara, s. 121-122; Palencia, s. 141).
İbn Zümrek ile Vezîr İbnü’l-Hatîb arasındaki dostluk Şâban 770’e (Mart
1369) kadar devam etti. Vezir İbnü’l-Hatîb’in, V. Muhammed’i tahttan indirme
planları içinde olduğu şâyiası sultanı kuşkulandırdı. İbn Zümrek de sultanın
nüfuzuna boyun eğerek onun safında yer aldı. İbnü’l- Hatîb, düşmanlarının
körüklemesiyle bu şâyianın kurbanı olacağını hissedince Fas’a kaçarak
Merînî Sultanı Ebü’l-Fâris I. Abdülazîz’e sığındı (773/1371). Bu olaydan sonra
söylentilerin gerçek olduğuna inanan V. Muhammed onun yerine İbn
Zümrek’i vezir tayin etti. Eski vezirini ele geçirip cezalandırmak için de onun
iade edilmesini istedi. Bu isteğinin sonuçsuz kalması üzerine Merînî prensleri
arasındaki taht mücadelelerini körüklemeye başladı. Neticede İbnü’l- Hatîb’in
yakalanmasını temin etmek şartıyla Merînî prenslerinden Ebü’l-Abbas Ahmed
b. Ebû Sâlim’e yardım ederek onun Merînî tahtını ele geçirmesini sağladı
(775/1373). İbnü’l-Hatîb’in yakalanması üzerine Gırnata’dan Fas’a giden İbn
Zümrek’in başkanlığındaki bir mahkeme heyeti bazı eserlerinde küfür, ilhâd
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ve zındıklık ifadeleri bulunduğu iddiasıyla onun zindana atılmasına karar verdi.
İbnü’l-Hatîb bir süre sonra İbn Zümrek’in adamları tarafından boğularak
öldürüldü (Cemâziyelevvel 776 / Ekim 1374). Hocası ve dostu İbnü’l-Hatîb’i
ortadan kaldırdıktan sonra Gırnata emirliğinde ikinci adam konumuna
yükselen İbn Zümrek hayatının bundan sonraki döneminde başvezir, saray
şairi ve resmî elçi olarak görevlerini sürdürdü.
İbn Zümrek’in uzun süren vezirliği sırasında devlet erkânına karşı
takındığı cüretkâr, zalim ve küçümseyici tavırlar kendisinden nefret edilmesine
yol açtı. V. Muhammed ölünce yerine geçen oğlu II. Yûsuf tarafından
azledilerek Mürsiye (Murcia) zindanında hapsedildi. Yirmi ay kadar zindanda
kaldıktan sonra Rama-zan 794’te (Ağustos 1392) görevine iade edildi.
Birkaç ay sonra vefat eden II. Yûsuf’un yerine sultan olan oğlu VII.
Muhammed de İbn Zümrek’i bu olumsuz davranışları yüzünden azletti. Onun
bu sıralarda Elhamra Saray Camii ile Mâleka’da (Malaga) verdiği bilhassa
tefsir ve fıkıh derslerinin büyük ilgi gördüğü, Gâlib-Billâh VII. Muhammed’in de
birçok dersini takip ettiği belirtilmektedir (İbnü’l-Hatîb, el-İhâta, I, 222;
Makkarî, Nefhu’t-tîb, V, 168). Azlinden bir yıl sonra vezirlik görevine
iade edilen İbn Zümrek, devlet erkânına karşı yine sert ve zalimce
davranışlarda bulunmaya devam edince sultanın emri üzerine iki oğlu ile
birlikte öldürüldü.
Bu olayın ne zaman meydana geldiği kesin olarak belli değildir. Bu
hususta 790 (1388), 791, 795 (1393) ve 796 tarihleri kaydedilirse de İbn
Zümrek’in divanında onun 797 (1394-95) yılında hayatta olduğu belirtilmektedir
(Dîvânü İbn Zümrek el-Endelüsî, s. 60). Dolayısıyla söz konusu hadisenin
798’de (1395) cereyan etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. İbn Zümrek’in
öldürülmesinde İbnü’l-Hatîb’in yakınlarının etkisi olduğu anlaşılmaktadır
(Makkarî, Nefhu’t-tîb, III, 99; IV, 693). Nasrî prenslerinden III. Yûsuf, İbn
Zümrek’in ölümü üzerine bir mersiye kaleme almıştır (a.g.e., VIII, 164). İbn
Zümrek’in öğrencilerine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Gırnatalı fıkıh usulü âlimi İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî (ö. 790/1388) elİfâdât ve’l-inşâdât adlı eserinde, kitabın beyân ilmine dair olan kısmının
“arkadaşımız” dediği İbn Zümrek’ten tuttuğu notlardan oluştuğunu söyler.
İbn Zümrek hakkında ilk kaynak Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’in
eserleridir. İbnü’l-Hatîb, henüz araları iyi iken telifini tamamladığı elİhâta’sında onu övmüş, Fas’a kaçtıktan sonra kendisine karşı tavır değiştiren
öğrencileri Kadı Ahmed b. Ferkûn, Kadı Ebü’l-Hasan en-Nübâhî ve İbn Zümrek
hakkında önceden yazdıklarını gözden geçirerek yeniden kaleme aldığı elKetîbetü’l- kâmine’sinde
ona
“yalan
ve
entrikadan
yaratılmış,
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düzenbaz” gibi ağır hakaretlerde bulunmuştur. Bununla birlikte şairliğini,
özellikle uzun kasidelerdeki başarısını kabul etmiş ve şiirlerinden birçok
parçayı örnek olarak nakletmiştir. İbnü’l-Hatîb’in oğlu Ali b. Lisânüddin de
babasının el-İhâta’sına yaptığı ilâvede İbn Zümrek’e duyduğu hıncı
yansıtmış, onun hakkındababasının söylediği müsbet vasıfların tam aksini
söylemiştir.
Methiye, mevlidiye ve müveşşah türü şiirleri, bilhassa uzun
kasideleriyle Endülüs edebiyatının büyük şairleri arasında yer alan İbn
Zümrek’in şiirleri Nasrî sultanlarından Nâsır-Lidînillâh lakabıyla tanınan III.
Yûsuf İbnü’l-Ahmer tarafından derlenerek el-Bakıyye ve’l-müdrek min şi’ri İbn
Zümrek adıyla bir divanda toplanmıştır. Son yıllara kadar kayıp olduğu
sanılan bu divanı Muhammed Tevfîk en-Neyfer adlı Tunuslu bir üniversite
öğrencisi dedesi Muhammed en- Neyfer’in özel kütüphanesinde bulmuş ve
yeterlik tezi olarak neşre hazırlayıp (1971) daha sonra da yayımlamıştır
(Tunus 1984). 4584 beyit ihtiva eden divanda 345 kaside yer
almaktadır. Kasidelerin başında yazılış ta-rihleri ve sebepleriyle kime takdim
edildiklerine dair bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler divanı derleyen tarafından
kaleme alınmış olmalıdır. Şairin çeşitli eserlerde dağınık halde bulunan diğer
şiirleri de Tevfîk en-Neyfer tarafından divanın sonuna eklenmiştir. İbn
Zümrek’in günümüze ulaşan şiirleri 7500 beyti aşmaktadır (Dîvânü İbn Zümrek
el-Endelüsî, s. 63). Divanı dışında İbn Zümrek’in en çok şiirini ihtiva eden eser
Makkarî’nin Ezhârü’r-riyâz’ı olup eserde şairin on beş müveşşahı ve 2481 beyti
bulunmaktadır. Birçoğu Hz. Peygamber’in methine, ayrıca at ve cihad
tasvirlerine dair olması sebebiyle İbn Zümrek’in şiirlerine geniş yer verdiğini
söyleyen Makkarî bunları Tilimsân’da gördüğü divandan seçmiş olduğunu
belirtir (Ezhârü’r-riyâz, II, 11, 21). Makkarî’nin Nefhu’t-tîb’inde ve Lisânüddin
İbnü’l-Hatîb’in başta el- İhâta’sı olmak üzere diğer eserlerinde de İbn
Zümrek’in şiirlerine dair bol miktarda örnek bulunmaktadır. Bu şiirlerde
Endülüs müslümanlarının sosyal ve kültürel durumu, örf ve âdetleri hakkında
orijinal bilgiler yer alır.
İbn Zümrek’in övgü, tasvir ve gazel temalarında yoğunlaşan şiirleri
klasik tarzdadır. Neo-klasik dönem kasidelerinin özelliklerini yansıtan
kasidelerinde genellikle uzun bir nesîbden sonra övgüye geçilir. Ancak Hz.
Peygamber’in methine dair kasidelerle dinî bayramlar münasebetiyle
nazmedilmiş kasidelerde nesîb kısmı bulunmaz. İbn Zümrek’in şiirlerinde çok
sayıda klişe ifade ve tekrar bulunduğu görülür. Bunun sebebi, III. (IX.)
yüzyıldan itibaren saray şairleri arasında gelenek halini alan irticâlen şiir
söyleme zarureti ve şairin çok sayıda şiir yazmasıdır. Bilinen on beş
müveşşahı ile Endülüs müveşşah şairlerinin önde gelenlerinden olan İbn
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Zümrek’in bu tür şiirleri, biçim yönünden kasideye yakın olup geleneğin aksine
son beyitleri halk dilinden alınmıştır. Tasvir, gazel, özlem, kutlama ve
hamriyyât konularında yoğunlaşan bu şiirler, ritim ve müzikalite bakımından
diğer şiirlerine göre daha edebî ve orijinaldir.
İbn Zümrek, V. (XI.) yüzyıldan itibaren Mağrib ve Endülüs’te başlayıp
yaygınla-şan mevlidiye türünde kasideler de yazmıştır. Hz. Peygamber’in
doğum yıl dönümü münasebetiyle sultan saraylarında
düzenlenen
kutlamalarda saray şairleri tarafından
yazılıp okunan bu tür
kasidelerde Resûl-i Ekrem övülür ve onun bazı mûcizeleri anlatılır. Bu şiirlerin
geleneksel övgü kasidelerinden bir farkı da yoğun bir duygu ile nazmedilmiş
olmasıdır. VIII. (XIV.) yüzyılda Gırnata krallarının Elhamra Sarayında
düzenlediği mevlid kutlamaları ve bu vesileyle nazmedilmiş mevlidiyeler
konusunda V. Muhammed döneminin önemli bir yeri vardır. Bu dönemde
Elhamra Sarayında okunmuş çok sayıda mevlidiyeden on birinin
zamanımıza ulaştığı bilinmektedir. Bunlardan altısı İbn Zümrek’e aittir. 76-110
beyit arasında değişen bu kasidelerin dördü 765, 767, 768, 769 (veya 770)
yıllarındaki mevlid kutlamalarında okunmuştur. İbn Zümrek’in bu tür kasideleri
Ahmed Selmî tarafından drrlrnmiştir.
Elhamra Sarayında yaşanan
geleneklere ve Merînîler’le ilişkilere dair değerli malzeme d’Ibn Zamrak adıyla
yayımlanmıştır (Hespéris, XLIII [Paris 1956], s. 335-435). Onun şiirlerinin
önemli bir kısmını Ganî-Billâh V. Muhammed için nazmettiği kasideler
oluşturur. Sultanın yaklaşık otuz yedi yıllık saltanatı boyunca Elhamra
Sarayında düzenlenen mevlid, bayram, doğum, sünnet kutlamaları, tebrik ve
tâziye gibi çeşitli münasebetlerle İbn Zümrek onun için altmış altı kaside
kaleme almıştır. 68-146 beyit arasında değişen bayram kasideleri müstakil
divan teşkil edecek bir hacme sahiptir. “el-Ganiyyât” adı verilen bu şiirler
ihtiva etmektedir.
Endülüs şairleri arasında yine bir gelenek hâlini alan bahçe, çiçek,
gece, mehtap gibi tabiat tasvirleri İbn Zümrek’te de yüksek düzeydedir. Onun
başka şairlerde pek rastlanmayan sabah tasvirleriyle karanfil tasvirleri orijinal
bulunmuştur. Özellikle Elhamra Sarayının köşkleri, bahçe, çiçek ve fıskıyeleri,
sarayda düzenlenen çeşitli tören, şenlik ve kutlamalara ilişkin tasvirleri
beğeniyle karşılanmış ve bunların birçoğu V. Muhammed’in emriyle sarayın
duvarlarına kitâbe olarak nakşedilmiştir. Bundan dolayı İbn Zümrek
“Elhamra şairi” olarak da tanınır (Gomez, Cinco poetas, s. 169).
Genellikle methiyeleri ve müveşşahları içinde yer alan tasvir
parçalarında cihad, savaş ve savaş aletleriyle av, at yarışı tasvirleri ve
hamriyyât temalarının yoğunluğu hissedilmektedir.
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İbn Zümrek, kasidelerinin girizgâhında yer alan gazellerinde
muhayyel sevgililere dair platonik bir aşk terennüm ederek geleneksel
kalıpların dışına çıkmıştır. Tasavvufî şiirler de nazmeden İbn Zümrek bu
şiirlerinde Allah’a tâzim, Hz. Peygamber’i medih, cihad gibi konuları işlemiş, bu
vesileyle Kur’an’dan bol miktarda iktibas yapmıştır. Az sayıdaki mersiyelerinde
tâziyeden çok ölen kişinin erdemlerinin sayıldığı övgü karakteri ağır basar.
Methiyelerinin sonunda yer alan fahriyelerinde de sadece sanatı ve şiirleriyle
övündüğü görülür. Genellikle şiirlerinde lafız sanatlarından cinasın, mâna
sanatlarından ise istiare ve tevriyelerin bulunduğu görülür. İbn Zümrek’in resmî
ve özel mektuplarından sadece birkaçı zamanımıza ulaşmıştır. Lisânüddin
İbnü’l-Hatîb ile İbn Haldûn’a yazdığı bu mektupların (İbn Haldûn, et-Ta’rîf, s.
290-298; Makkarî, Nefhu’t-tîb, VII, 458-460) baş tarafında yer alan övgü ve
tâzim kısmı sanatlı, talep kısmı ise düz nesirle ifade edilmiştir. Zorlama
secilerin yer aldığı mektupları şiirleri kadar başarılı değildir.
İsmail Durmuş” 1

1

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 1999, Cilt:20.
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İBN VEHBÛN
“Ebû Muhammed Abdülcelîl b. Vehbûn el-Mürsî (ö. 483/1090)
Endülüslü şair. 420-430 (1029-1038) yılları arasında Mürsiye’de (Murcia)
doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğudur. Başı büyük olduğu için Demga lakabıyla
da anılır. Mürsiye’de çeşitli hocalardan İslâmî ilimler, şiir ve edebiyat dersleri
alan İbn Vehbûn genç yaşta şiir yazmaya başladı. Tahsilini ilerletmek ve
kendisine bir hâmi bulabilmek için İşbîliye’ye (Sevilla) gitti. Burada İbn Abbâd
el-Mu‘temid’in sarayında bir müddet hizmetkârlık yaptı. Bu sırada Mu‘temid’in
çocuklarına dil ve edebiyat dersleri veren A‘lem eş-Şentemerî’nin ders
halkasına katılma imkânı buldu. Ondan Mütenebbî’nin divanını okudu.
Şentemerî’nin vefatı üzerine (476/1084) onun için bir mersiye yazdı. Bu
yıllarda söylediği şiirlerle dikkatleri üzerine toplayan İbn Vehbûn, Mu‘temid’in
veziri şair İbn Ammâr el-Endelüsî’nin yardımıyla saray şairleri arasına girmeyi
başardı. Daha sonra Mu‘temid ve oğlu Reşîd için methiyeler yazdı. Mu‘temid
ile ona isyan eden Vezir İbn Ammâr arasında ara buluculuk yaptı ve İbn
Ammâr’ın affedilmesi için çalıştıysa da başarılı olamadı. Mu‘temid, İbn
Ammâr’ı bizzat kendi elleriyle öldürdü; İbn Vehbûn onun için mersiye
olarak ancak bir beyit söyleyebildi.
İbn Vehbûn, 12 Receb 479’da (23 Ekim 1086) meydana gelen Zellâka
Savaşı’ndan sonra İşbîliye’de fazla kalamadı. Mu‘temid’le arasının açılması
üzerine Meriye’ye (Almeria) giderek hükümdar İbn Sumâdıh el-Mu‘tasım’ın
himayesine girdi (Feth b. Hâkân el-Kaysî, s. 243). Şair İbn Hafâce ile birlikte
İşbîliye’nin de dahil olduğu Endülüs’ün güneyini ellerine geçiren
Murâbıtlar’dan kaçarken yollarını kesen bir grup hıristiyan atlı
tarafından öldürüldü (a.g.e., s. 13-14).
Daha çok methiye türü şiirler yazan İbn Vehbûn’un şiirlerinde
tasvirlerin önemli bir yeri vardır. Methiyelerinin bir diğer özelliği, bazı tarihî
olaylara yer vererek bu konuda tarihçilere ışık tutmasıdır. Bunun yanı sıra
mersiye ve gazel de yazmıştır. İbn Vehbûn’un şiirlerinde Mütenebbî’nin etkisi
görülür. Bunun sebebi genç yaşta üstadı Şentemerî’den divanını okuması,
onun gibi yoksul bir aileden gelmesi ve yükselmek istemesidir. Bir şair için
küçümsenmeyecek bir düzeye ulaşmış olma-sına rağmen eriştiği bu düzeyi
yetersiz bulan İbn Vehbûn, daha az yetenekli kimselerin sarayda önemli
mevkilere getirilirken kendisinin hakkı olduğuna inandığı mevkilere
yükselememesini bir türlü hazmedememiş, bu duygu onu karamsarlığa
sevketmiştir. İbn Vehbûn bu yönüyle de Mütenebbî’ye benzemektedir.
İbn Bessâm, İbn Vehbûn’un şiirlerini el-İklîlü’l-müştemil ‘alâ şi’ri
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‘Abdilcelîl (b. Vehbûn) adlı bir eserde toplamış, ancak bu kitap zamanımıza
ulaşmamıştır. İbn Bessâm ez-Zahîre’sinde de ona ve şiirlerine bir bölüm
ayırmıştır. Kalâ’idü’l-’ikyân’da İbn Vehbûn’a birkaç sayfa ayıran İbn Hâkân’ın
onun çeşitli zevk ve eğlenceler münasebetiyle söylediği şiirlerine yer vermesi
dikkat çekicidir. İbn Vehbûn’un Zellâka Savaşı ve Mu‘temid’in 481’de
(1089) Yûsuf b. Tâşfîn’den yardım istemek üzere Fas’a yaptığı yolculuk
münasebetiyle yazdığı bazı şiirleri de günümüze ulaşmıştır. Mübârek elHadrâvî, edebiyat ve biyografi kitaplarında yer alan onunla ilgili malzemeyi
derleyerek Ahbâru İbn Vehbûn ve bakıyyetü eş’ârih adıyla bir yeterlik tezi
hazırlamıştır (1985, Külliyyetü’l-âdâb ve’l-ulûmi’l-insâniyye [Tunus]).
Rahmi Er”1

1

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 1999, Cilt:20
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KEMÂLEDDÎN-İ İSFÂHÂNÎ
Ebü’l-Fazl İsmâîl b. Cemâlüddîn Muhammed b. Abdirrezzâk elİsfahânî (ö. 638/1240 [?]) İranlı şair. 568’de (1173) İsfahan’da doğdu.
Döneminin önemli şairlerinden Cemâleddîn-i İsfahânî’nin oğludur. İsfahan’ın
tanınmış ailelerinden Âl-i Sâid’in himayesinde yetişti. Hârizm, Rey ve
Nîşâbur’da bulunduğu birkaç yıl dışında hayatının büyük bir bölümünü
İsfahan’da geçirdi. Son yıllarında mektuplaştığı Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin
müridi oldu ve inzivâya çekildi. Moğollar’ın İsfahan’ı ikinci defa kuşatması
sırasında öldürüldü. İsfahan’ın Moğollar tarafından zaptı 633 (1236) veya
638 (1240) yılında gerçekleştiğine göre Kemâleddin bu tarihlerden
birinde katledilmiş olmalıdır. Devletşah onun 2 Cemâziyelevvel 635’te
(21Aralık 1237) öldürüldüğünü kaydeder.
Büyük Selçuklular ve Hârizmşahlar’ın son dönem kaside şairleri
arasında yer alan Kemâleddin babasıyla birlikte Irak üslûbunun
öncülerindendir. Şiirlerinde, ancak iki defa okunduğu takdirde anlaşılabilen
ince mânalara yer verdiği için kendisine “Hallâkulmeânî” unvanı verilmiştir.
Ancak kaside ve diğer şiirlerinde edebî sanatları gereğinden fazla
kullanması sebebiyle Abdurrahman-ı Câmî tarafından eleştirilmiştir.
Şiirlerinde toplum hayatıyla ilgili bilgiler, dinî çekişmeler, tasavvufî ve
hikmetli sözlerin yanında Moğol istilâsının yarattığı huzursuzlukların da
yansıtıldığı görülmektedir. Kemâleddin’in divanında, Şâfiî mezhebine
mensup Âl-i Hucend ile Hanefî mezhebine mensup Âl-i Sâid aileleri
hakkındaki kasideleri önemli bir yer tutar. Bunların yanında Hârizmşahlar’dan
Alâeddin Tekiş ile Celâleddin Hârizmşah, Salgurlular’dan Atabek Sa‘d b.
Zengî, oğlu Ebû Bekir ve Hüsâmüddevle Erdeşîr-i Bevendî’ye dair
kasideler de bulunmaktadır. Tasavvufa intisap ettikten sonra sûfiyâne
gazeller yazan Kemâleddin’in divanı ilk olarak Bombay’da (1307 h.),
ardından Bahrülulûm tarafından Tahran’da (1348 hş.) yayımlanmıştır. Bu
baskı, şairin bir dostuna yazdığı taşlama niteliğinde bir mesneviyle
Risâletü’l-kavs adlı eserini de içermektedir. Kemâleddîn-i İsfahânî’nin
bazı şiirlerini Louis Harold Gray The Hundred Love Songs of Kamal addin
of Isfahan adıyla İngilizce’ye çevirmiştir (London 1903).
Adnan Karaismailoğlu
Kaynak: T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 25. Cilt.
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KEMÂLEDDİN-İ HÂRİZMÎ
Kemâlüddîn Hüseyn b. Hasen-i Hârizmî-yi Kübrâvî-yi Zehebî (ö.
836/1433 veya 840/1436) İranlı sûfî ve şair. Aslen Mâverâünnehirli olup daha
çok Hârizm’de oturduğu için Hârizmî nisbesiyle tanınmıştır. Bazı kaynaklarda
Necmeddîn-i Kübrâ’nın soyundan geldiği, bu sebeple Kübrâvî nisbesini aldığı
kaydedilmektedir (Ali Şîr Nevâî, s. 10). Küçük yaşta Mâverâünnehir’in ünlü
şeyhlerinden Ebü’l-Vefâ-yi Hârizmî’ye intisap eden Kemâleddin ondan
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sini okudu.
Bir şiirinden dolayı Hanefî fakihleri tarafından tekfir edilerek Şâhruh’a
şikâyet edildi. Şâhruh’un fermanıyla Herat’a getirilen Kemâleddin, kendisini
tekfir edenlerle yaptığı tartışmadaki savunması üzerine Hârizm’e dönmesine
izin verildi. Özbekler’in 836 (1433) veya 840’ta (1436) Hârizm’deki
ayaklanmaları sırasında öldürüldü ve şeyhi Ebü’l-Vefâ-yi Hârizmî’nin kabri
yanına gömüldü.” 1
Rıza Kurtuluş”

1
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KAYS B. HATÎM
“Ebû Yezîd Kays b. el-Hatîm (Sâbit) b. Adî b. Amr el-Evsî (ö. m. 620)
Medineli şair. Câhiliye devrinde doğdu. Evs kabilesinin Benî Zafer koluna
mensuptur. Dedesi Adî’nin Abdülkayslı bir kişi tarafından öldürülmesinin
ardından babası Hatîm de intikamını alamadan Hazrecli Mâlik adında biri
tarafından öldürüldü. Kays’ı annesi Kureybe bint Kays büyüttü. Büyüyünce
dede ve babasının katledildiğini öğrenen Kays, babasının katilini Medine’de,
dedesinin katilini Zülmecâz’da bulup öldürdü. Şiirlerinde övünerek söz ettiği bu
olaylar (Dîvân, s. 41-52), daha sonraki dönemlerde epik unsurların
karışmasıyla bir yiğitlik destanı mahiyetine bürünmüştür (Ebü’l-Ferec elİsfahânî, III, 4-8). Daha çok bununla tanınan Kays, Evs ve Hazrec kabileleri
arasındaki savaşlara katıldı; kılıcı ve şiirleriyle kabilesini savundu. Bu
savaşların birinde yaralanarak sakat kaldı. Şiirlerinde özellikle Evs-Hazrec
arasında geçen Buâs savaşından sıkça söz eder. Şiirleri tarihî yönden
olduğu kadar töre ve geleneklere temas etmesi bakımından da önem
taşır.
Kays b. Hatîm’in müslüman olmadığı, eşi Havvâ bint Yezîd’i
müslüman olduğu için tâciz ettiği, ancak Hz. Peygamber’in ikazı üzerine
bundan vazgeçmeye söz verdiği, bu sebeple Resûl-i Ekrem’in onun hakkında,
“Sözünün eri çıktı” dediği rivayet edilir. Ancak şiirlerinde İslâmiyet ve Hz.
Peygamber’le ilgili hiçbir işaretin bulunmayışı bu rivayetin uydurulmuş olması
ihtimalini düşündürmektedir (EI² [İng.], IV, 835). Kays hicretten önce Hazrec
kabilesinin kararıyla intikam için öldürülmüştür. Son nefesini vermeden
yerine Yezîd b. Avf’ın öldürülerek intikamının alındığı kaydedilir (Ebü’l-Ferec
el-İsfahânî, III, 12-13).
Kays’ın iki kızından Leylâ, Resûl-i Ekrem Medine’ye gelince kızlarıyla
birlikte gidip ona biat etmiştir. Leylâ, Hz. Peygamber’e biat eden ilk kadın olup
ezvâc- ı tâhirâta da dahil olmuştur. Kays’ın oğullarından Yezîd, Uhud
Gazvesi’nde yaralanınca, Hz. Peygamber ona “Câsir” (yiğit) unvanını vermişti.
Bir ara Kûfe valiliği de yapan diğer oğlu Sâbit, Hz. Ali ile birlikte Cemel, Sıffîn,
Nehrevan savaşlarına katılmış, kendisi Yevmü’l-Cisr’de, üç oğlu da Yevmü’lHârre’de şehid düşmüştür.
Hayatının çoğunu Medine’de geçiren Kays, şiirlerinde şehirli zevk ve
üslûbu ile bedevî şiir özelliklerini birleştirmiştir. Şiirlerinde hamâse, hiciv, fahr
ve gazel temalarıyla başarılı savaş ve kadın tasvirleri, ayrıca yer yer hikemiyat
gözlenir. Başta Hassân b. Sâbit ile Abdullah b. Revâha olmak üzere,
zamanındaki Hazrecli şairlerin hemen hepsiyle şiir atışmaları (münâkazât)
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yapan Kays’ın birçok şiiri bestelenip okunmuştur (a.g.e., III, 14-26). Bazı
eleştirmenler onun şiirlerini Hassân’ınkilerden üstün kabul eder (Cumahî, I,
228). Ebû Zeyd el-Kureşî Cemhere’sinde Kays’ı dördüncü tabaka şairleri
arasında saymış, bir kasidesini de “müzehhebât” kategorisine dahil etmiştir.
Kays b. Hatîm’in yaklaşık 300 beyitten ve yirmi üç kaside ve kıtadan oluşan
divanı İbnü’s-Sikkît rivayetiyle zamanımıza intikal etmiştir. Divanın İngilizce
tercümesiyle birlikte ilk neşrini Tadeusz Kowalski gerçekleştirmiş (Leipzig
1914), daha sonra Nâsırüddin el-Esed (Kahire 1381/1962) ve İbrâhim esSâmerrâî – Ahmed Matlûb (Bağdad 1381/1962) tarafından yayımlanmıştır.
İsmail Durmuş”
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KATARÎ B. FÜCÂE
(ö. 78/697 [?]) Hâricîler’in Ezârika kolunun son lideri. Büyük bir
ihtimalle hicretin ilk on yılından sonra Benî Mâzin’in yerleşim yeri olan Katar’ın
A‘dân beldesinde doğdu. Asıl adı bilinmemektedir. Katar asıllı olması
dolayısıyla bu nisbe ile anılmış olması muhtemeldir (İbn Cinnî, s. 27). İbnü’lKelbî’nin belirttiğine göre babasının adı Ca‘vene, diğer müelliflere göre ise
Mâzin b. Ziyâd b. Yezîd’dir. Uzun bir süre Yemen’de izini kaybettirip birden
bire ortaya çıkması sebebiyle Fücâe (sürpriz) diye anıldığı belirtilmektedir
(Cemhere, I, 371). Bazı geç devir müellifleri, Katarî’nin adının Ca‘vene
olduğunu söylüyorsa da (meselâ bk. İbn Hallikân, IV, 261) bu husus yanlış bir
anlamadan kaynaklanmaktadır. Çocukluğunun ilk yıllarını kardeşi Cürmûz ile
geçiren Katarî, muhtemelen Irak’ın fethi esnasında yahut fetihten bir süre
sonra Basra’da yerleşmek isteyenlerle beraber Irak’a geldi. Gençlik dönemini
ve hayatının önemli bir bölümünü burada geçirdi. Kaynaklarda hatip ve
şair olarak zikredilmesine rağmen bilgi ve kültür seviyesiyle ilgili herhangi
bir kayıt bulunmamaktadır. Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî, Katarî’yi “kaba saba bir
ümmî” olarak tasvir eder (Câhiz, II, 310).
Hâricîler’e katılmadan önce Basra’nın önemli şahsiyetlerinden olan, 42
(662) yılında Abdurrahman b. Semüre ile beraber Sicistan ve çevresinin
fethine katılan Katarî’nin Nâfi‘ b. Ezrak’ın Mekke’den dönüşü sırasında
görüşlerini benimsediği, 65’te (684) onunla birlikte Dûlâb muharebesine
katıldığı, muhalifleri tekfir etmek, çocuklarını öldürmek, kadınlarını esir almak
ve isti‘râz gibi aşırı düşüncelerini kabul ettiği bilinmektedir (a.g.e., III,
264). Katarî, Nâfi‘in ölümünün ardından Ezârika ileri gelenleriyle birlikte
muhaliflerle mücadele etti; cesareti, metanet ve sabrı sayesinde önemli bir
mevkiye sahip oldu. Zübeyr b. Mâhûz’un İsfahan’da öldürülmesi üzerine fırka
mensupları Ubeyde b. Hilâl el-Yeşkürî’yi lider seçmek isteyince Ubeyde
bunu kabul etmeyerek Katarî’nin seçilmesini teklif etti. Bunun üzerine 69 (689)
yılı sonunda Katarî’ye biat edildi (Wellhausen, s. 82).
Katarî’nin liderliği üstlendiği dönemde Mühelleb b. Ebû Sufre’nin
mağlûp ettiği Ezârika büyük bir buhrana sürüklenmiş bulunuyordu. Sarsılmaz
bir iradeye sahip olan Katarî, taraftarlarından hayatta kalanlarını Kirman
dağlarına çekerek yeniden teşkilâtlandırmayı başardı. Daha sonra Irak’a gidip
Ahvaz’ı ele geçirdi ve buradan Basra’ya yöneldi. Mus‘ab b. Zübeyr’in
Meskin’de yenilgisi (72/691) ve Irak’ın Abdülmelik b. Mervân’ın
hâkimiyetine geçmesinden sonra da Düceyl nehrinin sol yanında
tutunmaya muvaffak oldu. Abdülmelik tarafından Irak valiliğine tayin edilen
Haccâc b. Yûsuf, Ezârika’ya karşı sürdürülen harekâtın kumandanlığını tekrar
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Mühelleb’e havale edince Mühelleb, Katarî ve mensuplarını Düceyl’in öte
yanına atarak Kirman bölgesinin ortalarına kadar takip etti. Buna rağmen
Katarî uzun süre durumunu korumayı başardı. 75 (694) yılında emîrü’lmü’minîn (emîr-i vurvişnikan) olarak kabul edilen Katarî adına bir tarafı
Pehlevîce, bir tarafı Arapça gümüş para basıldığı bilinmektedir.Onun
liderliği esnasında Ezârika içinde Araplar ile mevâlî arasında ortaya çıkan
anlaşmazlık ordunun bölünmesine sebep oldu. Bu sırada Katarî fırkayı iyi
idare edememekle suçlandı. Benî Kays b. Sa‘lebe’nin mevlâsı Abdürabbih esSagīr ve Benî Yeşkür’ün mevlâsı Abdürabbih el-Kebîr bu dönemde Katarî’nin
önde gelen rakipleriydi. Çoğunluğu mevâlîden oluşan Ezârika’nın askerî
güçleri arasında çıkan savaş sırasında Katarî, Kirman yakınlarında
umumi karargâhın bulunduğu Cirüft şehrini terkederek Taberistan’a sığındı.
Bölünen Ezârika’nın mevâlî güçlerini Mühelleb kolaylıkla ortadan kaldırdı.
Katarî üzerine gönderilen Süfyân b. Ebred el-Kelbî kumandasındaki ordu onun
kuvvetlerini bir dağ geçidinde kuşatıp baskın yaptı. Atının altına düşen ve
adamları tarafından terkedilen Katarî bir yerli tarafından teşhis edilerek
öldürüldü.
Kesilen başı önce Kûfe’ye, oradan da Şam’a gönderildi. Katarî’nin
ölüm tarihi kaynaklarda 77 (696) (Taberî, VI, 308), 78 (Halîfe b. Hayyât, I, 356)
ve 79 (Ya‘kūbî, II, 276) olarak kaydedilmekle birlikte ikinci tarihin daha
isabetli olduğu belirtilmektedir (Wellhausen, s. 87). Katarî b. Fücâe, mezhebine
uygun olan uzlaşmaz tutum, kahramanlık ve hırçınlık özelliklerini kendinde
toplayan şahsiyetiyle Ezârika’nın prensiplerine bağlı, Arap ve bedevî
olmakla iftihar eden mutaassıp bir Hâricî’dir. Birçok Hâricî lideri gibi şiir ve
hitabet kabiliyetine de sahip bulunan Katarî’nin mücadeleye teşvik ve davet,
yiğitlik ve kahramanlık, savaş esnasında sabır ve sebat, Emevîler’i tehdit vb.
konularda bazı şiirleri günümüze ulaşmıştır (meselâ bk. İhsan Abbas, s. 119135). Câhiz’in belirttiğine göre ayrıca çok sayıda ezberlenmiş sözü (el-Beyân
ve’t- tebyîn, I, 270) ve mensuplarını cihada teşvik eden küçük hitabeleri
yanında dünyaya bağlılığı kınayan uzunca bir hutbesi bulunmaktadır (a.g.e., II,
104).
Mustafa Öz
Kaynak: T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 25. Cilt
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İBN HÂNÎ
“Ebü’l-Kâsım Muhammed b. Hânî b. Muhammed el-Mağribî elEndelüsî (ö. 362/973) Fâtımî Halifesi Muiz-Lidînillâh’ın saray şairi. 320-326
(932-938) yılları arasında Endülüs’ün İşbîliye (Sevilla) şehrinde doğdu.
Yemen’den Kuzey Afrika’ya göç eden Ezd kabilesine mensuptur. Soyu
İfrîkıye Valisi Yezîd b. Hâtim el-Ezdî’ye (772-787) veya kardeşi Ravh b.
Hâtim’e dayanır. Babası Hânî, III. Abdurrahman devrinde Fâtımîler’in ilk
başşehri Mehdiye’den Endülüs’e göç etmiş, bir süre Kurtuba’da (Cordoba)
kaldıktan sonra İşbîliye’ye yerleşmişti. Onun Endülüs’e hangi maksatla gittiği
kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı çağdaş araştırmacılar Kuzey Afrika’da
Mehdiye’yi kuran, Mısır’ı almak için yaptığı iki başarısız teşebbüsten sonra
Kurtuba’daki hilâfeti ele geçirmeyi düşünen ve çok sayıda İsmâilî dâîyi
görevlendiren Mehdî el- Fâtımî’nin bir şair olan Hânî’yi de bu amaçla
Endülüs’e göndermiş olabileceğini ileri sürmüşlerdir (meselâ bk. EI² [İng.],
III, 786).
İbn Hânî, öğrenimini İşbîliye’de tamamladıktan sonra Kurtuba’ya
giderek bilgisini geliştirdi. Kaynaklarda hocaları ve tahsil ettiği ilimler hakkında
bilgi yoktur. Ancak şiirlerinden eski Arap şiiriyle yakından ilgilendiği, bu
konudaki tarihî birikimi geleneksel muhtevasıyla çok iyi öğrendiği
anlaşılmaktadır. İbn Hânî İşbîliye’ye dönünce siyasî ve felsefî düşüncelerini
açıkça ortaya koymaya başladı. Ancak düşünceleri bulunduğu ortamın
yapısına ters düşüyordu. Muhalifleri onu Fâtımîler’e yakın olmak, Yunan
felsefesinin tesirinde kalmak ve ayrıca zındıklıkla itham ettiler. Kaynakların
yakın dostu olduğunu söylediği (Muhammed el-Ya‘lâvî, İbn Hânî el-Maġribî elEndelüsî, s. 115-116), fakat adını vermediği İşbîliye valisi ona bir süre
İşbîliye’den uzaklaşmasını tavsiye etti. Bu sırada yirmi yedi yaşında olan İbn
Hânî valinin bu tavsiyesine uyarak Mağrib’e gitmek üzere Endülüs’ten ayrıldı.
347 (958) yılında Mağrib’in batısına yaptığı seferden dönen Cevher
es-Sıkıllî kumandasındaki Fâtımî ordusu Fas’ın kuzey kesimlerine geldiğinde
İbn Hânî adı geçen kumandanın himayesine girdi ve Mağrib’de ilk kasidesini
onun için yazdı. Mağrib’de Emevîler’i ağır bir dille yeren şiirler yazan İbn
Hânî, doğuda ve batıda yayılmacı politika takip eden Fâtımîler’in güçlü
bir savunucusu ve propagandacısı olarak faaliyet göstermeye başladı. Bir süre
sonra Cezayir’in doğusundaki Mesîle şehrine giderek şehrin hâkimi olan ve
İbnü’l-Endelüsiyye diye tanınan, Muiz-Lidînillâh’ın sütkardeşi Ca‘fer b. Ali b.
Sa‘dûn el-Ezdî ve kardeşi Yahyâ’nın himayesine girdi. Ca‘fer ve Yahyâ’dan
büyük ilgi gören şair onları ve aile fertlerini öven pek çok şiir kaleme aldı.
Şiirleri geniş bir çevrede okunup şöhreti Mağrib’de yayılınca Halife Muiz,
Ca‘fer ve Yahyâ’dan onu Kayrevan’a göndermelerini istedi. 354 (965) yılında
Mansûriye Sarayı’nda halifenin huzuruna çıkan İbn Hânî, buradaki Ebü’l-Kâsım
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el-Fezârî el-Kayrevânî ve Ali b. Muhammed el-İyâdî et-Tûnisî gibi saray
şairlerine karşı zamanla büyük bir üstünlük sağladı. Fâtımî imamlarını ve
özellikle hâmisi olan Muizz’i insan üstü sıfatlarla yücelten şiirleri (meselâ bk.
Dîvânü Muhammed b. Hânî el-Endelüsî, s. 181-187) sayesinde büyük bir itibar
gördü. Onun Muiz hakkındaki şiirleri (el-Muizziyyât) müstakil bir divan teşkil
edecek kadar çoktur. Bu şiirler Kuzey Afrika sınırlarını aşıp Endülüs’ten
Bağdat’a kadar uzanan geniş bir bölgeye yayılarak İsmâiliyye doktrininin
tanınmasını sağlamıştır. Fâtımîler’in Mısır’ı ele geçirmesinden sonra Muiz ile
birlikte Mısır’a giden İbn Hânî ömrünün geri kalan kısmını Fâtımî sarayında
geçirdi. 362 (973) yılında ailesini Mısır’a getirmek üzere Mağrib’e giderken
Libya’nın doğusundaki Berka’da öldü. Bu olayla ilgili olarak Berka’daki
bir dostunun verdiği ziyafette içkinin tesiriyle öldüğü, içkili olarak sefere
çıkıp yolda öldürüldüğü, kemeriyle boğularak Berka’daki su
dolaplarından birine asıldığı ve Endülüs Emevî Devleti hesabına
çalışanlarca katledildiği şeklinde değişik rivayetler nakledilmiştir.
Halife Muiz-Lidînillâh doğulu şairlere karşı onunla övünmeyi ümit ettiği
sırada ölmesinden dolayı büyük üzüntü duymuştur (Ya‘kût, XIX, 93; İbn
Hallikân, IV, 50).
İbn Hânî’nin çağdaşı olan müellifler ve günümüz araştırmacıları onu
Endülüs’ün ve Mağrib’in en büyük şairlerinden biri olarak kabul ederler. İbn
Hânî şiirlerindeki üslûp ve tema benzerliği, ifade sağlamlığı, hayal zenginliği,
fikirlerindeki aşırılık ve sıradışılık, övgülerindeki güzellik gibi sebeplerle
Mütenebbî ile mukayese edilerek “Mağrib’in Mütenebbîsi” olarak
nitelendirilmiştir (meselâ bk. Makkarî, IV, 41; Safedî, I, 352). Şiirdeki ustalığını
daha önce örneğine pek rastlanmayan bir tarzda geliştiren İbn Hânî,
Fâtımîler’e olan yakınlığından dolayı şiirlerinde İsmâilî akîdesiyle paralellik
arzeden konuları Câhiliye üslûbu ile dile getirmiştir. Manzumelerinde
Câhiliye dönemi ve bilhassa muallaka şairlerinin etkisi yanında Ebû Temmâm,
Buhtürî ve Mütenebbî’yi geniş ölçüde örnek aldığı görülür. Şiirlerinde kullandığı
kelimeler, edebî sanatlar, tasvirler, özellikle medih türü şiirlerindeki üslûp ve
lafızlar şairin Câhiliye şiirinden ne ölçüde etkilendiğini açıkça gösterir. Tıbâk,
mukabele ve teşbih sanatlarına sıkça yer verdiği şiirleri genellikle methiye
türündedir. Az da olsa mersiye, tasvir, hiciv, gazel ve hikmet türü şiirleri de
vardır. Methiye tarzındaki şiirlerinin büyük bir bölümü Halife Muiz-Lidînillâh ile
Ca‘fer b. Ali b. Sa‘dûn ve aile fertleri için yazılmıştır. Bunlar genellikle altmışdoksan beyit arasında değişir. Divanındaki en uzun manzume Muiz için
yazdığı 202 beyitlik kasidedir (Dîvânü Muhammed b. Hânî el-Endelüsî, s. 342360). Bunun yanında iki beyitlik kıtaları, genellikle halife ve maiyetindekilerle
kumandanlarının kılıçlarını tasvir eder. Bunların dışında birkaç mersiye ile
irticâlen söylenmiş bazı şiirleri de bulunan İbn Hânî, kulağa hoş gelmeyen bazı
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garip kelimeleri çok kullandığı için tenkit edilmiştir.
Şiirlerinde Şiî-İsmâilî olduğunu gizlemeyen İbn Hânî bu mezhebin
terimlerini geniş ölçüde kullanmıştır. Methiyelerinde küfre varan aşırı ifadelere
rastlanır. Meselâ Muiz hakkındaki bir kasidesine, “Kaderin dediği değil senin
istediğin olur, hükmet, sen vâhid ve kahhârsın” (a.g.e., s. 181-182) ifadesiyle
başlamış, diğer bazı manzumelerinde ona ilâhî sıfatlar isnat etmekten
çekinmemiştir (a.g.e., s. 73-139).
İbn Hânî divanının dünyanın önemli kütüphanelerinde ve Hindistan’da
Şiî- İsmâilî ilim adamlarının özel kitaplıklarında bulunan yazma nüshalarının
sayısı yirmi sekize ulaşmaktadır (nüshalarla ilgili geniş bilgi için bk.
Muhammed el- Ya‘lâvî, İbn Hânî el-Maġribî el-Endelüsî, s. 31-41). Divanın ilk
baskısı, şairin İbn Hallikân tarafından yazılmış olan biyografisi ve bazı
kelimelerin açıklamasıyla birlikte Bulak’ta yapılmış (1274/1857), bu neşrin
kelime açıklamalarını vermeyen, fakat okunuş itibariyle nisbeten daha iyi bir
neşri Beyrut’ta gerçekleştirilmiştir (1302/1884, 1304/1886). Beyrut’ta
yapılan üçüncü baskı ise Bulak baskısının açıklamalarıyla birlikte tekrarıdır
(1326/1908). Hindistanlı Zâhid Ali, eserin British Museum nüshasını esas alıp
bu nüshayı Hindistan’ın Sûret şehrindeki âlimlerin özel kütüphanelerinde
bulunan nüshalar ve matbu nüshalarla karşılaştırmış, hazırladığı metin, şerhi
ve İngilizce tercümesi Oxford Üniversitesi’nde doktora tezi olarak kabul
edilmiştir (1932). Bu çalışma, metnin İngilizce tercümesi çıkarılıp Tebyînü’lme’ânî fî şerhi Dîvâni İbn Hânî adıyla yayımlanmıştır (Kahire 1352). Ayrıca
Kerem el-Bustânî’nin şerhiyle birlikte Dîvânü İbn Hânî adıyla Beyrut’ta
iki defa yayımlanan (1372/1952, 1384/1964) divanın en mükemmel neşri, bu
baskılarda kullanılmayan diğer yazmalardan da faydalanmak suretiyle, Zâhid
Ali neşrinde eksik olan yahut hiç bulunmayan şiirler de ilâve edilerek
Muhammed el-Ya‘lâvî tarafından gerçekleştirilmiştir (Havliyyâtü’l-Câmi’ati’tTûnisiyye, VI [1969], s. 79-110; IX [1972], s. 75-100; ayrıca Beyrut 1994).
Divan, A. Wormhoudt tarafından İngilizce tercümesi ve şerhiyle birlikte
neşredilmiştir (Oskaloosa 1985).
İbn Hânî’nin hayatı ve şiirleri hakkında Münîr Nâcî, Ebü’l-Kâsım
Muhammed Kirrû, Ahmed Hâlid, Muhammed b. Ali el-Hirfî ve Ahmed
Hasan Besec müstakil çalışmalar kaleme almıştır (bk. bibl.)
M. Faruk Toprak”1
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EBU YAHYÂ İBN ÂSIM
Ebû Yahyâ Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Endelüsî elGırnâtî (ö. 857/1453’ten sonra) Mâlikî fakihi, şair ve edip. Büyük dedelerinden
Âsım’a nisbetle İbn Âsım diye tanınmıştır. Babası Ebû Bekir İbn Âsım’ın
hapse atıldığı sırada (814/1411) genç yaşta olmasından hareketle
(Cennetü’r-rızâ’, II, 203-204) VIII. (XIV.) yüzyılın sonlarında doğduğu
söylenebilir. Babası ve amcası (veya babasının amcasının oğlu) Ebû Yahyâ
İbn Âsım’dan başka Ebü’l- Hasan İbn Sem‘a, Ebû Abdullah el-Mintûrî, Ebü’lKâsım İbnü’s-Serrâc, Ebû Abdullah el- Beyyânî, Ebû Ca‘fer İbn Ebü’l-Kâsım
es-Sebtî gibi âlimlerden ders aldı. Yetiştirdiği talebeler arasında Ebû Abdullah
İbnü’l-Ezrak el-Gırnâtî, Muhammed b. Yûsuf el-Mevvâk, Ebû Abdullah İbnü’lHaddâd el-Vâdîâşî gibi âlimler bulunmaktadır.
Nasrîler Sultanı Gâlib-Billâh IX. Muhammed’in teveccühüne mazhar
olan İbn Âsım babasının ölümünün ardından divan kâtipliğine getirildi
(829/1426). Daha sonra sır kâtipliği yaptı, 838 (1434-35) yılında kâdılkudâtlığa
tayin edildi. Gırnata’daki iç karışıklıklar sebebiyle birkaç defa tahttan
uzaklaştırılan Gâlib-Billâh’ın diğer yakın adamlarıyla birlikte İbn Âsım
da çeşitli sıkıntılara uğradı. Nitekim 849’da (1445) kız kardeşinin oğlu Ebü’lHaccâc Yûsuf b. Ahmed ile yaptığı mücadelede mağlûp olarak tahtını tekrar
kaybeden Gâlib-Billâh ile birlikte Mâleka’ya kaçmak zorunda kaldı. Ancak kısa
bir süre sonra aralarında bir anlaşma sağlamak üzere yeni sultana elçi sıfatı ile
gönderildi. Adını bir yerde Ebü’l-Haccâc (Cennetü’r-rızâ’, I, 180), başka bir
yerde Müstain-Billâh (a.g.e., II, 65) olarak verdiği bu sultanla Mağrib
hükümdarı arasında da elçilik yapan İbn Âsım, iki yıl sonra tekrar tahta geçen
Gâlib-Billâh’ın hizmetinde önemli görevlerde bulundu. 852’de (1448)
İspanyollar’a karşı kazanılan zafer münasebetiyle kaleme aldığı, içinde
bulunulan olumsuz şartları ve bunların sebeplerini açıklayarak cihad ve birliğin
önemini vurguladığı beyannâme de bu mevkiini göstermektedir (a.g.e., II, 289311). Safer 857 (Şubat 1453) tarihli bir menşurla (Makkarî, Ezhârü’r-riyâz, I,
172-179) kâdılkudâtlık görevi yanında öğretim ve imam-hatiplikle ilgili işlerin
yönetimi de kendisine verilen İbn Âsım’ın, aynı yılın sonunda tahtı ele
geçiren Nasrî Hükümdarı Ebû Nasr Sa‘d el-Müstain-Billâh’ın emriyle
sultan Gâlib-Billâh ve diğer yakınlarıyla birlikte öldürüldüğü tahmin
edilmektedir.
Kaynaklarda İbn Âsım’ın çeşitli unvanlar yanında vezirlik rütbesi de
elde ettiği belirtilmektedir. Tayin edildiği görevler içinde vezirlik açıkça
anılmasa da bazı devletlerde sır kâtipliğinin vezirlikle aynı anlamda
kullanıldığı ve hayatı boyunca Gâlib-Billâh’ın en yakın adamı ve geniş
yetkilere sahip bir yönetici olduğu göz önüne alınırsa bu bilgi doğru kabul
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edilebilir. İbn Âsım, kadılık görevinde Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’in halefi olması,
ilmî çalışmalarında onun izinden gitmesi, genelde Endülüs ve özellikle de
Gırnata tarihinin kaleme alınmasına selefi gibi önemli katkılarda bulunması
sebebiyle İbnü’l-Hatîb es- Sânî lakabıyla anılmıştır.
Bir fıkıh âlimi ve dirayetli bir yönetici olan İbn Âsım aynı zamanda
babası gibi edip ve şairdi. Makkarî’nin naklettiği bir kasidesinde lafzî ve
mânevî sanatlardan örnekler sergilemektedir. Bu kasidede kırmızı ve yeşil
mürekkeple tefrik ettiği kelimeler ayrı ayrı yanyana getirildiğinde iki müstakil
kaside ortaya çıkmaktadır. Bu ikisinde de bazı kelimeler yine farklı renklerle
ayrılmış olup bunlar ardarda sıralandığında birer müveşşah çıkmaktadır
(bunlar ve şiirlerinden diğer bazı örnekler için bk. Cennetü’r-rızâ’, I, 143-155;
Makkarî, Ezhârü’r-riyâz, I, 147-157, 179-185; III, 323).
Eserleri
Şerhu Tuhfeti’l-hükkâm
Cennetü’r-rızâ’ fi’t-teslîm limâ kadderallâhu ve kazâ’
er-Ravzü’l-erîz fî terâcimi zevi’s-süyûf ve’l-aklâm ve’l-karîz.
Cengiz Kallek” 1
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KÂMRÂN MİRZA
“(ö. 964/1557) Bâbürlü Devleti’nin kurucusu Bâbür’ün oğlu. 915’te
(1509) Kâbil’de doğdu. Annesi, Sultan Ali’nin kardeşi Gülruh Begüm’dür.
Bâbür, Kandehar Kalesi’nin fethinden sonra idaresini Kâmrân Mirza’ya
verdi. 932’de (1526) Panipat Savaşı’nın ardından üvey kardeşi Hümâyun
Hint fetihlerine katılmış ve Agra’ya kadar olan yerleri babası adına ele
geçirmişti. Bâbür, Hümâyun’un bu zaferleri sırasında Hindistan’dan alınan
ganimetin bir bölümünü Kâmrân Mirza’ya gönderdi. Ayrıca Belh ve Hisar’dan
tahsis ettiği toprakları da ona ihsan etti. Bâbür’ün vefatı (937/1530) ve yerine
Hümâyun’un geçmesinden sonra kardeşler arasındaki anlaşmazlık su
yüzüne çıktı. Hümâyun, Afganlılar’ın yanı sıra kardeşleriyle de uğraşmak
zorunda kaldı. Lahor Kalesi’ne giden Kâmrân Mirza, Safevîler’den Şah
I. Tahmasb’ın Kandehar’ı boşaltması üzerine burayı ele geçirdi (1532).
Ancak Afganlı Şîr Han’ın Kuzey Hindistan’a hâkim olması üzerine Kâbil’e
çekildi. Bir ara Sind yöresine gitti. Ardından gizlice tekrar Kâbil’e döndü ve
bir baskınla Hümâyun’un oğlu Ekber’i maiyetiyle birlikte ele geçirdi. Kâmrân
Mirza’nın bu arada kardeşi Hindal Mirza ile de arası açıldı. Girdikleri
çarpışmada Hindal yaralanarak ölünce ağabeyi Hümâyun’un intikamından
çekinerek Afganlılar’dan Şîr Han’ın oğlu Selim Han’a sığınmak istedi,
ondan yüz bulamayınca eşkıyalıklarıyla tanınan Kokharlar’ın (Khokar)
yanına giti. Ancak Kokhar reisi tarafından Hümâyun’a teslim edildi.
Afganlılar ile bir olup Hindal’ı öldürmekle suçlanarak gözleri oyuldu. Böylece
devlet işlerinden elini çekmek zorunda kaldı.
Argunlu Hükümdarı Şah Hasan’ın kızı olan hanımı Mâh Çiçek Begüm
ile 961 (1554) yılında hacca giden Kâmrân Mirza Zilhicce 964’te (Ekim 1557)
Mekke’de vefat etti; birkaç ay sonra da hanımı öldü. Kâmrân Mirza’nın
kendisi gibi şair olan oğlu Ebü’l-Kâsım, Ekber tarafından tehlikeli bir
rakip olarak görüldüğünden 964’te (1557) Gevâliyâr’a sürüldü, birkaç
yıl sonra da öldürüldü.
Kâmrân Mirza, Bâbürlü edebiyatının ilk temsilcilerinden olup vasat bir
şair olarak kabul edilir. Hâfız-ı Şîrâzî’nin tesirinde kalmış, şiirlerinde
genellikle aşka, zaman zaman da hikemî ve dinî-tasavvufî unsurlara yer
vermiştir. Kâmrân Mirza’nın Türkçe ve Farsça şiirlerini içeren divanının
Bankipûr Şarkiyat Kütüphanesi (nr. 105) ve Kalküta nüshaları bilinmektedir.
Kalküta nüshası 1912’de Bankipûr Şarkiyat Kütüphanesi’ndeki nüshadan
istinsah edilmiştir. Eser Ali Alpaslan ve Kemal Eraslan tarafından
yayımlanmıştır (“Kâmrân Mirzâ Divânı I”, TDED, XXIII, [1981], S. 37-137;
XXVI [1993], s. 11-78). Farsça divanının tek nüshası Patna’da Hudâbahş
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Kütüphanesi’nde (The Oriental Public Library) bulunmaktadır (nşr. M.
Mahfûzü’l-Hak, Kalküta 1929). Mevlevî Abdülvelî’nin Türkçe ve Farsça
şiirlerinden yaptığı seçmeler Bombay’da yayımlanmıştır (1914).
Enver konukçu” 1
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MERVAN B.EBÛ HAFSA
“Ebü’s-Sımt (Ebü’l-Heyzâm / Ebü’l-Hendâm) Mervân b. Süleymân b.
Yahyâ b. Ebî Hafsa Yezîd (ö. 182/798) Methiyeleriyle tanınan Arap şairi.
105’te (723) Yemâme’de doğdu ve orada yetişti. Kendisine nisbetle İbn Ebû
Hafsa olarak da anıldığı büyük dedesi Ebû Hafsa Yezîd’in Horasan Ya‘kūbîleri
ailesinden geldiği söylenir. Ebû Hafsa, Hz. Osman’ın Mervân b. Hakem’e (I.
Mervân) hibe ettiği kölelerinden biriydi. Hz. Osman’ın evi sarılıp şehid
edildiğinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Ebû Hafsa’yı âzat eden Mervân
Medine valisi olunca onu Yemâme haracını toplamakla görevlendirmişti. Genç
yaşta şiir söylemeye başlayan Mervân, nesilden nesile halifelere ve devlet
büyüklerine methiyeler söylemiş bir aileden gelir. Bir beytinden dolayı Zülkimr
lakabıyla anılan ve torunu Mervân el-Asgar’dan ayırt edilmek için Mervân
el-Ekber olarak da tanınan şair, bir yakını tarafından Emevî Halifesi
Velîd b. Yezîd’e takdim edilmesinden sonra Hz. Ali taraftarı Seyyid elHimyerî, Di‘bil el-Huzâî gibi şairlere karşı Emevîler’in safında yer aldı; Mervân
b. Muhammed’in (II. Mervân) yakın dostları arasına girerek bütün faaliyet ve
mücadelelerinde onunla beraber bulundu. 159 (776) yılına doğru Bağdat’a
giden Mervân zekâsı sayesinde Abbâsî sarayında itibar gördü. Başta Abbâsî
halifeleri Mansûr, Mehdî-Billâh, Hâdî-İlelhak ve Hârûnürreşîd ile Abbâsî
vezirleri ve Bermekîler olmak üzere zamanın devlet büyüklerine sunduğu
methiyeleriyle yüklü bir servet edindi. Özellikle Yemen ve Sicistan valiliklerinde
bulunan, cömertliği ve yiğitliğiyle tanınan Ma‘n b. Zâide eş-Şeybânî ile
münasebet kuran şair onun vefatına kadar hakkında yazdığı methiyelerle
servetini çoğalttı, ölümü üzerine de onun için mersiyeler kaleme aldı. Ma‘n
hakkındaki bir övgüsünü aşırı bulan Mansûr ile Mehdî-Billâh’ın, şairi bir yıl
saray meclislerine kabul etmedikleri kaydedilir. Hz. Ali taraftarlarına karşı
yazdığı yergileriyle Hârûnürreşîd’in ilgisini çekmeye çalıştı. Siyasî içerikli bu
şiirlerinde Abbâsîler’in hilâfetteki haklılığını kanıtlamaya büyük çaba
harcamıştır. Aşırı derecede haris ve cimri olup düzensiz bir hayat
yaşadığı nakledilen Mervân, muhtemelen Hz. Ali taraftarlarından birinin
suikastı sonucunda öldürüldü.
Zamanının çoğunu Yemâme’de geçiren Mervân’da yabancı
kültürlerle karışmış Bağdat Abbâsî kültür ve medeniyetinin etkisi belirgin
değildir. Bu sebeple şiirleri daha çok çöl şairlerinin geleneğini yansıtır. Zengin
ve fasih kelime örgüsü içinde muntazam, âhenkli bir söz dizimiyle duygu ve
düşüncelerini hareketli ve hitabete benzer bir hava içinde anlatır. Bu sebeple
II. (VIII.) yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve “minberî şiir” adı verilen tarzın
önde gelen temsilcilerinden sayılır. Mersiye, hiciv, gazel ve tasvire dair az
miktardaki şiirleri hariç tutulursa eserlerinin tamamına yakınını methiyeler
208

Mustafa Ceylan
oluşturur. Övdüğü kişilerin daha fazla teveccüh ve ihsanına nâil olmak için
methiyeleri üzerinde bir yıl çalıştığı kaydedilir. Bu sürenin dört ayının nazım ve
telif, dört ayının düzeltme ve süsleme, dört ayının da usta şair ve
eleştirmenlerin incelemesiyle geçtiği, bunun sonucunda beğenildiği takdirde
şiirlerini övdüğü kişiye ve halka arzettiği belirtilir. Mervân bu şiirlerinde
“havliyyât” ve “münakkahiyyât” adı verilen kasidelerin sahibi olan Züheyr b.
Ebû Sülmâ ve Hutay’e gibi külfetli şairlerin geleneğini sürdürmüştür.
İbnü’n-Nedîm’in Mervân b. Ebû Hafsa’ya nisbet ettiği 300 varaklık
divan zamanımıza ulaşmamıştır. Kaynaklardan derlenen şiirleri Mervân b.
Ebî Hafsa ve şi’ruh (nşr. Kahtân b. Reşîd et-Temîmî, Necef 1972), Şi’ru
Mervân b.
Ebî Hafsa (nşr. Hüseyin Atvân, Kahire 1973, 1982) ve Dîvânü Mervân
b. Ebî Hafsa (şerh ve nşr. Eşref Ahmed Adre, Beyrut 1414/1993) adlarıyla
yayımlanmıştır. Ayrıca İsmâil b. İbrâhim b. Hamed es-Semâîl, Şâ’irü’lYemâme Mervân b. Ebî Hafsa isimli bir eser kaleme almıştır (Riyad
1414/1994).
Süleyman Tülücü” 1
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KÂ’B B. MA’DÂN
“Ebû Mâlik Kâ‘b b. Ma‘dân el-Eşkarî (ö. 102/720) Arap şairi, hatip ve
savaşçı. Muhtemelen Basra’da doğup büyüdü. Ezd (Yemen) kabilesinin Eşkar
kolundandır. Gençlik yıllarında Ezd kabilesine mensup Arap fatihlerinden
Mühelleb b. Ebû Sufre ile dost oldu. Mühelleb 79’da (698) Horasan’a vali tayin
edilince kendisiyle birlikte Horasan’a gitti ve onun Mâverâünnehir’deki
fetihlerine, özellikle Hâricîler’in ilk büyük kolu olan Ezârika’ya karşı yaptığı
savaşlara katıldı. Mühelleb’e övgü şiirleri yazdı.
Mühelleb ailesinden sonra 85 (704) yılında Horasan’a vali tayin
edilen Kuteybe b. Müslim ile birlikte Hârizm ve Semerkant’taki savaşlara
katılan Kâ‘b b. Ma‘dân, Kuteybe b. Müslim’in Hârizm’i fethetmesi üzerine
nazmettiği bir şiirinde daha önce buraya saldırmasına rağmen başarısız olan
Yezîd b. Mühelleb’i hicvetti. Bu durum Mühelleb ailesiyle bağlarının kopmasına
sebep oldu. Yezîd 97’de (715) Horasan’a ikinci defa vali tayin edilince Kâ‘b’ı
hapsettirdi ve ardından kendi yeğenine öldürttü. Bir rivayete göre, Yezîd vali
olunca onun hakkındaki hiciv şiirleri sebebiyle hayatından endişe duyan
Kâ‘b, Uman’a kaçıp bir müddet orada yaşamış, ancak daha sonra Yezîd’e
bir kaside yazarak kendisinden özür dileyip affını istemişse de Yezîd kabul
etmemiş ve onu Uman’da iken yeğenine öldürtmüştür. Bazı kaynaklarda şairin
Yezîd’in valiliği sırasında Horasan’da kaldığı, Yezîd’in onu önce hapsedip
ardından serbest bıraktığı kaydedilmektedir. Aynı kaynaklarda Kâ‘b’ın, Halife
Ömer b. Abdülazîz’e Horasan’daki vergi memurlarından şikâyet ettiği bir
kasidesini göndermiş olması delil gösterilerek Yezîd’in Halife Ömer tarafından
Horasan’daki valilik görevinden alınmasından sonra da şairin Horasan’da
ikametine devam ettiği belirtilmektedir. Kâ‘b’ın, Ömer b. Abdülazîz döneminde
(717-720) Mühelleb ailesinin kendisini öldüreceği haberini alınca Uman’a
kaçtığı, oradaki ikameti sırasında Yezîd b. Mühelleb’in tahrik ettiği
yeğeni
tarafından
102
(720)
yılında öldürüldüğü de rivayet
edilmektedir (Hüseyin Atvân, s. 263).
Emevîler dönemi nekâiz şairlerinden Ferezdak kendisini, Cerîr, Ahtal
ve Kâ‘b’ı İslâmî dönem şairleri olarak tanıtır ve Kâ‘b’ın şiirin yaratıcısı
olduğunu söyler (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, XIV, 266). Emevî halifelerinden
Abdülmelik b. Mervân ile Ömer b. Abdülazîz ve Abbâsî Halifesi Mansûr,
Kâ‘b’ın Mühellebîler için yazdığı övgüleri takdir ve gıptayla karşılamışlardır.
Kâ‘b’ b. Ma‘dân’ın günümüze ulaşan şiirlerinin çoğu Mühelleb b. Ebû
Sufre ve ailesi için kaleme aldığı methiyelerdir. Şair, bu şiirlerinde Mühelleb
ailesinin Ezârika’ya karşı yaptığı savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan,
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savaşlarda Mühelleb’e yardım eden kabilesi Ezd’den, Yemen halkının şeref ve
faziletlerinden fahr ve hamâse ile karışık bir şekilde söz eder. Bu konudaki
seksen üç beyitlik bir şiiri (a.g.e., XIV, 267-268) Arap edebiyatında epik şiir
türünün en güzel örnekleri arasında sayılır. Kabile taassubuna dayalı siyasî şiir
niteliği taşıyan hicviyelerinin çoğu Ezd’in düşmanı olan Abdülkays kabilesi,
onların şairi Ziyâd el-A‘cem’le ve Bekir b. Vâil kabilesiyle ilgilidir. Şairin diğer
şiirleri aşk, hikmet, itâb, felekten şikâyet, gurbet gibi konulara dairdir. Kâ‘b’ın
bazı şiirleri Ebü’l-Ferec’in el-Eġânî’si (XIV, 267-268, 270, 278-280),
Taberî’nin Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk’ü (VI, 386-387), İbnü’l-Esîr’in el-Kâmil’i (IV,
498-499) gibi kaynaklarda yer almaktadır (şiirlerinin kaynakları için bk. Sezgin,
II, 377-378).
Kenan Demirayak” 1
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ŞEHÎD-İ SÂNÎ
“Zeynüddîn b. Alî b. Ahmed el-Cübaî el-Âmilî (ö. 966/1559 [?]) Şiî
âlimi. 13 Şevval 911 (9 Mart 1506) tarihinde Lübnan’ın güneyindeki
Cebeliâmil’de bulunan Cüba‘ (Cübaulhalâve) beldesinde doğdu. Haksız yere
öldürüldüğü için “Şehîd-i Sânî”, ayrıca babası gibi İbnü’l-Hücce (İbnü’l- Hâcce)
olarak anılır. İlk öğrenimini babasından aldı. 925’te (1519) babasının ölümü
üzerine Lübnan’ın güneydoğusunda bulunan ve o dönemde önemli bir ilim
merkezi sayılan Meysülcebel’e giderek burada çeşitli hocalardan yaklaşık
sekiz yıl süreyle ders aldı. Daha sonra Lübnan’da Zahle şehrinin
kuzeydoğusundaki Kerekinûh’ta öğrendiklerini geliştirme fırsatı buldu.
Kayınpederi Abdülâlî el-Mîsemî, Hasan el-A‘recî, Şemseddin Muhammed b.
Mekkî ed- Dımaşki, Hüseyin el-Cürcânî, Şehâbeddin İbnü’n-Neccâr el-Hanbelî,
Nâsırüddin el-Melkânî, Muhammed b. Nehhâs, Abdülhamîd es-Senhûrî ve
Muhammed Abdülkâdir eş-Şâfiî başta gelen hocalarıdır. 934 (1528) yılında
Cüba‘a döndü. Burada fetva vermenin yanı sıra öğretim ve vâizlik
görevlerini sürdürdü. İki defa gittiği Dımaşk’ta bir yıl kaldıktan sonra tekrar
memleketine geldi. 942’de (1535) Sünnî âlimleriyle fikir alışverişinde bulunmak
ve bilgilerini ilerletmek amacıyla gittiği Mısır’da yaklaşık bir buçuk yıl kalıp
Şehâbeddin Ahmed b. Hamza er-Remlî’den icâzet aldı. Ardından hac görevini
yerine getirmek için Mekke’ye gitti. Ertesi yıl Cüba‘a döndü. İki yıl sonra
Irak’ta bulunan imamlara ait kutsal mekânları ziyaret edip 948’de (154142) Kudüs’e geçti. Aldığı davet üzerine İstanbul’a gitmek için yola çıktı ve 17
Rebîülevvel 952 (29 Mayıs 1545) tarihinde üç buçuk ay kalacağı İstanbul’a
ulaştı. Asıl maksadının Ba‘lebek’teki bir medresenin öğretim kadrosunda
görev almak olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür görevlere yapılacak
tayinlerde mahallin kadısından Anadolu kazaskerliğine arzda bulunarak söz
konusu kişiye izin verilmesi gerekirken Zeynüddin, böyle yapmayıp on değişik
ilme dair bir risâlesini takdim etti. Kazasker Muhammed b. Kutbüddin
Muhammed onun ilmî seviyesinden oldukça etkilendi ve Dımaşk yahut
Halep’te seçeceği bir medresede hocalık yapabileceğini belirtti. Ancak
Zeynüddin, Ba‘lebek’teki Nûriyye Medresesi’nde görevlendirilmeyi tercih etti.
Evrakı tamamlandıktan sonra ikinci defa Irak’a giderek kutsal mekânları
ziyaret etti ve 953 yılı Safer ayı ortalarında (Nisan 1546) yeni görevine
başladı. Bu medresede İslâmî ilimlerle ilgili diğer dersleri yanında fıkıh
derslerini İmâmiyye fıkhı dahil olmak üzere beş mezhep çerçevesinde
okutmaya başladı. Başta damadı Nûreddin Ali b. Hüseyin el-Âmilî el-Cizzînî
olmak üzere Hür el-Âmilî’nin babasının dedesi Muhammed b. Hüseyin elHür el-Âmilî, İbnü’l-Ûdî diye bilinen Muhammed b. Ali el-Âmilî, Bahâeddin elÂmilî’nin babası Hüseyin b. Abdüssamed el-Âmilî gibi şahsiyetlerin
yetişmesinde büyük payı oldu. Son üç öğrencisi İstanbul ve Kahire
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seyahatlerinde kendisine refakat etmiştir.
955 (1548) yılında Cüba‘a dönen ve hayatının son yıllarını burada
geçiren Zeynüddin mahallî rakiplerinden daima endişe ederek yaşadı.
Kendisinin müctehidlik iddia eden bid‘atçı bir kişi olduğu yolunda ortaya atılan
ve İstanbul’a kadar ulaştırılan şikâyetlerle karşı karşıya kaldı. Dönemin Sayda
kadısı Ma‘rûf, onun sapık mezhepli (heretik) bir kişi olduğu şeklinde padişaha
yahut aktif Şiî propagandası yaptığı gerekçesiyle Rüstem Paşa’ya şikâyet
etmesi üzerine soruşturma yapılması için İstanbul’a götürülmesine karar
verildi (Hasan-ı Rumlu, s. 406). 965 yılı başlarında (Ekim-Kasım 1557)
Mekke’ye giden Zeynüddin burada yakalanıp kırk gün süreyle
hapsedildikten sonra İstanbul’a götürüldü, ancak padişah ve sadrazamın
huzuruna çıkarılmadan öldürüldü. Diğer bir rivayete göre ise Anadolu’ya
ulaşınca muhafızı tarafından katledilmiştir.
Kendisini öldüren muhafıza kısas uygulandığı rivayet edilir. Bu olay
sebebiyle, Şîa arasında Şehîd-i Evvel diye anılan Muhammed b. Mekkî elÂmilî’den 180 yıl sonra kendisine Şehîd-i Sânî denilmiştir. Ölüm tarihi 965
(1558) veya 966 (1559) olarak verilmektedir.” 1
Mustafa Öz”

1

TDV, İslam Ansiklopedisi, 2010, Cilt: 38.
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SABİT BİN KAYS
“Peygamber efendimizin (sav) hatîbi olmakla şereflenen zât Ensâr-ı
kirâmdandır. Bütün gazâlarda bulundu. Hazreti Ebû Bekir zamanında Yemâme
cenginde şehîd oldu. Nesebi, Sabit bin Kays bin Şemmas bin Züheyr bin Mâlik
bin İmr-ül-kays bin Mâlik bin Salebe bin Ka’b bin Hazrec’tir. Künyesi, Ebû
Muhammed veya Ebâ Abdurrahmân, Lakabı Hatîb-i Resûlullah veya Hatîb-ulEnsâr’dır. Peygamber efendimizin hicretinden evvel îmân etti. Hazreti Sabit bin
Kays, fesahat ve belagat ile çok güzel konuşur, dinliyenleri hayran bırakırdı.
Bu hasleti, sevgili Peygamberimiz tarafından sevilir ve takdîr edilirdi.
Peygamber efendimiz, Medine-i Münevvere’ye teşrîf ettikleri zaman,
müslümanlar bayram yapıyor, fevkalâde sevinç içerisinde coşuyorlardı.
Hazreti Sabit bin Kays, Peygamber efendimizi karşıladı. Son derece, fasîh
ve belîğ olarak, “Biz kendimizi ve çocuklarımızı nelerden koruyorsak, sizi de
onlardan koruyacağız. Buna karşılık bize neyi va’dediyorsunuz?” şeklinde
güzel sözler söyledi. Hazreti Peygamberimiz, bu samimi karşılama ve suâle
karşı tek kelime ile cevab verdiler “Cennet.” Orada olan herkes bu cevabdan
çok memnun olup, hepsi “Razıyız” dediler. Peygamber efendimiz burada
olduğu gibi, hayatları boyunca hiç bir kimseye, dünyâya âit bir şey va’d
etmediler. Kendisine tâbi olanlara, Allahü teâlânın rızasını, Cenneti, iki cihan
se’âdetini müjdelediler.
Zaten, Eshâb-ı kiramın hepsi, Peygamber efendimize, bu güzel
niyyet ve maksadlarla tâbi oldular. Başka şeylere kıymet vermediler.
Hicretin 5 (m. 626) senesinde Peygamberimiz Mureysi gazâsında
alınan esîrleri Eshâbına paylaştırdı. Esîrler arasında Benî Mustalık’ın reîsi
Hâris’in kızı Hazreti Cüveyriye de bulunuyordu. Hazreti Cüveyriye, Hazreti
Sabit bin Kays ile onun amca oğlunun hissesine düştü. Hazreti Sabit bin Kays
ve onun amca oğluyla dokuz altın karşılığında, hürriyetine kavuşmak üzere
anlaştılar. Daha sonra, Hazreti Cüveyriye’nin babası Dirâr bin Haris kızının
kurtulmalık fidyesini ödemek üzere bir kaç deve alıp, Medine’ye geliyordu.
Yolda gelirken develerden iki tanesine kıyamayıp, onları sakladı. Medine’ye
gelince, Peygamber efendimiz, Ona, “Falan yerde bıraktığın iki deve
nerede?” diye buyurdular. Bunun üzerine Dırâr îmân etti. Oğullarından ve
kavminden bir çok kimsenin îmân etmesine sebep oldu. Peygamber
efendimiz, Cüveyriyye’yi babasına teslim etti. Cüveyriyye de îmân etti.
Resûlullah (s.a.v.) efendimiz buna çok sevindiler. Hazreti Cüveyriyye’yi de
sevindirmek için O’nu babasından istedi. Böylece Hazreti Cüveyriyye,
Peygamber efendimizin zevceleri arasına girmekle şereflendi. Diğer
Eshâb-ı kiram bu hali görünce, “Peygamber efendimizin mübârek hanımı
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Hazreti Cüveyriyye’nin akrabalarını esîr olarak kullanmak bize yakışmaz”
diyerek esîrleri serbest bıraktılar. (Bkz. Hazreti Cüveyriyye)
9 (m. 630) senesinde Benî Temim’den 80-90 kişilik bir heyet,
Peygamber efendimizin huzûr-ı şerîflerine gelerek, “İzin verirseniz biz, sizinle
övünme yarışı yapmak istiyoruz” dediler. Peygamber efendimiz de:
“Hatîbinize izin verdim. Konuşsun.” buyurdular. Utarid isminde bir hatîb
ayağa kalktı. Zengin olduklarını, paralarıyla iyi işler yaptıklarını, doğu halkının
en güçlüsü olduklarını,
sayıca
çok
ve
savaşa
çabuk
hazırlandıklarını, halkın reîsleri ve en faziletlileri olduklarını sayıp döktü.
Sonunda da “Bizim gibi faziletlere sahip olabileniniz varsa çıksın da görelim?”
deyip oturdu. Peygamber efendimiz (s.a.v.) Hazreti Sabit bin Kays’a cevap
vermesini emir buyurdular. Sabit bin Kays (r.a.) şöyle cevab verdi: “Hamd
Allahü teâlâya mahsûstur. Ben O’na hamd ederim ve O’ndan yardım isterim.
O’na îmân eder, O’na güvenirim. Ben, Allah’dan başka ilâh olmadığına, O’nun
bir olduğuna, eşi ortağı ve benzeri bulunmadığına îmân ederim. Göklerde ve
yerlerde ne varsa hepsini yaratan, yaşatan O’dur. O’nun ilmi her şeyi içine
almıştır. Gizli ve açık her şeyi bilir. Kâinattaki her şey, O’nun lütfu ve ihsânıdır.
Bizi hakim kılması da bu ihsânlarından biridir. Allahü teâlâ, mahlûklarının en
hayırlısı ve en güzelini peygamber olarak gönderdi. O Peygamber ki,
insanların en iyisi, en doğru sözlüsüdür. Soyu en asîl soydur. İtibarca en
fazîletli olandır. O, insanların en cömerdi, en güzeli, en hayırlısıdır. O emîndir.
Her bakımdan insanların en üstünüdür. Hiç bir kimse, hiç bir bakımdan O’nun
üstünde değildir. O’nu yaratan böyle yaratmıştır. Allahü teâlâ O’na kitabını
indirdi. O yüce Peygamber insanları Allahü teâlâya ve kendisine îmân etmeye
davet etti. Biz O’nun bu davetini kabûl ettik. O’na tâbi olduk. Bu daveti kabûl
edenler, kavmimizin en hayırlıları oldular. Bundan sonra, bu davete karşı
gelenlerle, bozuk yol tutanlarla Allah yolunda cihad edeceğiz, Allah’a ve
Resûlüne îmân edenlerin canlarını ve mallarını koruyacağız. Allahü teâlâya
hamd olsun ki bizleri, kendine ve Resûlüne îmân etmekle, Resûlünün
yardımcıları olmakla ve dininin yayılması için vasıta olmakla şereflendirdi. Ben
bunları söylüyorum. Allahü teâlâdan kendim ve bütün mü’minler için afv ve
afiyet dilerim. Ves-Selâmü Aleyküm.”
Temim heyetinin şâiri Zibrikan bin Bedr ayağa kalkıp söz aldı ve şiirini
okudu. Sevgili Peygamberimiz, bu şiire Hazreti Hassan bin Sâbit’in cevap
vermesini emir buyurdular. Hazreti Hassan bin Sabit aynı vezin ve kafiyede
söylediği uzun bir şiir ile Zibrikan bin Bedr’e cevap verdi. İslâm hatîb ve
şâirinin, Benî Temim’in hatîb ve şairini bastıracak şekilde hutbe ve şiir
okumaları Peygamber efendimizi ve diğer müslümanları çok sevindirdi. Benî
Temim’in reîslerinden Akra bin Habîs, Peygamber efendimiz için dedi ki: “Bu
zât muvaffak olmuştur. Vallahi, O’nun hatîbinin hitâbeti ve O’nun şairinin şiiri
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bizimkinden daha güzel, ses ve sedaları da bizimkinden daha gür ve daha
tatlıdır. Bu zat, Allahü teâlâ tarafından korunuyor, destekleniyor” diyerek,
Peygamber efendimize yaklaştı ve kelime-i şehâdet getirip müslüman oldu.
Sevgili Peygamberimiz, “Bundan önceki hâlin sana zarar vermez.”
buyurdu. Bundan sonra, Benî Temim heyetinin diğer fertleri de müslüman
oldular. Peygamber efendimiz, onları çeşitli hediyyelerle taltif ettiler.
11 (m. 632) senesinde Tuleyha isminde birisi, Peygamber olduğunu
iddia etti. Halife Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Hâlid bin Velîd komutasında bir
orduyu Tuleyha bin Huveylid’i yola getirmek üzere gönderdi. Bu ordunun bir
kanadına Hazreti Sabit bin Kays kumandanlık yaptı.
Hazreti Ebû Bekir’in hilâfetinin ikinci senesinde, Hâlid bin Velîd (r.a.)
kumandasında, müslüman ordusu Müseylemet-ül-Kezzab ile Yemame’de
çarpıştı. Bu savaşta Müseyleme ve 20 bin mürted öldürüldü. Buna karşı
ikibin İslâm askeri şehîd oldu. Hazreti Ebû Dücane, Peygamberimizin
hatîbi Hazreti Sabit bin Kays, Hazreti Huzeyfe-tebni Utbe, üçyüzaltmış
Muhacir ve o kadar da Ensâr şehîd oldu. Hazreti Sabit bin Kays, şehîd
olduğunda geriye Muhammed Abdullah, Yahyâ, Abdurrahmân, Abdullah ve
İsmail isimlerinde çocukları kaldı.
Beyhekî, Abdullah-ı Ensârîden bildiriyor ki: Hazreti Sabit bin Kays’ı
kabre koyarken “Muhammeden Resûlullah ve Ebû Bekir-i Sıddîk ve Ömer-i
şehîd ve Osman-ı rahîm” sesini duyduk.
Hazreti Sabit bin Kays, çok cömerd idi. Bir günde beşyüz ağacın
hurmalarını toplayıp hepsini sadaka vererek, evi için hurma bırakmadı.
Bunun üzerine En’âm sûresi, 141. âyeti; “Ekini hasad ettiğiniz zaman,
fakîrlerin hakkını verin ve isrâf etmeyin. Allahü teâlâ isrâf edenleri elbette
sevmez.” buyuruldu.
Hazreti Sabit bin Kays, Peygamber efendimize (s.a.v.) karşı çok
hürmetli idi. Peygamberimiz de (s.a.v.) onu sever, bu sevgisini zaman zaman
bildirirlerdi. Hazreti Sabit bin Kays bir gün hastalandı. Resûl-i ekrem (s.a.v.)
onu ziyâret ederek: “Ey Allahım, Sabit bin Kays bin Şemmas’ın
hastalığına şifa ver!” diye duâ buyurdular.” 1

1

İslam Alimleri Ansiklopedisi, 2. Cil
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TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendi
Asıl adı, Mehmed; mahlası Tarzî olup İstanbulludur. Sultan Murad
(saltanatı:1623-1640) devri şâirlerinden ve Rumeli kazaskerlerindendir. Sultan
Murad’ın ok nişânına “Seyr idenler bu nişânı didiler târîhini/ Nâvek-i Sultân
Murâd-ı ‘âdile dikdük nişân” mısraını tarih düşürmüştür (Altun 1997: 44).
Tarzî Mehmed Efendi, 1072/1661-62’de Mısır’da hastalanıp kethüdası
tarafından katledilmiştir.
Teşrîfâtü’ş-Şu’arâ’da, Tarzî Mehmed Efendi’nin âlim, nüktedân,
nazma hakîm bir şâir olduğu söylenir. Anadolu’nun Urfî-i Şirâzî ve Enverî’si,
nesir türünde Veysî’nin rehberi, nazım âleminin İmrü’l-Kays’ı olarak tavsîf
edilir (Yılmaz 2001: 165-66). Rıza ise, Tarzî’nin, meşhur şairlerden olup
şiirlerinin benzersiz olduğunu ve beğenildiğini kaydeder (Zavotçu 192). Sicill-i
Osmânî’de manzum Vasiyetnâme’si ve Dîvân’ı (Mehmed Süreyyâ 1308-15:
IV/174); Tezkire-i Mucîb’de de “Tıflî lisânından meşhur olan Vasiyet-nâme
bunlarun nazmıdır” ifadesiyle Vasiyetnâme'si olduğu söylenir (Altun 1997:
44). Dîvânı elde değildir.
Tarzî Mehmed Efendi’nin bu eserler dışında Zille-nâmesi vardır. Fakat
kaynaklarda, Zille- nâme’nin müellifi hakkında ihtilaflar vardır. Öyle ki Zağralı
ve İstanbullu olmak üzere Tarzî mahlaslı iki şair vardır. Fuad Köprülü, “hezlâmiz” mahiyetteki bu Zille-nâme’yi, “garîp ve tetkike değer” bulmakta (Köprülü
1999: 399) ve Eski Zağralı Tarzî Mehmed Çelebi’nin “gûya Tıflî’nin lisânından,
acîb ve garîb ibârat ile Vasiyyet-nâme ve Zille-nâme adlı iki manzume
yazdığını” (Köprülü 1988: 234) belirtmektedir. Nâil Tuman, “Tarzî”
maddesinde, Tarzî’nin Zağralı olup 1070 / 1659-1660’da vefât ettiğini
belirterek “Mucîb ve Safâyî’nin Vasiyyetnâme adlı manzumeyi İstanbullu
Tarzî’ye mâl etmesi ve Safâyî’nin vefât tarihini 1072/1661-62
göstermesinin yanlış olduğu kanaatindedir (Kurnaz 2001: 587)
Müstakimzâde ise, Tarzî için “mahlas Muhammed el Gazi bi Rûmî erraha’l
Hamdi rıhletühü bi kavlihî bi’l Fârisiyyeti fevt şod Tarzî bilâdîdehü 1072 li
dîvâni ve Vasiyyetihi Tıflî” (Müstakimzâde 2000: 301) diyerek, Tıflî’nin Vasiyeti
ve Dîvânı’nda Hamdî’nin Farsça olarak 1072/1661-62 tarihini düştüğünü ifade
eder. Bu Vasiyetnâme’yi Tıflî’nin eseri olarak takdim etmekte ise de bu eser
İstanbullu Tarzî’ye aittir. Zille-nâme ve Vasiyyet-nâme yayımlanarak bu
eserlerin İstanbullu Tarzî Mehmed Efendi’ye ait olduğu tespit edilmiştir (Çınar
2006; Çınar 2003).
Agâh Sırrı Levend, mizah ve hicivden bahsederken Nef‘î’nin Sihâm-ı
Kaza’sı, Bahâyî, Küfrî, Havaî, Tıflî, Tarzî, Tırsî ve Sürûrî’nin dîvânlarının
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müstehcen ifadelerle dolu olduğunu belirtir (Levend 1988:151). Zille-nâme de,
Tarzî’nin hiciv türünde bir eseridir. Kaside tarzındadır. Fuad Köprülü’nün “hezlâmiz” olarak nitelendirdiği bu eserde, şaka ve latîfe yollu bir söyleyişten çok;
yer yer küfre varan ve yaralayıcı ifadeler içeren bir söyleyiş vardır. Dönemin
pek çok şair, yazar ve din adamına açıkça bir sataşma vardır. Bu kişiler bir
veya birkaç beyitle açıkça hicvedilmiştir. Bunlardan en dikkate değer olanları
Nef’î, Fâizî, Tıflî ve Riyâzî hakkında söylenmiş olan sözlerdir. 17. yüzyılın hiciv
ve kaside üstâdı Nef''î: "Ne zarta vasf idemez bin kasîde tarh itse/ Hezâr
kûşiş [ü] sa'y ile Nef'î-i üstâd" beytiyle hicvedilir. Eserde, devrin sosyal hayatı
ile ilgili bazı bilgiler bulmak da mümkündür (Çınar 2006: 21).
Şiirlerinden Bir Örnek
Gazel
Bir nigâh-ı nim-mest-i fitne-engîz eyledün
Neyledüñ zâlim şikest-i câm-ı perhîz eyledün
Gamze-i mest-i mey-i ‘işvenle yıkdun ‘âlemi
Sâgar-ı tâkat riyâ-yı nâzı leb-rîz eyledün
Âfitâbı rûy-ı ‘âlem-tâbuna mir’ât idüp
Neçesinde şâne-i zülf-i dil-âvîz eyledün
Leşker-i müjgânıla dem-dâr itdüñ gamzeni
Mülk-i dîn ü dilde kâfir şûr-ı Cengîz eyledün
Ablak-ı mevzûn-hırâm-ı kilküne Tarzî yine
Ser-zemín-i şi‘ri cevlân-gâh-ı Şeb-dîz eyledün
(Zavotçu, Gencay (hzl.). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmed Rızâ Hayatı,
Eserleri, Edebi Şahsiyeti Tezkiresi.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10746,metinpdf.pdf 1

1

PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK, turkedebiyatiisimlersozlugu.com

218

Mustafa Ceylan

ŞEYBÂNÎ HAN
Kaynaklarda kendisinden “Şîbân, Şeybânî Han, Şeybek Han, Şâhbaht Han, Şâhî Beg Han” gibi farklı ifadelerle söz edilen Şeybânî Han’ın asıl
adı Muhammed’dir. O, Şîbânîler hanedanının kurucusu ve ilk
hükümdarıdır. Şîbân adının kökeni konusunda Barthold “kelimenin aslı
Cuci’nin küçük oğlu Şiban’dan gelmektedir ve Müslüman rivayeti sonradan bu
kelimeyi Şeyban’a çevirmiştir. Bunun neticesinde Şeyban’ın halefi
Türkistan’daki Özbek ülkesinin kurucusu Şeybani şeklinde şairlik lakabı
almıştır. Arap kabilelerinden birinin adı olan bu lakap özellikle Hanefi
mezhebinin fakihlerinden birinin nisbesi olarak meşhurdur. Pek muhtemeldir ki
İslam âleminde pek meşhur olan bu ad Şiban’ın Şeyban’a çevrilmesine ve
bu suretle Şeybani adının çıkmasına sebep olmuştur.” yorumunu
yapmaktadır (Barthold 1975: 225). Togan ise kelimenin Şâh-baht’ın Şaybak
şeklinde telaffuzu ve yazımından kaldığını, anılan hükümdarın şiirlerinde
“Şîbânî” ve “Şîbân” mahlaslarını kullandığını, Arapçada İmâm Şeybânî’nin
maruf ismiyle birleştirilerek “Şeybânî Han” diye yazıldığına değinmekte,
ancak bunun yanlış olduğuna ve bu yanlışlığın Avrupalılara da geçtiğine işaret
etmektedir (Togan 1927: 22).
Soyu Cengiz Han’a dayanan Şeybânî Han, Özbek Hanı Ebulhayr’ın
torunu Şâh Budak Han’ın oğludur. Dedesi Ebulhayr Sibirya’da Tobolsk’un
batısındaki Tura şehrinde 1428 de han ilan edilerek Özbeklerin başına
geçmiştir. Ebulhayr, hanlığın merkezini fethettiği Sığnak’a taşımış ve bu
şehir 1469 yılına kadar Özbeklerin merkezi olarak kalmıştır. Ebulhayr’ın
1468’de Kazaklarla yaptığı savaşta öldürülmesi üzerine oğlu Şâh Budak Han
başa geçer. Şeybânî Han, Şâh Budak’ın iki oğlundan biri olup 855/1451
yılında muhtemelen Sığnak’ta dünyaya gelmiştir. Annesi ise bir Kalmuk
prensesi olan Ak Kuzı Begüm’dür (Togan 1981:157). Şeybânî Han,
babasının öldürülmesi üzerine kardeşi Mahmûd’la Astarahan’a gelip
Kâsım Han’ın yanına sığınmıştır. Daha sonra geçtiği Buhara’da eğitimini
tamamlamış, burada Arapça ve Farsçayı öğrenmiş, Nakşibendî ve Yesevî
şeyhleriyle tanışıp onlardan etkilenmiştir. Ardından memleketi Deşt-i Kıpçak’a
dönerek Çağatay Hanı Mahmûd’un hizmetine girmiş ve kendisine burada bir
bölge verilmiştir. 907/1501’de Bâbür ile Semerkant için savaşıp onu yenmiş,
Taşkent’in arkasından Belh’i ele geçirmiş ve Hüseyin Baykara’nın vefatından
sonra bölgede daha da güçlenerek Herat’ı da topraklarına katmıştır.
Dedelerinden Cengiz’in torunu Cuci’nin oğlu Şeybân’a nisbetle Şeybân
(Şîbân) Hanlığını kurmuştur. Babürle mücadele eden Şeybânî Han
döneminde Semerkant iki kez bu iki hükümdar arasında el değiştirmiş ve
Babür son kez yenilince Afganistan taraflarına göç etmek zorunda kalmıştır.
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Yakaladığı Timurlu hanedanı mensuplarını öldürerek bu hanedana son veren,
kendisini Cengiz Han ve Timur Han’ın varisi olarak gören Şeybânî Han,
Herat’ta “imamü’z-zamân ve halifetü’r-rahmân” ilan edilerek Sünnî dünyasının
kahramanı konumuna yükseltilmiştir. Bu sebeple Şiîliğin dinî ve siyasî lideri
Şâh İsmâîl ile karşı karşıya gelmiştir. Şeybânî Han’ın Kazak sultanları üzerine
yaptığı sefer başarısızlıkla sonuçlanınca bundan yararlanan Şâh İsmâîl
Meşhed’i almıştır. Şeybânî Han ise Merv Kalesine sığınmıştır. Kaleyi
kuşatan, ancak alamayan Şâh İsmâîl, Şeybânî Han’a mektup göndererek
onu meydan savaşına çağırmış ve Merv yakınlarında yaptıkları savaşta
Şeybânî Han’ın sayıca çok az olan ordusunu yenmiştir. Şeybânî Han,
yaralı hâlde sığındığı bir çiftlikte 916/1510 yılında vefat etmiştir. Şâh
İsmâîl, Şeybânî Han’ın başını kestirip Memluk Sultanı Kansu Gavrî’ye,
başının yüzülen derisine de saman doldurarak Osmanlı sultanı II.
Bâyezîd’e göndermiştir. Şeybânî Han, Semerkant’ta yaptırdığı medresenin
bahçesine gömülmüştür. Şâh İsmâil’e muhalefet amacıyla yeşil sarık
taktığı için “Yeşil Başlı” lakabıyla anılmıştır. Çağataylar’dan Yûnus Han’ın
kızı Mihri Nigâr, Bâbür’ün kız kardeşi Hanzâde Begüm ve kendisine
Semerkant’ı teslim eden Zehrâ Begüm ile evli olan Şeybânî Han’ın
Muhammed Timur, Bahâdır Hürrem Şâh, Ebulhayr ve Süyünç Muhammed
isimli dört oğlu vardır (Türkoğlu 2012:44).
Timurlular hâkimiyetine son vererek Orta Asya’nın en güçlü
hükümdarı konumuna yükselen, adıyla anılan devletin kurucusu Şeybânî Han
Savran, Yesi, Semerkant’taki türbeleri, medrese ve vakıfları ihya etmiş,
halkının zenginleşmesini sağlamıştır.
Kaynaklar onun âlim ve sanatçıları koruduğunu, sefere giderken
kütüphanesini yanında götürdüğünü, koyu bir Sünnî olup âlimlerle tartışacak
kadar dinî bilgiye vakıf olduğunu yazmaktadırlar. Babür’ün Türkistan’ı terk
etmesine ve Afganistan taraflarına gitmesine sebep olduğu için Bâbür’ün
hatıratında Şeybânî Han’dan sıkça bahsedilmekte ve kendisi için “Birkaç
günde bir zevksiz bir beyit söyler ve onu minberlerde okutup, pazarlarda
astırarak şehir halkından takdirler alırdı. Vakıa erken kalkar, beş vakit
namazını terk etmez ve kıraat ilmini iyi bilirdi. Fakat böyle delice, budalaca,
küstahça ve kafirce söz ve işler ondan pek çok sadır olurdu.” yorumlarıyla söz
edilen Şeybânî Han, Bâbür’ün gözünde iyi bir şair değildir (Arat 1946: 229).
Fransız şarkiyatçısı Grousset ise, Şeybânî Han’ı Cengiz zihniyetinin diriliş
merhalesi olarak görmektedir. Ona göre Şeybânî Han “oldukça dikkate
değer bir düşünce sahibi, soyunun büyüklüğüne inanmış kendi şahsında
zafere ulaşan Cengiz zihniyetinin dirilişinin önemini kavramış bir
hükümdardır” (Grousset 1980: 445). Nitekim Şeybânî Han’ın hayatını ve
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savaşlarını anlatan eserler yazılmış, bu eserlere tür olarak Şeybân-nâme
denmiştir. Bunlardan ilki kendi vakanüvisi Molla Benâî’nin, diğeri ise
Muhammed Sâlih’in yazdığı Şîbânî-nâme’lerdir. Fazlullâh bin Rûzbihân-i
Huncî, Şeybânî Han’ın isteğiyle yazdığı, Şeybânîler dönemi ve özellikle
Şeybânî Han hakkındaki tek kaynak değerinde olan Mihmân-nâme-i
Buhâra’sında onun on dört aylık hükümdarlık dönemindeki olayları anlatmıştır
(Alışık 2004b:118).”
“Şeybânî Han, fırtınalı ve savaşlarla dolu geçen hayatını şiirlerine
aynen yansıtmış bir şairdir. Onun şiirlerinde Türkistan coğrafyasındaki
Horasan, Semerkant, Tebriz, Herat gibi şehirler; Ahmed Yesevî, Hüsâmeddîn
Sığnakî, Kılıç Burhâneddîn gibi evliya ve şeyhler; Hâfız ve Buhârî gibi şairler;
Bâbür ve
Timur gibi tarihi şahsiyetler yer almıştır. Karasoy; şairi “O, İslamî
ilimleri ve tasavvuf nazariyelerini bilen, İran edebiyatına vakıf olan, güzel
sanatlardan anlayan sanatkâr ruhlu bir insandır. Etrafına her türlü fikir ve sanat
adamlarını toplamış, onlarla ilim ve sanat meseleleri hakkında tartışmalar
yapmıştır. Askerî ve siyasî işlerinin arasında sanatın her çeşidine
karşı ilgisiz kalmamıştır. Hatta Ahmedî’nin İskender-nâme’sini seferlerinde
yanında bulundurur. Zeki Velidi’ye göre Dîvân’ındaki Batı Türkçesi özellikleri
ve tesiri Şiban
Hanın
sürekli
İskender-nâme’yi
yanında
bulundurmasındandır. Nevâyî’ye yazdığı nazireler, edebî cesaretinin en
büyük delillerindendir. Şiban, eski geleneklere bağlı kalarak şaraptan
bilhassa bal şarabından, musikî âlemlerinden büyük bir zevkle bahseder.
Buna itiraz eden mollalara sufilere şiddetle karşı çıkar” diyerek
değerlendirmiştir (Karasoy 1998: 28). Şeybânî Han hakkında “taraftarlarının
iddiaları derecesinde bir şair olmadığı muhakkak olan Şeybani, orijinal ve
samimi manzumeleri, bilhassa, Nevayî klasisizminin yanına Yeseviliğin
edebi ananelerine bir yer vermek hususundaki gayretiyle Çağatay
edebiyatının tekâmülünde ihmal edilmeyecek bir simadır”yorumunu yapan
Köprülü’ye (1945: 312) göre, Şeybânî’nin şairlik yönünü kusurlu olsa da
Yesevî geleneğinin devamını sağlamasıyla Çağatay edebiyatı içerisindeki yeri
önemlidir.
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Şiirlerinden Bir Örnek
Gazel
Uşol dilber firâkındın uzun tünle yatalmas min
Yakıp cânımga ışk otı tang atkunça yanalmas min
Özüm tizginsem özümdin özümde uş bolur peydâ
Bu hırs u bu hevâ birle anıng sarı tayalmas min
Bilip nefsimni sivmes min anıng sözün işitmes min
Hakikatdın ayak birse içip andın kanalmas min
Tarîkat hâfızın körsem şerî’atdın su’âl itsem
Şerî’atdın kanat saplap takı munda kadalmas min
Şibânî derdidin sözler özindin hîç haber yoktur
Bu derdni dost bilür bolsa irenlerdin uyalmas min
Karasoy, Yakup (hzl.) (1998). Şiban Han Divanı (İnceleme, Metin,
Dizin, Tıpkıbasım). Ankara: TDK Yay. 219.
Kaynak: Prof.dr.Toprak Funda, turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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Francis VİLLON (Fransız)
Bir papazı öldürerek hapishaneye giren Fransız şair, hapishaneden
çıktığı gün linç edildi.
Modern Fransız şiirinin kurucularından. 1431-1465 yılları arasında
yaşadığı kabul edilir. Paris'te doğdu. Asıl adı François de Montcorbier'dir,
François desLoges olarak da tanınmaktadır. Babasız kaldığı için, Guillaume
de Villon adlı bir papaz tarafından büyütüldüğü ve
öğrenim görmesi
sağlandığı bilinmektedir. Paris Üniversitesinde okudu, düzensiz bir yaşam
sürdü, çeşitli kavga, öldürme ve soygun olaylarına adı karıştı. Birçok kez
tutuklandı, idama mahkum edildi. Ancak her defasında ya kaçtı ya da
bağışlandı. Yaşamı hakkındaki en son bilgi, 1463'te Paris Châtelet Cezaevinde
idamını beklerken bağışlandığı ve Paris dışına sürgün edildiğidir.
Eserlerinde gerçekçilikle lirizm,yergi ile mizah bir aradadır; bilinen şiir
konu, ölçü ve kalıplarına gündelik hayat dili ve argoyu sokarak, kuralları hiçe
saymıştır.
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Şiirlerinden Örnekler
EVVEL ZAMAN KADINLARI BALADI
Deyin bana nerde, hangi diyarda
Flora, o güzel Romalı şimdi?
Thais nerde, nerde Archipiada,
Birbirinin emmi kızı mı, kimdi?
Çayda, gölde bir ses olduğu demde
Dile gelen Echo hangi âlemde?
Güzelliği yoktu benî Âdemde.
Ama nerde bıldır yağan kar şimdi!
Acep o pek bilgiç Helois nerde?
Âşıklık var Pierre Esbaillart serde,
Uğrunda katlandı bütün bu derde,
Hadım oldu tuttu abalar giydi,
Keza nerde o kraliçe, hani,
Buyurdu kim koyup çuvala anı
Seine nehrine atın şu Buridan’ı!
Ama nerde bıldır yağan kar şimdi!
Nerdesin sütten ak kraliçemiz
Bülbül gibi şakır söyleşirdiniz?
Koca ayaklı Berthe, Bietris, Allis,
Ya Hareburg Maine iline hâkimdi?
Nerde Jehanne, gönlü saf Loraineli kız.
Rouen’da yakmıştı anı İngiliz?
Nerdedirler acep Meryem anamız?
Ama nerde bıldır yağan kar şimdi!
ARMAĞAN
Hey Sultanım, sorma bu yıl, bu hafta,
Nerde diye, bulamazsın etrafta.
Gönlünde yer verme bu nakarata:
Ama nerde bıldır yağan kar şimdi!
Türkçesi: Sabahattin Eyüboğlu
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EL LİBİ
“incanews / Haber Merkezi
El Fidaa sitesi 'Küresel Cihat Hareketi'
tarihinin sembol
isimlerinden Ebu Yahya El Libi'nin (1963-2012) kasidelerini yayınladı. Türkçe
altyazı ile hazırlanan videoda Ebu Yahya el-Libi, Müslüman gençleri savaşa
teşvik eden şiirler okuyor.
el-Libi diğer pek çok 'Cihat Hareketi' önde gelen ismi gibi 4 Haziran
2012'de Pakistan'ın Veziristan Bölgesi'nde ABD insansız hava aracı
saldırısında hayatını kaybetmişti.
Ebu Yahya el-Libi kimdir?
1963'te Libya'nın Fizan Bölgesi'nin Merzuk şehrinde doğan ve gerçek
ismi Muhammed Abdulmecid Hasan Kaid olan Ebu Yahya el-Libi küçük
yaşlardan itibaren önce Libya'da daha sonra ise Moritanya'da uzun bir süre
İslami ilimlerde yoğun eğitim aldı.
Ebu Yahya el-Libi'nin doğduğu bölge ve ailesi
1990'ların başında 'şer'i mes'ul' ve 'İslam alimi' olarak askeri
kamplarda eğitim vermek ve halka davet çalışması yapmak için
Afganistan'a yerleşen Ebu Yahya el-Libi'nin 'Cihad Hareketleri'yle hâlen
Libya'da yaşayan Bingazi Tıp Fakültesi mezunu abisi Abdulvehhab
Muhammed Kayid (Ebu İdris el-Libi) (1960-) aracılığıyla 1980'li yıllarda
tanıştığı biliniyor.
1980'lerin sonunda Afganistan'a yönelik Sovyetler Birliği işgaline karşı
savaşmak üzere bu ülkeye giden ve 1994'de Libya'ya geri dönen Ebu Leys elLibi (1967-2008) tarafından 1995'te kurulan 'Libya İslami Savaş Cemaati'nin
gerçekte temelleri 1980'li yıllarda atılmış, Ebu Leys ile temasları o yıllara
dayanan Abdulvehhab Kayid aracılığıyla Ebu Yahya el-Libi de daha sonraları
'Küresel Cihat Hareketi' olarak isimlendirilecek uluslararası yapılanmanın
Libya bölümünde başından itibaren yerini almıştı.
90'lı yılların ikinci yarısında Kaddafi rejimine karşı savaşa girişen
'Libya İslami Savaş Cemaati' Şubat 1996'da Kaddafi'ye suikast girişiminde de
bulunmuş, devrilme korkusu yaşayan Kaddafi rejimi, 1970'li ve 80'li yıllarda
Suriye'deki Hafız Esed rejiminin uygulamalarını andırır biçimde toplu
hapishane ve şehir katliamlarına girişerek "halkı sindirip susturma politikası"
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ile bu hareketi bastırabilmişti.
O yıllarda tutuklanan Abdulvehhab el-Kayid Libya Devrimi ile 2011'de
serbest kalmış, Ebu Leys el-Libi ise önce Libya'dan Suudi Arabistan'a
geçmiş, 25 Haziran 1996'daki Hobar Kuleleri Saldırısı sonrası bu ülkede
hapse atılmış, hapisten kaçmayı başararak 90'lı yılların sonunda Afganistan'a
gitmişti.
2001'de Afganistan'ın ABD öncülüğündeki ittifakça işgalinin ardından
savaşını sürdüren ve Amerikan Savunma İstihbarat Örgütünce "Gerilla
Savaşında İleri Derecede Uzman" olarak tanımlanan Ebu Leys'in 29
Ocak 2008'de Pakistan'ın Veziristan Bölgesi'nin Mir Ali kasabasında
Amerikan insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.
Kendi ülkesinden tüm bağlantılara sahip olan 1995'te Libya'da
yaşanan gelişmeler öncesinde Libya'dan Afganistan'a geçen Ebu Yahya el-Libi
2001'e kadar bu ülkede halka ve savaşçılara yönelik İslami eğitim programları
yürütmüş, 2001'de başlayan ABD işgali sonucunda ise NATO ve Pakistan
ordularının ortak operasyonu ile yakalanıp ünlü Bagram Hapishanesi'ne
konulmuş, 'Cihat Hareketi'nde üst düzey bir isim olduğunun tespit edilmesinin
ardından en sıkı bir denetim altına alınmıştı.
Temmuz 2005'te diğer üst düzey 3 'Cihat Hareketi' mensubu ile birlikte
(Kuveytli Ömer el-Faruk, Arabistanlı Muhammed Cafer Cemal el-Kahtani,
Suriyeli Abdullah eş-Şami) ile birlikte daha sonraları Libi'nin sevenlerince "bu
ancak bir keramet olabilir" şeklinde açıklanacak bir biçimde çok sıkı denetim
ve koruma altındaki hapishaneden kaçmayı başaran Ebu Yahya el-Libi tekrar
'Küresel Cihat Hareketi' savaşçılarının saflarına katılmış ve 4 Haziran 2012
tarihinde Veziristan'da ABD'nin insansız hava aracı saldırısında
katledilmesine kadar çalışmalarını sürdürmüştü.
Ölüm haberini büyük bir başarı olarak kaydeden ABD medyasında elLibi'nin el-Kaide'nin Eymen ez-Zevahiri'den sonra ikinci en önemli ismi
olduğu iddia edilmiş ve vurgulanmıştı.
'Alim, hatip ve şair' kimlikleri ile dikkat çeken Ebu Yahya el-Libi'nin yaptığı
konuşmalar, yazdığı ve okuduğu şiirler, yazdığı eserlerin geniş ölçekte İslam
dünyasında büyük etkiye neden olduğu belirtiliyor, 'Küresel Cihat Hareketinin'
uluslararası mücadelesine teşvikte en önde gelen isimlerden biri olduğunun
altı çiziliyordu.” 1
1

http://kureselanaliz.com
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KOFİ AWOONOR (Gana)
Ganalı şair, Kofi Awoonor, Nairobi'de Öldürüldü
Publish Date : Monday 23 Eylül 2013
“İBNA'nın The Telegraph'dan aktardığı habere göre dünyanın farklı
ülkelerinden birçok yazar ve şair, geçtiğimiz günlerde Kenya'nın başkenti
Nairobi'de yapılan terör saldırısı sırasında öldürülen Ganalı şair, Prof. Kofi
Awoonor için, bu ölümden duydukları hüznü anlattıkları mektuplar yazdılar.
78 yaşında olan Prof. Kofi Awoonor, Hay Festivaline katılmak için
Nairobi'ye gitmiş ve eğer bu saldırı olmasaydı, Pazar akşamı yapılması
planlanan törende, konuşma yapacaktı.
Kofi Awoonor'un ölüm haberi, Nairobi'deki Ganalı yüksek heyet
tarafından, dün sabah onaylandı.
Awoonor'un konuşma yapmak için gittiği Hay festivali, Kenyalı
gençleri daha çok kitap okumaya ve bilgi edinmeye yönlendirmeyi
amaçlıyordu. Festival sorumluları yaptıkları açıklamada "Awoonor'un bu
festivale katılmak için buraya gelmesinden büyük gurur duyuyor ve onun
gençlerin aydınlanması için gösterdiği çabalar karşısında saygı ile eğiliyoruz.
Prof. Awoonor, her zaman Afrika'nın en büyük şairlerinden biri olmuş ve onun
açtığı ışık,
sonsuza
kadar
bizim
yönlendiricimiz
olacaktır."
demişlerdi.
Hay festivalı dün akşam, hayatını bu saldırıda kaybeden kişilerinin
anıldığı ve onların yakınlarının da katıldığı bir tören ile, işine son verdi.
Awoonor'un ölümü, özellikle sanal dünyada birçok yazar ve şair tarafından
büyük hüzün ile karşılandı. şair Nii Parkes ve film yapımcısı Kwame Dawes,
Awoonor'un ölümü hakkında yazılar yazdılar. Awoonor'un Rediscovery and
Other Poems adlı ilk şiir kitabı, 1964 yılında yayınlanmıştı ve ondan sonra da
1971 yılında kadar, 3 şiir kitabı daha yayınlanmıştı. Aynı yıllarda Awoonor,
siyasi suçlamalar nedeni ile bir müddet hapise düşmüştü. Awoonor, yaşamının
diğer yıllarında ise öykü kitapları yazmış ve Gana'nın en önemli
diplomatlarından biri olmuştu. Awoonor 19901994 yılları arasında, Birleşmiş Milletler'de Gana büyükelçisi olarak görev
yapmıştı.” 1

1

ibna.ir
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Konuya Ek :
Zübeyir Koçulu 20.10.2013
DÜNYA HALİ/Öleceksek, Bir Doğulu Gibi Ölelim
Masal’da altı oğlu Batı tarafından yutulan baba buralardan gideli uzun
zaman oldu. Yedinci oğlun göğe doğru bir sütun gibi uzandığı doğru. “Tâ
kalplerinden vurulmuş” olup onu ziyaret edenlerin şifa bulduğu da. Ancak
onun, “kendisini değiştiremesinler” diye ettiği duası unutulmuş gibi. Batı
kapısında da olsa “bir doğulu gibi ölmek” silik bir rüya sanki.
Batı kapısında bir şair öldü
Eylül ayında Kenya’nın başkenti Nairobi’de “Batı Kapısı”
anlamına gelen Westgate Alışveriş Merkezine yapılan terör saldırısı hâlâ
tazeliğini koruyor. Bunda, adına “uluslararası kamuoyu” denilen heyulanın
propaganda marifetinin de etkisi yok değil. Nairobi’deki saldırıyı hemen
herkes bilir ama 2012 Hama katliamı denilince hafızasını yoklaması
gerekir birçoğumuzun. Ama konumuz bu değil. Katliamı katliamla
yarıştırmıyoruz ne de olsa. Nairobi üzerine yapılabilecek derinlikli bir okuma,
Bağdat’ın, Kabil’in, Şam’ın da işine yarayabilir.
Westgate kitabında arasına işaret koyduğum sayfa, Afrika’nın altı
oğlundan birine ait: Ganalı şair ve diplomat Profesör Kofi Nyidevu Awoonor.
Şair, Hay edebiyat festivalinde yapacağı konuşma için Kenya’da
bulunuyordu.
Afrikalı gençleri kitap okumaya teşvik etmeyi amaçlayan edebiyat
festivalinden bir gün önce, oğluyla birlikte Westgate Alışveriş
Merkezine gitti. Ölen 67 kişinin arasında o da vardı. Oğlu ise, saldırıyı
omzundan yaralanarak atlattı. Siyahi şairin ani ölümü, Türkçede henüz
keşfedilmemiş şiirlerini daha dokunaklı kıldı:
Bana bir şeyler oldu
Ağlayamayacağım kadar muhteşem
Öldüğümde silah ateşleyecek oğullarım yok
Sözüm bittiğinde ağıt yakacak kızım
Kırlarda gezindim
İnsanların hayat dediği muazzam kırlarda
Yağmur beni alt etti
Keskin kökler bıçaklar kadar hevesli
Öteye gidip dinleneyim.
Yakınım yok, kardeşim de
Ölüm evimize savaş açtı.
78 yaşındaki Ganalı şair Awoonor, 13 Mart 1935’te, Avrupalı güçler
tarafından yıllarca sömürülen bir coğrafyada doğdu. Gana Üniversitesinden
mezun olduktan sonra, ülkesinde Afrika Edebiyatı üzerine dersler verdi.
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Londra’da edebiyat eğitimi aldı. 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
üniversitelerde hem eğitim aldı, hem de öğretmenlik yaptı. Batılı güçlerin
sömürgesi olan bir coğrafyada yetişip, Batı üniversitelerinin amfilerinde
“insanlık ve kardeşlik” konulu dersler verdi. ABD’de kaldığı yıllarda, “Yeryüzü,
Kardeşim ve Kanım” adlı şiirini yazdı.
Yürüdüler,
Çayır boyunca dağa doğru
Sessiz bir duaya eğildiler
Yeniden açıp, dağa doğru yol gösterdiler
Çömeldiler,
Muhammed’in ibadet arkadaşları gibi
Birden doğruldular.
…..
Güldükçe ve dalgalandıkça
Dev bir kayık yolculuğu gibi.
Ani bir sessizlik indi
Kalabalık itişip bağırırken
Bir kurşunun aydınlık ve keskin sabahına doğru.
70’lerin ortalarında Gana’ya döndü. Askeri hükümeti devirmeye
çalışan bir askere yardım ettiği suçlamasıyla yargılanmadan hapse atıldı.
Ancak aylar sonra serbest bırakıldı. Sonraki yıllarda diplomatik görevlerde
bulunan Awoonor, ülkesini Brezilya, Küba ve Birleşmiş Milletler’de büyükelçi
olarak temsil etti.
Awoonor, mensup olduğu Ewe kabilesinin 3 milyon kişi tarafından
konuşulan yerel dilini Batı’ya tanıttı. Ewe kültürünün sözlü edebiyatından
İngilizceye yaptığı çeviriler, edebiyat çevrelerinde ilgi gördü.
De ki onlara evleri düşüyor
Ve tel örgülerdeki ağaçları
Kanatlı karıncalar yedi
Çekiçler lanetliyor onları
Sor onlara neden aylaklar orada
Burada acı çekerken biz, ve kum yerken
Karga ile akbaba
Bekleyip duruyor kırık çitlerimiz üzerinde
Ve yabancıların payımıza konması işten bile değil.
İsmi Ewe dilinde “İnsanoğlu altından daha değerlidir.” anlamına
gelen kızı Amewsika’ya yazdığı şiirde, silahların gölgesinde özgürlüğü
mırıldandı:
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“Neredeyim ben? Senin çok yakınında.
Ama kapımda demir parmaklıklar
Bir adam elinde silahıyla duruyor
Bana ekmek ve su getiriyor
Şimdi ve sonra.
Hayalimde çok yakın
Sen ve ben hepimiz
Özgür olacağız.”
Kofi_Awoonor
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Ayat El GİRMEZİ (Bahreyn)
22/04/2011 tarihinde Ajanslara bir cinayet haberi daha düştü.
Bahreynli şair Ayat el Girmezi, yazdığı rejim karşıtı muhalif şiirleri yüzünden
akıl almaz bir tecavüz ve işkence sonucu askeri hastanede hayatını kaybetti.
Yirmi yaşında bir şair böyle öldü.
Etha’da yer alan haber birçok haber sitesinde yayınlandı. Habere göre:
Bahreyn’de polis tarafından gözaltına alınan ve henüz yirmi yaşında olan genç
şair Ayat el Girmezi, uğradığı tecavüz ve işkence sonucu kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetmiş. Şiirlerinde Bahreyn yönetimini ve Başbakan
Halife İbni Selman El Halife’yi sert bir dille eleştirmesinden dolayı polis
tarafından gözaltına alındığı söylenilen şairin ailesi, yaşanan süreci anlatmış.
Ailesinden aktarılan bilgiye göre; Mart ayı sonunda polis tarafından evi basılıp
nerede saklandığı öğrenilen Ayat’tan o günden sonra haber alınamamış. Nisan
ayında ismini açıklamayan bir kişiyle yaptıkları telefon görüşmesinde aile,
kızlarının askeri hastanede komada olduğunu öğrenmiş. Doktorların
kendilerine, Ayat’ın çok kez tecavüze uğradıktan sonra ve işkencenin ardından
komaya girdiğini söylediğini belirten aile, tüm çabalara
rağmen kızlarının kurtarılamadığını açıklamış. 1

1

dunyabizim.com

231

ÖLDÜRÜLEN

ŞAİRLER

BÖLÜM-III
1. ÖLDÜRÜLEN AZERBAYCANLI ŞAİRLER
1.Ahmet Cevat
2-Mikayıl Müşfik
3-Hacı Kerim Sanılı
4-Salman Mümtaz
5-Gafur (Qantəmir)
6-Ahmedov Əliabbas (Müznib)
7-Emin Abid
8-Şahbazi Tagi Simurg
9-Ümmügülsüm
10-Hüseyin Câvid
11-Vedâdî
12-Vâkıf
13-Abbas Beğ
14-Nesimi
15-Ali Razi Samçızade
16-Axund Mir Mehmed Kerimağa
17-Almas İldırım
18-Çobanzade Bekir Vahapoğlu
19-İsmail Kâtip
20-İbrahim Ali Settar
21-Ekberov Murat Derviş
22-İsmailzade Cafer
23-Ulvi Bünyadzade
24-Haşimi
25-Lâtif-i Erdebilî
26-Ağa Hüseyn Resulzade
27-Abdulla Gurbanî
28-Böyükağa Talıblı
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Ahmet CEVAT
“Asıl adı Ahmet Cevat AHUNDZADE’dir. 5 mayıs 1892 yılında Gence
yakınlarında bulunan Şemkir ilinin Seyfeli kasabasının Mehirli köyünde
dünyaya geldi. Annesi Yahşı hanım, babası çevresinde saygınlığı ile tanınan
İmam Muhammed Ali Beydir.
Ahmet Cevat, doğduğu günlerde aileye ayrı bir mutluluk ayrı bir
bereket getirmişti. Adının koyulması hakkında iki değişik riveyet vardır.
Bunlardan birisi; Babası adını koymak için eline Kur’an-ı Kerimi alır “ Bismillah”
diyerek bir sayfa açar. Bu sayfada karşısına çıkan ilk isim “Cevat” olduğundan
adını “ cömert ” manasına gelen Cevat koyar ve oğlunun doğumundan
duyguğu mutluluğu, Allah rızası için üç gün üç gece yemek verir. Başka bir
rivayete göre de; Ahmet Cevat’ın dedesi olan büyük müctehitlerden meşhur
Gence Hanı Cevat Han’ın isminin koyulması idi. Cevat Han da hayatını vatanı
ve milleti uğrunda feda etmiş büyük bir şahsiyetti. Bu insanın kahramanlıkları,
vatan ve milleti uğrunda şehit olması, dillere destan olmuştu. Baba
Muhammed Ali Bey, oğlunun dedesine benzemesi, dileğiyle adını Ahmet
Cevat koyduğu rivayet edilir.
Çocukluk Dönemi
Cevat, 5 yaşındayken Kur’an okumaya başlar, 7 yaşındaykan de
hafızlığını tamamlar. Babası kendinin ve ailenin saygıylığının devam
edebilmesi için, oğlunu da kendi duygu ve düşüncelerine göre yetiştirmek,
çevresinde saygın bir kişi, devletine ve milletine yararlı bir şahsiyet olmasını
istiyordu. Bunun için baba Muhammed Ali, daha küçük yaşlarda olmasına
bakmayarak Onu, döneminin münevverlerinin katıldığı sohbet toplantılarına
götürüyor, ruh ve gönül dünyasının o meclislerdeki atmosfer içerisinde
olgunlaşmasını istiyordu. Ahmet Cevat’ın bu hayat devresi, “ ömrümün
tarihi ” olarak nitelendirdiği Gence medresesine başladığı 1906 yılına kadar
devam eder. Ahmet Cevat, bu yıllarda Gence’deki Şah Abbas mescidi
nezdindeki dini seminerlere iştirak etmiştir.
Ahmet Cevat, üzüntü ve kederle ilk defa babası Muhammet Ali
Bey’in ölümüyle tanıştı. 1900 yılında daha 8 yaşında iken ilk gönül mimarı olan
babasını kaybetti.
Cevat’ın medrese hayatı 1906 yılından başlayarak, 1912 yılına kadar
devam eder. Gence medresesi onun hayatının şekillenmeye başladığı ikinci
devredir.
Burada başarılı bir tahsil hayatı geçirir. İlahiyat, Kur’an Kerim, Rusça,
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Arapça, Farsça, Tarih ve Coğrafya dersleri onun en başarılı olduğu dersler
arasında idi. İlk eğitim ve öğretim hayatına başladığı Gence Medresisini kendi
ömrünün bir dönüm noktası olarak kabul etmesi, mana adına ruh ve gönül
dünyasının ilk defa buranın ışığıyla aydınlanmasına bağlamaktadır. Bu
duygusunu:
Aklımdan hiç çıkmaz, o geldiğim gün
Başladı tarihi benim ömrümün[1]
mısralarıyla ifade etmişti. Gence Medresesinde Arapça, Farsça
tahsilinin yanında; Kur’an, Hadis, Akaid eğitimini de başarıyla tamamlar.
Bu dönem kendi tabiriyle de “ ömrünün tarihi” olarak, hayat dinamiklerine ayrı
bir halka daha katmıştır.
Ahmet Cevat, daha küçük olmasına rağmen, yaşından beklenmeyen
sözleri ve zekâsıyla etrafındaki insanları adeta büyülüyordu. Konuşurken
seçtiği kelimeler, kullandığı ifadeler onun yaşından çok daha büyüktü. Çünkü
onun hayattan beklentileri çok farklıydı. Çok çalışıp, başarılı olmak, milleti
uğrunda yapacağı her işte en önde olmak, temsil ettiği davayı en güzel bir
şekilde temsil etmek, kendi alanında çok başarılı olmak ve hepsinden
önemlisi adını aldığı Cevat Han gibi, vatanı için hayırlı işlere imza atmak gibi
bir ideali vardı ve öylede oldu. Çoğu insan mal-mülk edinip, rahat bir hayatı
düşlerken, O, rahat yerine çile ve ızdıraplarla dolu bir hayatı seçecek ve o
yolda da ömrünü tamamlayacaktı.
Onu tanıyanlar onun zekâsına hayrandılar. Zekâsı hakkında sadece
“ Allah (cc) vergisi ” demekle yetiniyorlardı.. “Şairlikte, Öğretmenlikte,
Tercümecilikte, hitabette... Her şeyde önde olmak arzusuyla doluydu. Bunu
da başarmıştı. Onun başka bir hususiyeti ise, müthiş bir ikna kabiliyetinin
olmasıydı. ” [2] İşte bütün bunlar daha önceleri babasıyla gittiği, körpe
denebilecek yaşlarda boyandığı o manevi ruh ve manevi dinamiklerle dopdulu
olan meclislerin eseriydi.
Ahmet Cevat, 45 yıllık hayat yolunda defalarca ölüp ölüp dirilmişti.
Hayatın bütün zorlukları onun daha küçük yaşlarda yakasına yapışmış,
ömrünün sonuna kadar da ellerini yakasından çekmemişti. İnsanlık tarihinde
belli bir makama gelen, halk tarafından kabul edilen önder insanlar, mutlaka
hayatlarının belli bir bölümünü çıle ve ızdırap atmosferinde yaşamışlardır.
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Gençlik Dönemi
Ahmet Cevat, daha çok genç denebilecek bir yaşta on altı yaşında
öğretmenliğe ilk adımını atar. Ahmet Cavad, 1096-1912 yılları arasında
Gence Medresinede ilk tahsili alır. 1913 yılında Kafkaz Seyhül İslamı
Pişnamazzade’nin imsazı ile öğretmenlik diplomasını alır. Bu yıldan itibaren
öğretmen olarak çalışmaya başlar. 1915-1920 yılları arası Şimkir, Gedebey,
Zaqatala ve Gence’de görev yapar. 1920-1922 yılları arası Qusar rayonunun
Xulug kendinde Türk ve Rus dili öğretmenliği vazifesinde bulunur. O, değişik
aralıklarla okul müdürlüğü, Rayon maarif müdürlüğü görevlerinde de bulunur.
Ahmet Cevad, 1922 yılında Azerbaycan
Devlet Pedagoji
Üniversitesine girer ve 1926 yılında burayı başarıyla bitirir. 1927 yılında Baku
Pamukçuluk İnstutusunda, daha sonraları da Azerbaycan Kend Tasarrufatı
Instutusunda Türkçe ve Rusça bölümlerinde dersler vermeye başlar. Çalıştığı
bu dönemlerde
doçentlık ünvanını ve nihayetinde de aynı üniversitede
Profösör ünvanına layık görülür.
Kırkbeş yıllık ömrünün 29 yılını, peygamber mesleği olan
öğretmenlikle geçirir. O, her simaya millî ruh ve millî düşünceyi yerleştirmeyi
kendisine bir borç biliyordu. Zaten hayatı boyunca milletinin HAKK bağıran
sesi olmuştu. Bu duygusunu;
Soranlara ben yurdun,
Anlatayım, nesiyim.
Ben çiğnenen bir ülkenin
HAKK bağıran sesiyim
diye dile getiriyordu.
Onun hayatında boş oturma, başkalarının eline bakma ve onlardan
birşeyler beklemenin yeri asla yoktu. Bir yandan hayır cemiyetlerinin
faaliyetlerine koşarken diğer bir yandan da öğretmenliğe devam ediyordu.
Öğrencilerinin gönül dünyalarını aydınlatırken, bir yandan değişik
yerlerden gelen feryatlara değişik gazete sayfalarından cevap veriyordu. Bir
eğitimci olarak faaliyet gösterdiği yıllarda değişik dillerden bir çok eseri
Azerbaycan diline tercüme ederek, Azerbaycan halkının kültür dağarcığını
zenginleştiriyordu. Öyle bir hoşgörü insanı olmuştu ki, her kesim onu takdir
ediyordu.O kadar ki, Ruslar, on altı yaşında öğretmenliğe başlamış bu
zeki gence Azerbaycan milleti içerisinde ilk Rus dili Profösörü ünvanı
veriliyordu. O hayatı boyu hep bir bahçıvan olup, güller yetiştirmek ve o
güllerle vatanının her köşesini gül bahçelerine çevirmek istiyordu. Her çiçeğin
kendi renginde, kendi güzelliğinde ve kendi kokusunda kokmasını istiyordu.
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Ona ayrı bir ünvar verilecekse, gönlü insan sevgisiyle dopdolu olan “ Gönül
İnsanı” ünvanı verilmesi daha uygun olurdu.
Cevat, içindeki bu yardım duygusunu tatmin etmek için,1912 yıllarında
daha genç denebilecek yaşlarda Türkiye’de kurulan “ Kafgaz Gönüllüler
Cemiyeti” ne üye olarak, zülüm görmüş, darda kalan insanlara yardıma
koşmaya başlamıştı. Artık onu kimse durduramazdı. Kabına sığmıyor, gece
gündüz insanlık için koşuşturuyordu. Hatta onun için bu konularda milliyet söz
konusu olamazdı. Kendisiyle beraber yanına topladığı vatanperver insanlarla
koşuşturmaya başlayan Cevat, yine kendisi gibi vatanperver bir şair olan
Abdullah Şaik’le beraber Balkan şavaşlarıyla kötü günler yaşayan Türk
insanın yardımına koşmuştu. Bununla da yetinmeyen , kendi arkadaşlarıyla
bir araya gelerek değişik isimler altında hayır cemiyetleri kurar. Kurdukları bu
cemiyetlerle, Kars, Sarıkamış, Batum, Ardahan ve Gürcistan’da Ermenilerin
zülmüne uğrayan insnalara yardıma koşarlar. 1915 yılında Rus ve Ermenilerin
katliamlarına sahne olan Kars ve Erzurum halklarına büyük yardımlarda
bulunmuşlardı. “Ayın 6 sında “Müslüman Hayır Cemiyeti ”nin yetkili
şahıslarından Dr Sultanov ve Sefikurski cenabları, Azerbaycan hükümeti
tarafından harpzedelere yardım için toplanan içyüzmilyon rübleden ibaret olan
paranın 30 bini Ardahan’a, 60 binini Soğanlık, Zaruşte ve Horosan’a dağıtmak
üzere ve orada toplanacak olan “ mahal komitesi ” nin şurasına katılmak
üzere Kars’a gönderilmişlerdi” [3]
Bu komite ve hayır cemiyetlerin başında bulunanlar, gittikleri yerlerde
sadece maddi yardıma ihtiyaç olanları tesbit etmiyordu. Sadece Türk
soyundan olanlara yardımda da bulunulmuyordu. Onlar gönüllerini herkese ve
her millete açmışlardı. Gittikleri yerlerde gördükleri manzaralar karşısında,
insanlığın en büyük düşmanı olan cehaleti de görmezlikten gelemiyor ve bazı
yerlerde onu en önemli amil olarak görülüyordu. Batum Müslüman birlik
cemiyeti 18 Temmuz 1917 tarihli Açık Söz gazetesinde bir makale neşrederek
Müslüman halka şöyle sesleniyordu. “..... Sayılara 2-3 bine varmayan bu
Müslümanların, bilgi yönünden çok zayıf oldukları da anlaşıldığından, her
şeyden evvel bunların okumaları için bir okul açmaya karar verdik. Açılacak
okulun sınıflarını tamir etmek, etrafını eğitim ve öğretime uygun hale getirmek
gerekiyordu. Yerli Müslümanlar Gürcü oldukları için, hiç olmazsa onlar kendi
yerli mekteblerinde çocuklarını okutabilirler. Değişik yerlerden buralara göç
etmek zorunda kalan Azerbaycan Türk’ü, Laz, Acaristanlı ve Kürtler
çocuklarını okutmak için Türkçe hiç bir okul olmadığından burada rezillik
çekiyorlar. Bunların bu rezilliklerini ortadan kaldırmak için, “birlik” cemiyeti
sizin himayenize güveniyor.
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Size uzatılan bu kardeş elini, geriye boş olarak çevirmeyeceğinizi ümit
ediyoruz. Okul ve maarif hürriyetin ocağıdır. Hürriyet ve islamiyet namına,
Batum’da yaşayan müslüman kardeşlerimize, bir okul açacak kadar yardımcı
olunuz.[4]”
Evet, o hep derdi ve ızdırabı soluklayarak, dert ve ızdıraplarla dolu bir
dönem yaşamıştı. Şiirleri dilden dile dolaşıyordu ama, o şiirlerin bir gün
hayatına mal olacağını belki de hiç aklına getirmiyordu. Bir yandan kendi
etrafındaki insanına HAKK’ı haykırmaya çalışırken diğer taraftan da, Rusların
amansızca baskılarına boyun eğmiyerek dim dik ayakta durmaya çalışıyordu.
O dönemde hep bir aşina çehre aradı durdu. Çığlıklarına kimse cevap
vermiyordu. Çevresindeki insanlar adeta gassalın elinde meyyit gibi, sessiz ve
ölgündü..
Ahmet Cevat kendi milletine çok bağlıydı. Şiirlerinde sürekli bunu
vurgulamakla beraber, bazı eksik taraflarını da açık bir şekilde ortaya
koyuyordu. Hatta bütün bu zülüm ve dertlerin altında inim inim inlerken, aynı
kanı, aynı ismi taşıyan, aynı milletin adıyla anılan insanların hiçbir şeyden
habersiz, sessiz hayatlarını devam ettirmeleri onu iyice çileden çıkarıyordu.
30 nisan 1914 yılında İkbal Gazetesinde yayınlanan “Yeni nesil ve içtimai
yaralarımız” adlı makalesinde “Mikrobun ne olduğunu tanımayan kanımız, yüz
defa tahlil edilse içinde ne kadar hastalığın yaşadığını göreceksiniz. Biz bu
durumlara nasıl düştük, biz böyle şeylere asla layık değildik. Fakat elden ne
gelir ki... Kanımızın bir damlasına gıpta ile bakan, sayıca bizlerden çok küçük
olan milletler, böyle şeylerle bizim yolumuzu kesip, kendileri nüfus sayısı
olarak bizi çoktan geçtiler. Bununlada kalmayan bu milletler, bizi yok etmek
için kökümüze musallat oldular” [5]
Evliliği
Ahmet Cevat, Batum’un sayılı zengin ve soylu bir aile mensup olan Süleyman
Bey’in kızı Şükriye hanımla evlenir. Takvimler 1916 yılını gösterirken, Şükriye
Hanım on dört, Ahmet Cevat ise 23 yaşlarındaydı. Şükriye Hanım Ahmet
Cevat’la ilk tanışmalarını şöyle anlatır “ Babamın tacir dostları çoktu. Her
Batum’a geldiklerinde bize uğrarlardı. Yine bu tacirlerin geldiği bir gündü. Bu
defa kadınlar için Mısır’dan ipek kumaşlar getirmişlerdi. Ben bu kumaşları terzi
olan komşumuza götürürken yolda, uzun boylu, nazik, kumral gözlü, yüzü ay
gibi parlayan yirmi iki, yirmi üç yaşlarında bir delikanlı olarak ilk defa
görmüştüm...”[6] Ahmet Cevat’ın Batum’a geliş sebebi ise, I. Dünya
Savaşında yoksullara, kimsesizlere, hastalara, göç edenlere milliyetine
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bakmayarak yardım eden, hayırsever bir insan olan Süleyman Bey’den
kurdukları hayır cemiyetine yardım istemekti.
İlk defa karşılaştıkları Şükriye Hanım’a Cevat’ın gönlü de ısınır.
Ahmet Cevat bir dostu vasıtasıyla bu hayırsever insanın kızını istetir. Ama
baba Süleyman Bey, Ahmet’e kızını vermeyeceğini bildirir. Bunun üzerine
biribirini seven bu iki genç kaçmaya karar verir ve kaçarak evlenirler. Soylu bir
aileye mensup olan Süleyman Bey, bu kaçma hadisesini gururuna
yediremez tam yirmi yıl kızına gelip-gitmez. İlk defa 1935 yılında kızını,
damadını ve torunlarını görmeye Şamxor’a gelir ve bu küslük aradan kalkar.
Ahmet Cevat ve Şükriye çifti tam yirmi bir yıl beraber bir hayat
sürdürürler. Bu hayat Şükriye Hanım’ın tabiriyle, gökte Allah’a, yerde Ahmet
Cevat’a sığınmaktı. Ama hayatları hep böyle devam etmemişti. Vatan ve millet
aşkı, onların hayatına ayrı bir sahife açmıştı. Bundan sonraki hayatları çile ve
ızdıraplarla, sürgünlerle doluydu. Bu kısa denebilecek evliliklerinden Niyazi,
Aydın, Tukay, Yılmaz ve küçük yaşlarda vefat eden kızı Elmas dünyaya
gelir. Elmas’ın küçük yaşta vefat etmesi Ahmad Cevat’ı büyük üzüntüye
sevkeder. Bu üzüntüyü kızına şiirle dile getirir;
Kudretim olsaydı, yazabilseydim,
Bir kağıt üstüne bu derdi, kızım!
Senin musibetin, benim derdimden,
Neyleyim ki, kat kat beterdi, kızım[7]
Yılmaz daha sütten kesilmemişti ki Şükriye Hanım sekiz yıllığına
Kazakistan’a sürgüne gönderilir. Bu süre içerisinde Yılmaz nenesi Yaxşı
Hanım’ın himayesinde kalır. Yahşı Hanım Şükrüye Hanımın dayandığı bu
çile ve ızdıraplı hayata daha fazla dayanamayarak vefat eder. Yılmaz
bundan sonraki hayatını Anaxanım ve Meleyke Hanımın yanında devam eder.
Daha sonra Yılmaz kimsesizler evine yerleştirilir. Şükriye Hanım sürgünden
döndüğünde dünyada kalan tek oğlunu aramaya başlar. Büyük bir çabadan
sonra oğlunu kimsesizler evinde hasta olarak bulur. Bulur ama, Yılmaz’la çok
küçük yaşlardan ayrıldığından Yılmaz, anasını tanımaz. Meleyke Hanım
anasının Şükriye Hanım olduğunu söylese de, Yılmaz anası olarak hâlâ
Meleyke Hanımı görmektedir. Bütün yıl Yılmaz’la buluşmanın hayalini kuran
Şükriye Hanım, değil oğlunun anam diye boğazına sarılması, onu tanımaması
Şükriye Hanım’ı adeta yıkmıştı. Bu hadiseler Yılmaz’ın gerçek anasının kim
olduğunu öğreninceye kadar devam eder.
Ahmet Cevat’ın neslinden şu anda yaşayan tek insan Yılmaz
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AXUNDZADE’dir. Yılmaz hukuk eğitimi almış olmasına rağmen, babası gibi
şiir yazan tek oğludur. Onun kılıcı diliydi. Zalimlere karşı onunla mücadele
veriyordu. Diline hakim olamayanlar, değişik yollarla onu susturmaya
çalışıyorlardı. Her şiir yazışında karşısında düşmaları tarafından insafsızca
eleştiriliyordu. Oğlu Niyazi daha sonraları babasının bu durumunu şöyle ifade
edecekti. “Ahmet Cevat ilhamlı ve hararetli bir şairdi. Aslında o büyüleyici
şiirlerinin sayısı çok daha fazla olabilirdi. Ona karşı cephe alanlar, Onun
moralini öyle bozuyorlardı ki, hiçbir şey yazamıyordu. Eğer kuvvetli bir iradeye
ve geleceğe ümitle bakmamış olmasaydı, bütün bunlara tahammül edemezdi.
Çoğu zaman yüreğinde canlanan his ve duygulardan kaçmak zorunda
kalıyordu. Ne zaman devrin şartlarına uygun faydalı birşey yazmak istese,
onun ruh haletini bozuyorlardı... .”[8]
*** Soranlara ben bu yurdun
Anlatayım nesiyim
Ben çiğnenen bir ülkenin
HAKK haykıran sesiyim [9].
Evet, o bir yandan yanıbaşındaki kardeş diyebileceği insanlarla da
uğraşmak zorunda kalırken, kimseyi kırmak istemiyor ve herkese sevgiyle
muhabbetle yaklaşmak istiyordu; ama her defasında da hayal kırıklığına
uğruyordu. “ Bizi bizden olanlar yıktı” sözüde yine onun ruh haletini
anlatıyordu.Türkiye halkı olarak zor günlerin yaşandığı yıllarda bile, Türk
milletinin Kafkaslarda sesi soluğu olmaya devam ediyordu. Herkesin
suskunluğa büründüğü o günlerde Kafkazlardan bizim adımıza yükselen bir
ses vardı. Osmanlının 1. dünya savaşına katılmasıyla kaleme aldığı ve
yıllardır kulaklarımızda yangınan;
Çırpınırdı kara deniz bakıp Türk’ün bayrağına ah diyordun hiç
ölmezdim düşebilsem ayağına...” [10] diye devam eden nefis şiirini kaleme
almıştı. Yüreği yerinde durmuyordu. Ellerine kelepçe vuranlar, diline hakim
olamıyorlardı. Türkiye’de herkesin dilinde olan bu şiirin, Ahmet Cevat’a ait
olduğunu belkide çokları tarafından bilinmiyordu. O, Türkiye ve Türk insanının
dertleriyle çok yakından ilgileniyordu.
I.Dünya Savaşı Yılları
Şair, hayatı boyunca hayaliyle yaşadığı öğretmenlik mesleğine henüz
başlamıştı ki 1. Dünya şavası patlak verdi. Bununla birlikte Peygamber
mesleği olan öğretmenliğe bir başka cephede devam eder. Gönlündeki derin
yardımlaşma duygusunu tatmin etmek için, fırsat bu fırsat diyerek, şavaşan
halklar arsında dolaşmaya başlar ve her konuda onlara yardım etmeye çalışır.
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O kadar engin bir dünya görüşüne sahipti ki, yardım için açtığı kollarının
genişliği, Dağıstan’dan Gürcistan’a, Batum’dan Kars’a, Ardahan’dan
Balkanlara kadar uzanmıştı. Onun bir eli Azerbaycan’da bir eli Türkiye’deydi.
Balkan savaşlarında bizzatihi Türk ordusu safları arasındadır. Canı bir, kanı
bir, dili bir, dini bir Türkiye’ye karşı ayrı bir sevgisi ve bağlılığı vardı. 1918
yılında Nuri Paşa komutasında Türk askerinin Bakü’ye gelip Azerbaycan
halkının yardımına koşması, onda ayrı bir heyecan ve sevgi meydana
getirmişti. Onun Osmanlıya karşı bu sevgisi şiir dizelerine ayrı bir ruhla
dizilmiş ve hala Türkiye’de büyük bir coşkuyla okunmaktadır;
Çırpınırdı karadeniz
Bakıp Türk’ün bayrağına
“Ah” diyordun hiç ölmezdim
Düşebilsem ayağına[11]! ... diye devam eden meşhur şiiri
bunlardan sadece biri. Şair başka bir şiirinde Türk ordusuna duyduğu
hayranlığı “Türk Ordusuna” alı şiiriyle şöyle dile getiriyordu.
Ey şanlı ülkenin, şanlı ordusu,
Unutma Kafkaz’a girdiğin günü,
Gelirken kovmaya Turan’dan Rus’u
Ayağını kara deniz öptü mü?[12]
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin durumu Ahmet Cevad’ı
oldukça üzmekteydi. Çünkü Türkiye’ye ayrı bir vatan gözüyle bakmıyor, onu
kendi toprağı olarak, milletini kendi milleti olarak kabul ediyordu. O sıralar
Azerbaycan’ın değişik yerlerinde toplantılar düzenleniyor, Anadolu Türk’ünün
yardıma koşmak için, büyük çabalar sarfediliyordu.
Ahmet Cevad bizzat bu organizasyonların içinde yer almış, eli-kolu
bağlanmış Anadolu Türkü’nü yalnız bırakmamıştı. Bu toplantılarda kadınlar
bileziklerini, takılarını ortaya koyarken, Bakü dilencileri de günlük dilendiklerini
ortaya döküyorlardı.
Mavi gözlü İstanbul’un İngiliz esaretine düşmesi, Ahmet Cevad’ı çile
ve izdırapla iki büklüm hâle getirmişti. Onun İstanbul’a ayrı bir sevgisi
vardı. Çünkü kendi ruh ufkunu aydınlatan hocaları İstanbulluydular.
İstanbul’un dünya üzerindeki konumunu ve bu konumun Türk milletine neler
kazandıracağını çok iyi biliyordu. Elinden çok fazla bir şey gelmiyordu ama,
böyle durumlarda tek silahı kalemiydi ve öylede yapmıştı. Gönlündeki yağmur
damlaları kaleminden beyaz kağıt üzerine damlayınca ortaya “ İstanbul “şu
mısralar çıkmıştı;
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Ben sevdiğim mermer sineli yarım,
Diyorlar koynunda yabancı el var.
Bakıp ufuklara, uzak yollara
Ağlıyormuş, mavi gözler akşamla.
Ah, ey solgun yüzlü İstanbul,
Mavi gözlerin çok baygın İstanbul..[13] ... diye devam
ediyordu. Şaiir İstanbul’a bu şekilde seslenirken, gözünü mukadesatımıza ve
namusumuza diken ingilizlere de gerekli cevabı “ İngiliz” adlı şiiriyle veriyordu.
Bakü’ye gelmişsin selam vermeye
Ey Han sarayını alan ingiliz
Giderken Kabeye hacı kervanı
Hacılar yoluna çıkan İngiliz.
Sen bağla her yolu, süngüm tez açar,
Üç ayda gelenler, üç günde kaçar
Zannetme kurşunum havalı uçar
Türktür bu kurşunu atan, ingiliz [14]
Ahmet Cevad’ın eli, Türk halkına uzanan en pak ve en temiz ellerden
biriydi. Öğretmenlik mesleğinin daha baharındayken mesleğine ara
vermesinin yanında o, bu duygularını çoşkuyla insanlığa başka bir şekilde
hizmet olarak vermekle kendini tatmin ediyordu. Bununla da kalmayıp yakın
arkadaşlarıyla Türk halkının imdadına daha rahat koşmak için “ Cemiyeti
Hayriye ” adında bir hayır cemiyeti kurarlar.
“Şair Bakü’de neşr olunan bir kaç gazeteninde muhabiriydi. Gittiği her
yerde “ Cemiyeti Hayriye” vasıtası ile, yaralılara, esirlere, Türkiyeli askerlere,
dul kalan kadınlara, yetim kalmış çocuklara, sakatlara ve kimsesizlere maddi
ve manevi yardım ediyordu.” [15]
O, insanlık aşığı birisiydi. Hayatı boyunca hiçbir zaman kendi
menfaatlerini millet ve insanlık menfaatleri önünde tutmadı. Hep insanlık için
çırpıntı, onu aradı, onu uyardı, düşmesi muhtemel tuzaklara daha düşmeden
onların elinden tutmaya çalıştı. Onun topu, tankı, silahı, mermisi yoktu. Onun
insanlık ve Türk milleti sevgisiyle şahlanmış, iman dolu bir sinesi vardı. Onun
gönlünün derinliklerinden gelen, o bülbül gibi nağmeleriyle, milletinin kalb
ritimlerini değiştirebilecek tatlı ve tesirli bir dili vardı. Ve kendisini ifade
ederken de hep aynı duygular içerinde kendisini “ Ben Kimim?” şiiriyle ifade
ediyordu.
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Soranlara ben bu yurdum,
Anlatayım nesiyem
Ben çiğnenen bir ülkenin
“HAKK” haykıran sesiyem[16].
Ahmet Cevad , bir yandan değişik hayır cemiyetleri vasidasıyla halka yardıma
koşarken, diğer taraftan da şiirleriyle halkın moralini yüksek tutmaya gayret
gösteriyordu. Türk dünyasının içinde bulunduğu felaketleri, büyük katliamları,
halkımızın başına getirilen oyunları bir şiirleriyle;
Cesedlerle dolmuş karların altı
Aylar var ki, dinmez yiğitler atı. [17]
dile getirirken,
milletimize yapılan zülüm ve işkenceleri dökülen kanları vurgularken, kendisini
ve bütün inananları insanlara karşı yardım etme mucburiyetinde olduğunu;
Vicdanım emr etti imdada geldim,
Mazlum sesi duydum, imdada geldim.
mısralarıyla dile getiriyordu. Hep ızdırap yaşadı ve ızdırap solukladı.
Saraydan kız almasına rağmen bir dafa dahi olsa saray hayatı yaşayamadı.
Bir tarafa çekilip, başkalarının yaptığı gibi sessiz kalabilir, kendi rahat ve
rehavetini düşünebilirdi. Ama içindeki, vatan millet sevgisi bütün bunalara bir
set çekiyor, içindeki yanan ateşleri bir türlü söndüremiyordu. Defalarca “ Sana
ne, senden başka milletini düşünen yok mu? Rahat bir hayatın var, otur
keyfine bak. Sen kimsin?” gibi hoşa gitmeyen, onu üzüntüye boğan sözlerle
çok muhatap olmuştu. Ama herşeye rağmen bunlara aldırış etmiyordu. Her
türlü işkenceye, zorluklara katlanabilirdi, ama milletinin ve dininin ayaklar
altına kalmasına asla razı olamazdı.
Onun hayatı boyu düşündüğü tek şey vardı. Vatan ve milletine sahip
çıkacak insanlar yetiştirmek, onlarla dünyaya sevgi ve muhabbet ulaştırmaktı.
Çektiği bütün sıkıntı ve ızdıraplar, şuursuz ve cahil kendi insanının
davranışları yanında adeta sönük kalıyordu. Soydaşlarının bu halleri hiçbir
zaman onu ye’se düşürmemişti. Zaten doğduğundan beri onun hayatında
ümitsizliğin yeri yoktu. Geleceğe hep ümitle bakıyor, halkını bu illetin
yamaçlarından uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışyordu.
Bahçesindeki bütün gülleri solsa da, semalar yağmur vermese de, güneşler
ufuklardan kaybolsa da, o bunu bir ümitsizlik nişanı olarak asla görmezdi.
Çektiği sıkıntı ve zahmetleri bir şiirinde söyle dile getiriyordu;
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Bir gül ektim, açılmamış derdiler,
Zahmetimden bana bir diken kaldı.
Emek çektim, gün geçirdim, gül ektim,
Emeğimden bana bir fidan kaldı.
Ne yazım yaz, ne de günüm gün oldu,
Gönlümün çiçeği açmadan soldu.
Kanadımı bir uğursuz el yoldu,
Yerinde bir damla kuru kan kaldı”[18]
Ahmet Cevat, yaşadığı hayat itibariyle, Türkiye’nin İstiklal şairi merhum
Mehmet Akif Ersoy’la berzerlik arzetmektedir.Yaşadıkları çileli bir hayatla,
birbirlerinden uzak olmalarının yanında, manen ve ruhen bir birlerine bu kadar
yakın olan bu insanlar, bu yakınlığı yazdıkları şiirleriyle ortaya koyuyarlardı.
Ahmet Cevat, dertleri altında inim inim inliyor ve ülke insanının perişan hâli
karşısında, kendinden geçiyordu, “Of Bu Yol” şiiriyle duygularını şöyle ifade
ediyordu.
Ey Allah’ım yanılttın, her bir doğru adımı
Yoksa, yoksul dünyadan, adaletin kalktı mı?
Ey dinlinin dinsizin, inandığı son kuvvet
Kalmadı mı sende de, insanlara merhamet
Ben ki, bilmek isterdim, kimler ağlar kim güler
Onun için etmiştir, felek beni derbeder … [19]
Aynı dertlerle iki büklüm olan M.Akif, aynı duygu ve düşünceyle kendinden
geçerek söyle diyordu;
Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı ?
Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahı !
Nur istiyoruz… Sen bize yangın veriyorsun!
“yandık!” diyoruz… Boğmaya kan gönderıyorsun !
……………………………………………………………
Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi ?
Ağzım kurusun … Yok musun ey adl-i İlahi![20]
Bakıldığında bu iki şiir arasında çok fazla bir fark olmadığı net bir şekilde
görünecektir. Yaşadığı dönemin insanlarına sesini gerektiği gibi
duyuramamanın ızdırabını da kader yüklemişti sırtına Ahmet Cevat’ın. Onlar,
herşeyden evvel insanımızı içinde bulunduğu cahaletten kurtarmayı birinci
vazifeleri saymış ve ömürlerinin belli bir devresini irşad ve tebliğe
harcamışlardı. Her ikiside ilimsiz cahil bir milletin, millî ve manevi değerlerini
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koruyamayacağını, zamanla bu duyguların dumura uyrayıp yok olacağını,
böyle bir milletin de kendi ayakları üstünde duramayacağını, anlatmaya
çalışıyorlardı.
Ey kardaşlar! Bir zamanlar ilimsizlik dumanı
Cehaletin kor pençesi kaplamıştı her yanı
Kur’an nedir ? anlamadık,
Vatan nedir.? Bilmedik,
Karşımızda yetimlerin göz yaşını silmedik,
Ağlanacak bir hal idi, kendimizde görürüdük,
Dilimizin, dinimizin gitmesine gülürdük…[21]
Merhum Mehmet Akif ise;
Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın:
Ne müthiş bir kahramanlık çarpıyor göğsünde Kur’anın!
O vicdan nerdedir, lakin? O iman kimde var? Yazık!
Ne olmuş, bende bilmem, pek karanlık şimdi duygular!
O imandan çok az olsaydı millette,
Şu üçyüzelli milyon halkı görmezdim böyle horlanmış halde![22]
Hayatı boyunca hep insanlara yardım için koşuşturmuş olan bu insan,
nerede bir hayır işi ve hayır cemiyeti varsa orada olmuştur. İlk defa 1912
yılında Azerbaycan halkı için yardım toplamak amacıyla Türkiye’ye gider.
Burada değişik şehirleri gezerek, yardım toplar.
Ne yazım yaz, ne kışım kış ne günüm gün oldu
Gönlümün çiçeği açmadan soldu
Kanadımı bir uğursuz el yoldu
Yerinde bir damla kızıl kan kaldı..[23]
Cevat, bu şiiriyle adeta her yönden çileyle çepeçevre sarıldığını,
yaşamındanbir lezzet alamadığını, sonunda da bu topraklar üzerinde arkadan
gelecek güllere su olabilecek bir damla kan bırakarak, bu dünyadan
ayrılacağını anlatıyordu.
Cevat, bileği bükülmez bir yiğitti.
Bakü
zindanlarında eline
ayağına zincirler vuruldularsa da, kimse diline kilit vuramıyordu. Zaten,
onun gözünde dünyada yaşama arzusu, hayatını hayat
etme sevdası
yoktu. Hayelleri hep yüceydi O, bütün bunlarla uğraşırken Ruslar tarafından
da vatan haini ilan ediliyordu...
Bazıları Cevad’a “Boş ver.. Neyine lazım.. Yaşamana bak... Güzel
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bir ailen, rahat bir yaşantın var.” demelerine rağmen o hiç aldırış
etmiyordu. Bilmiyorlardı ki, bu söylenilen şeyler Cavad için yaşamak
değil, dizüstü sürünmek demekti.. Ahmet’in bu sözlere kulak asmadığını
görünler ise, bu defa da; “Sen kimsin.! Sana ne..bu milleti sen mi
kutaracaksın!” diyerek” onu yolundan döndürmek isteyen ham ruhlarda vardı.
O, “ Sen kimsi ki,...” diyen bu hissiz insanlara kendisini şöyle ifade ediyordu..
Soranlara ben bu yurdun ,
Anlatayım nesiyim:
Ben, çiğnenen bir ölkenin,
“Hak!” bağıran sesiyem![24]
Ahmet Cevad, bu mısralarıyla sadece kim olduğunu değil, aynı
zamanda ülkenin zor durumunu da gözler önüne seriyordu. Ülke içindeki
insanıyla beraber, çalışılıyor, adeta ağızlara alınan bir et parçası gibi
çiğneniyordu.. Evet. Bakü zindanlarında insanlara reva görülmeyecek
derecede işkenceye , darbelere maruz bırakılarak, kolu kanatı adeta bir ağaç
gibi budanıyordu. Bir yandan vatanına kasdedenlerle uğraşırken, diğer
taraftan da kendi insanına hakikatı haykırmakla meşguldu.
Evet, o susturulamayan bir dildi. 1920’li yıllarda kendisine karşı artan
baskılar altında, sanki milletine ve devletine olan bağlılığı daha da artıyordu.
Tek bir isteği vardı insanlardan. Onlardan iki yüzlü olmamalarını, gözünü
açmalarını, kimin dost, kimin düşman olduğunu anlamalarını istiyordu.
Bir el benim boğazımı sıkardı,
Yol vermedi, deyim, gülem, konuşam.
Gözyaşlarım sular gibi akardı,
Yurt oğluna, koymadı ki konuşam[25]
Hâlâ kulakları olduğu hâlde duymayan, gözleri olduğu hâlde
görmeyen, kalpleri olduğu hâlde hissetmeyen şarlatanlar, vicdansızlar,
yurdunun düşman çizmesi altında çiğnenmesine gözyumanlar vardı. Şair
onlara gerekli cevabı da şöyle veriyordu:
Göstermesen bundan sonra sen erlik,
Beşgün çekmez yurdun, yuvan dağılır.
Kardaş gibi eylemesen hep birlik,
Yine girer toprağına yayılır.[26]
245

ÖLDÜRÜLEN

ŞAİRLER

Bütün bunlara rağmen, millî ve manevi duygularla beraber bir millet
yok edilişin eşiğine götürülüyordu. Artık onun gecelerde uykusu yoktu. Dert ve
ızdırapla sarmaş dolaş, milletine bir çıkış yolu arıyordu. O, milletinin dertleriyle
iki büklüm olmuştu. Geceleri dahi uyumuyor, sürekli milleti için bir çıkar yol
arıyordu.
Ne yaman derttir benim ki,
Söylemeye dilim yoktur.
Ne garibim garip gibi,
Ne dert bilen elim yoktur.
Kaldım böyle bir ah, bir ben,
Tanrım sensiz, penahım sen.[27]
*** ***
Söylediğim boş söz, döktüğüm kan-yaş,
Hakkıma kim isen, el vurma, yavaş,
Yavaş ki derdime ağlayan kardaş
Yerine arkamda bir düşman kaldı.[28]
Cavad, dilinden Rabb’ine karşı düşürmediği ve bir çıkar yol
olarak gördüğü duasını, şiirleriyle de dile getirerek, adeta kendisi gibi aciz
almış başkalarına da tek aciz olmayanın kapısını “münacaat” şiiriyle
gösteriyordu.
Esirge sen Ya Rab, yabancı gözden
Bizim elde mabedinin taşını
Acı bize, imanımız sönmesin
Rahmetinle söndür bu göz yaşını
Yarab, vatan senin iman senindir
Mümini güldüren Kur’an senindir
Ey mertliği ilham eden büyük HAK.
Buyruk senin, kullarına ne sormak
Çok dertliyiz bir arzumuz var ancak
Cebrail’den gönder bize bir sancak
Yarab, vatan senin iman senindir
Mümini güldüren Kur’an senindir [29]
Cevat için çileli dönem asıl 1922 yılından başlar, 1937 yılına
kadar devam eder. Bu yıllar arası bir cani gibi mahkeme mahkeme
dolaştırılıyor, bir vatan hainin gibi muamele görüyordu. Ama O bunlara hiç mi
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hiç aldırış etmeden, “milletim, genç neslim” diyerek inim inim inliyordu... Bu
yolun uzun olduğunu, menzilinin çok olduğunu, yolların derin zulmet sularıyla
dolu olduğunu, bu suların geçit vermeyeceğini çok iyi biliyordu. Belki fakirliğe,
susuzluğa, açlığa tahammülü vardı, fakat tek bir şeye tahammülü yoktu, o da
milli ve manevi değerlerin göz göre göre yok edilmesine.. Ölürdü de bunlara
müsaade edemezdi.. Bütün bunlar dayanılacak türden değildi
Cavad’ın kendi vatanında bile şiirlerinin basılmasına izin verilmiyor,
evi basılıyor, ne kadar el yazma eseri varsa toplanıp yakılıyordu.. Bazen
evinin kapısına dahi kilit vuruluyor, rahat bir yaşam sürmesine izin
verilmiyordu..
Cavad’ı çekemeyenler oldukça fazlaydı. Onu sadece içinde vatan
sevgisi olduğu için değil, bununla birlikte Türkiye hayranlığı, Türkiye
sevgisinden dolayıda sevmeyenler çoktu. Bundan dolayı onun eserlerinin
Türkiye’deki bazı gazetelerde bile basılmasına tahammül edemiyor, vicdanları
kararmış bazı ikiyüzlü yazarlar, ağza alınmayacak sözlerle Cevat’ı hicv ediyor,
bu yazılarını da değişik gazete ve dergilerde de bir maharetmiş gibi neşr
ediyorlardı.
Şiirlerine avuç açtı, Türkiye Ahmet Cevad’ın
Sahtekarlığı ayan oldu cümleye Ahmet Cevad’ın
Yetişip Türkiye’ye yazdırdı bir çok eseri
Yazdığından kendinin, elbette vardır haberi[30)
Bu şiirleri yazanlar sadece yayınlanan şiirlerinden dolayı değil, aynı
zamanda insanları uyandırmasını da eleştiriyorlardı. Onun Meşhur “Göygöl”
şiirinde Türkçülük propagandası yapmakla şuçluyorladı.
Aynı şiirin başka bir beyitinde;
Kanını coşturarak eski dostluk hevesi,
Aklına düştü bugün, Göygöl’ün hatırası,
Gücü yetmedi etrafı görmeye Ahmet Cevat’ın
Hilesi oldu beyan ülkeye Ahmet ’ın [31]
diyerek ona hakaret yağdırmanın yanında, efsane diye adlandırılan “Göygöl”
şiiriyle de alay ediyorlardı. Hatta iş daha da vahim hale gelerek, bazı
gazetelerde onun aleyhinde makaleler yayınlanıyor, millete karşı küçük
düşürülmeye, onun hakkında gönüller şüpheye düşürülmeye çalışılıyordu. İşte
bunlardan bir örnek: “ yeni yol” gazetesindeki 6 Kasım 1929 26. sayısında,
aynı gazetede muhabir olarak çalışanların imzasıyla yayımlanan bir yazı.
“ Biz “Yeni Yol ” gazetesinde çalışan muhabirler olarak, “ Komünist
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Gazetesinde çıkan, Ahmet Cevad’ın sistem düşmanlığı hakkındaki yazılarını
okuduk. Biz onun çürümüş Müsavat basınında sosyalizm aleyhine yazdığı
iftira ve yalan-yanlış istinatlarına şiddetle nefretimizi bildiriyoruz. Ahmet
Cevad’a biz hiç bir zaman bir milliyetçi duygusu ve vefası görmedik. Şimdi
ortaya çıkan fitnesi bile bizi korkutmuyor. Çünkü biz, onun geçmişini de,
bizlere yazdığı yabancı şiir parçalarını hala unutmadık. Her ne vasıta ile olursa
olsun, Azerbaycan şurasından eli çekilmiş müsavatçılar arasında yazdıklarının
yayılması, onun sosyalizme karşı olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya
koymaktadır. Büyük zorluklara katlanarak, kurduğumuz sosyalizm sistemi
Ahmet Cavad gibi iki yüzlü hainlere haddini bildirecektir....”[32]
Evet, vatan ve milletine sadakatla sahip çıkan bu insana, ses
verenlerin sesi böyle çıkıyordu. Sadece bunlar mı? Elbetteki hayır.
Yıllarca dost görünüp, fırsatını bulduğunda arkadan hançerleyen insan
kılıklılar da yok değildi. Sıkıntılı zamanlarda dost bilip kucağına sığındığı
insanlar bile, onu sırtından hançerliyordu.
“1920-1925 yılları arasında sadece 4-5 şiiri yayınlanmıştır.. Onu
eleştirmek için pusuda bekleyenler vardı. 1925 yılında şairin ölmez eseri
“Göygöl” neşredilmişti. Semed Ağamalıoğlu (Rusya zamanında toprak
bakanlığı yapmış) onun için; “Kim diyebilir ki, Azerbaycan’ın Puşkin’i yoktur...
var.. hemde en mükemmelinden..”. diyerek övgüler yağdırmıştı Ahmet
Cevad’a... Ama daha sonra....
Ağamalıoğlu’nun yanına “Kızıl Kalemler” – Rusya zamanında
kurulmuş Yazarlar Cemiyeti- cemiyetinden üç şahıs gelerek, Ağamalıoğlu’na;
bu şiiri siz övüyorsunuz ama, bu şiirde devleti yıkmak, ona karşı çıkmak
manaları taşıyan ay ve yıldızdan bahsedilerek onun için göz yaşı döküldüğü
ifade ediliyor” demelerine karşısnda, Ağamalıoğlu korkusundan az önce
takdir ettiği, yere göğe sığdıramadığı Ahmet Cevat’ın yakalanıp haps edilmesi
ister. Cevad yakalaranak hapsedilir ve bu şiirde ay ve yıldızdan kasıt, devlete
karşı olduğun fikri ona zorla kabul ettirilmek için işkence yapılır. Bunu duyan
hanımı ve anası Ağamalıoğlu’nun yanına gelir.
- Ay oğul sende bilirsin Cevad’ın çocukları var. Onun topu, tüfeği,
askeri yok ki, Sovyet hükümetine karşı çıksın onu niye hapsettiniz. der.
Ağamalıoğlu;
-Ay Kadın; senin oğlunun ne olduğunu biliyor musun? Nedir, kimdir.? O
Sovyet hükümetini bir balon gibi parmağına takıp, çevirip duruyor”..diyerek
Ahmet’i kötülemeye başlar.. “Göygöl” şiirini okuyup, Azerbaycan’ın Puşkin’i
ilan ettiği Ahmet Cevad’ı, şimdi de aynı şiiriyle Sovyet Devletini yıkmakla
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ittiham ediyordu. [33]
Evet, sovyet rejimi insanları o hale gitirmişti ki, kardeşleri birbirine
düşürmüştü.. Cevat, bir yandan bu sistemle mücadelesine devam ederken,
kendi milletine de derdini anlatamamanın ızdırabını yaşıyordu. 1920-1930
yılları arasında hiç bir şair Ahmet Cevad kadar devamlı ve uzun süre tenkit
edilmemişti.
Ahmet Cevat, bir taraftan şiirleriyle halkı uyandırmaya
çalışırken, diğer taraftan müthis baskılara göğüs germekle uğraşıyordu.
Bunlardan en önemli olanı, yazdığı şiirlerinde milliyetçilik yaptığı iddiasıyla
mahkeme mahkeme süründürülüyor olmasıydı. O günlerde değişik
mahkemeler teşkil edilmiş, devlet rejimine karşı gelenler iki guruba ayrılmıştı.
Ahmet Cevat ikinci grubun içinde yer alıyordu. Bu grubta olanlar vatan haini
ilan edilmiş ve kurşuna dizilmeleri isteniyordu. Ama önce göstermelik
mahkemeler kurulmalı ve bu mahkemelerde bunlar yargılanmalıydı.
Mahkemelerde onların aleyhinde söylenen her şeyin ispat edilmesi bir yana,
iftiralar da bile hiç bir isbat şartı aranmadan aynen kabul ediliyordu. Ve
belirlenen kişiler tarafından bir sürü istinatsız şeylerle Ahmet Cevad itham
edilecek ve sonunda da kurşuna dizilecekti. Evet, senaryo önceden
hazırlanmış, senaryonun hayata geçirilmesiyle alakalı bütün işlemler
tamamlanmıştı. İnsanlık tarihinde bu tür göstermelik mahkemelerin sayıları
oldukça fazladır Bunlardan sadece bir misal vermek yeterli olacağı
kanaatindeyim.” ... Sosyal Sovyetler Birliği Askeri Yüksek Mahkemesi
heyetinin onu ittiham ettikleri en büyük suçu, devlete karşı çıkmak ve
milliyetçilik yapmasıydı.Bunun yanında 1937 yılında Azerbaycanda mevcut
olan isyancılar ve terör teşkilatlarıyla bir olup, SSCB’den ayrılarak başka bir
devlet kurma suçuda ilave ediliyordu. En son duruşmasına onu müdafaa
edecek hiçbir vekil alınmamış, insanlık tarihinde görülmemiş bir hadise olarak
bu mahkemesi sadece 15 dakika sürmüştür. Mahkemenin almış olduğu karar
esasında 13 Ekim 1937 yılı gecesi Bakü’de bir vatan haini gibi kurşuna
dizilerek idam edilmişti.” [34]
Resmi kaynaklar Ahmet Cevad’ın 1937 tarihinde Bakü’de bir
vatan haini gibi kurşuna dizilerek idam edildiğini yazsa da, bazı
kaynaklarda Cevad’ın Bakü’deki Bayıl zindanlarında dövülerek
öldürüldüğü de yazılmaktadır.. Bu meseleyle alakalı Hayat ve çile arkadaşı
Şükriye Hanım şu ibretli vakıayı naklediyor.” Ben bayıl hapishanesinde bir
vatan haini eşi gibi cezamı çekerken, daha önce bizim evde hizmetçi olarak
çalışan ve şimdilerde hırsızlık suçundan dolayı burada olan Mariye isminde bir
kadın vardı. Bana; eşini başı sarılmış, kırk derece ateş içinde kıvranarak
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hapishanenin seyyar hastahanesine götürülürken gördüğünü. söylemişti..
Ben o zamanlar eşimle görüşme talep etmeme rağmen, eşimle görüşmeme
izin verilmemişti . Şimdi anlıyorum ki, benim görüşmek istediğim o sıralar eşim
çoktan dövülerek öldürülmüştü.”. [35]”
[1] :Saleddin Ali-I, s..33.
[2] :Saleddin Ali, Ahmed Cavad , s.15. [3] Saleddin Ali-II, s.77-78.
[4] a.g.e.
[5] Saleddin Ali-II s.34-36
[6] Saleddin Ali, Ahmed Cevad, s 283 [7] Saleddin Ali-I s,101
[8] Mahmut Tevfik ve Rahman Hasanov, s.199. [9] a.g.e., s.8.
[10] Aliyeva Aybeniz, s.31. [11] a.g.e.
[12] Aliyeva Aybeniz , s.22.
[13] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman, s.102. [14] Mahmut Tofik ve Hasanov
Rahman , s.191. [15] Salettin Ali, Ahmet Cevat, s. 54.
[16] Aliyeva Aybeniz, s.8.
[17] Saleddin Ali, Ahmet Cevat, s. 58. [18] Saleddin Ali, Ahmet Ceva, s.90.
[19] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman, s.112 [20] Safahat, s.281
[21] Saleddin Ali, Ahmet Cevat, s. 44.
[22] Huyugüzel Ö.Faruk, Bağcı Rıza, Gökcek Fazıl, Sahafat-II, s.601 [23]
Saleddin Ali-I, s.117-118.
[24] Aliyeva Aybeniz, s.8
[25] Saleddin Ali, Ahmet Cevat, s. 124. [26] a.g.e, s. 124-125.
[27] Saleddin Ali-I, s.153.
[28] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman, s.90. [29] Saleddin Ali-I, s.132,133.
[30] Saleddin Ali, Ahmed Cevad, s.162. [31] a.g.s. s.162.
[32] Yeni yol Gazetesi 6 Kasım 1929 . sayısı 26
[33] Saleddin Ali –I, s. 22-23. [34] Saleddin Ali –I , s.18-19.
[35] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman , s.12.
Eserleri
Ahmet Cevat’ın günümüze kadar gelmiş fazla bir eseri yoktur. Onun
elyazmalarıdan günümüze kadar gelenlerin sayısı tahminen 1130 sayfadır.
Bunlardan, bazıları basılmış, bazıları ise hâlâ basılmayı beklemektedir. Şairin
eserleri Azerbaycan İlimler Akademisinin Elyazmaları İnstutusunda
saklanmaktadır. Zaten Bakü’de kurşuna dizilerek, kendi vücüduyla beraber
eserleri de ortadan kaldıralarak imha edilmişti. Onun edebî kişiliği 1918
yılında başlamış, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin yıkılmasıyla da
sona ermiştir. İlk bilinen şiiri, 1913 yılında “Şelale” jurnalında yayınlanan “
Müthiş Düşüncelerim” adlı şiiridir. I. Dünya savaşı yıllarında o müthiş zülümleri
görünce, hemen yardım cemiyetleri kurmaya başlayarak insanlara yardıma
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koşar. O yıllarda “İmdat” şirini kaleme alır. Bundan başka şairin “Şehit Esir”,
“Mayıs”, “Uyan”. “Of Bu Yol” vb. şiirleri kaleme alır.
Ahmet’in 1916 yılında ilk kitabı olan “Koşma” İstanbul’da
yayınlanmıştır. 1919 yılında ise “ Dalga” ,1928 yılında ise, “İstiklal
Uğrunda” adlı eseri yayınlanır. Onun ilk hikayesi Osmanlı askeriyle bir
Rus askeri arasında geçen dostluğu konu alan “İki Düşman” adlı hikâyesidir.
Ahmet eserlerinde temel dayanak olarak Kur’an-ı Kerimi ve halk edebiyatını
esas almıştır. Onun yayınlanan ikinci kitabı “Dalga” dır. Azerbaycan’ın Millî
marşı da bu kitapta yer alır.
Ahmet, Manzum hikâyelerde de başarılı olur. Özellikle “Pamuk
Destanı”, “Kür” gibi hikâye ve destanları meşhurdur. Bunlar arasında
istiklaliyet uğrunda verilen mücadeleyi konu alan “ Sesli Kız” destanı en
meşhurlarındandır.
Onun vücuduyla beraber eserlerinin ortadan kaldırılmasıyla da iş
bitmemişti. Gözü dönmüş, insanlıktan nasibini alamayanlar, ailesini de ortadan
kaldırmaya and içmişlerdi. Onun vefatından hemen sonra, ailenin direği olan
hayat arkadaşı Şükriye Hanım’a sıra gelmişti. Evinde ne kadar elyazmaları,
resimleri ve değişik eserleri varsa, hepsi toplanarak götürülmüştü. Zaten onun
sadece eserleri değil, o günlerde aile fertlerinin bile yok edilme kararı çoktan
verilmişti. Cavad ailesi hayatlarının sonuna kadar bu zülümleri iliklerine kadar
yaşayacaklardı.
Onu beğenmeyen, yazdığı şiirlerinden dolayı eleştirmek için fırsat
bekleyenlerin yanında, Azerbaycan’ın büyük şairi Hüseyin Cavit yazılarında
onu çok beğendiğini ifade ediyordu. “ Umumiyetle şairler hakkında yazılar
yazmayan Hüseyin Cavit gibi bir sanatkar, Ahmet ’ın büyük bir şair olduğunu
herkesten önce yazılarıyla gazetelerde yazmıştır.[1]” Eserlerinin çoğu
günümüze kadar gelememiş ve değişik entrikalarla ortadan kaldırılmıştır.
Eserlerini ortadan kaldırılması planlı yapılmış bir senaryo idi. Tek amaç, onun
eserlerinin insanların eline geçmesini engellemekti. “ Ahmet Cevat’ın evi 1937
yılında talan edilmişti. Kitapları, el yazmaları, bir çok kıymetli eserleri kendisi
ile beraber götrüldü. Ama daha sonraları evine defalarca yetkili insanlar
gönderilerek arkada bırakılan elyazma ları da bir bir toplatılmıştı.” [2]
Zaten o günlerde evinde bir aile ferdi bile kalmamıştı. Bütün aile fertleri
çoluk çocuk demeden dağıtılmıştı. Başta hanımı olmak şartıyla Kazakistan’a
sürgüne, çocukları değişik bakım evlerine gönderilmişti. Evine sahip çıkacak
bir ferd bile yoktu. Daha sonraları da kapılarına mühür vurularak, tüten en son
ocakları da söndürülmüştü. “…kapısına mühür vuruluşundan istifade eden
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komşuları, evine pencerelerden girerek yerlere savrulan elyazma eserlerini
toplayarak, imha etmişlerdi.. Bunlardan başka kendisine ait fotoğraflar ve ne
kadar kıymeti biçilemeyen eserleri varsa, kimselere ulaştırılmadan ortalıktan
kaldırılmıştı..” [3]
Ahmet Cevat çok güzel bir karaktere ve müthiş bir basirete sahipti.
Bazı eserlerinin günümüze kadar gelip ulaşmasında onun basiretinin çok
büyük rolü vardı. Bu eserler akraba ve komşulara saklamak için verilen eserler
idi. Daha önceden olayları sezmiş olacak ki, bazı eserlerini ve şahsi
eşyalarını yakın olduğu insanlara ulaştırmayı başarmıştı. “…kendine
mahsus bir hassaslıkla yazdığı eserlerden bazılarını komşularına, dostlarına,
hemşehrilerine ulaştırmayı başarmıştır. Matbu eserleri yanında bizlere ulaşan
bu eserlerin numuneleri, onun istidatları, hüneri, karakteri hakkında tek bilgi
kaynağıdır.” [4] Onun bazı eserleri bugün Azerbaycan İlimler Akademisinin
elyazmaları instutusunun Nizamı adına Azerbaycan Edebiyat Müzesinde
korunmaktadır.
Ahmet Cevat’ın eserlerinin yok edilmesi hakkında değişik riyavetler
vardır. Onun hakkında Azerbaycan’da ilk ve tek geniş çaplı araştırmalarıyla
tanınan Ali Saleddin şu meseleyi neklediyor. “ Ben Ahmet Cevat hakkındaki
araştırmama devam ederken. KGB’nin yüksek rütbeli görevlilerinden olan
GUOZDYEV ve yardımcısı GUSAROV’un imzaları olan bir tutanak elime geçti.
Bu tutanaktaki ifadeleri görünce adeta tüylerim diken diken olmuştu.
GUOZDYEV ve GUSAROV’un ifadelerine göre: Ahmet hakkında mahkeme
soruşturması esnasında topladığımız ne kadar kitap, dergi, el yazmalar,
gazetelerde çıkmış yazı ve resimler varsa hepsini 4 Temmuz 1937 tarihinde
idamından hemen sonra yakarak imha ettik” deniliyordu.[5]
Günümüze kadar ulaşan bazı eserleri:
1. Koşma ( şiir kitabı)
2. Dalga ( şiir kitabı)
3. Medrese Şiirleri
4. Şükriyename (şiir kitabı)
5. İstikla Uğrunda
6. İki Düşman ( Osmanlı-Rus askerleri arasında geçen dostluğu anlatan)
7. Kuk-kulu-gu ( Çocuk şiirleri ve ninnileri)
8. Kür Destanı Poeması: Kür çayının başladığı yerden başlayarak döküldüğü
hazar denizine kadar geçtiği yol hikaye ediliyor. Hatta şair Kür çayına dönerek,
onun halk idaresine teslim olmasını ister.
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9. Sesli Kız Poeması : Mevzusunu tarihten almıştır. Asıl işlenen konu
azadlık uğrunda savaşmaktır.
10. Pamuk Destanı Poeması : Bu destanda şair, pamuğun ilk
vatanından, onun yayılmasından ve Azerbaycan’a getirilmesinden genişçe
bahseder.
Tercüme Eserleri:
1. Otello ( Şeksbir)
2. Romeo ve Julyet ( Seksbir)
3. Kaplan Derisi Giymiş Pehlivan ( Ş.Rustavel)
4. Babalar ve Oğulları ( Turkenev)
5. Padişahın ölmüş kızı ve yeni Pehlivan masalı (Puşkin)
6. Kırmızı Horoz Masalı ( Puşkin)
7. Tunç Atlı ( Puşkin)
8. Saray Ayanına ( Permantov)
9. Dvoryan Ziyalılığına (Permantov)
10. Ancak 18 yaşında ( Georg Veyert)
11. Sıçanların Müşaveresi ( Jan Lafonten)
12. Dişi Arslanın Defni ( Jan Lafonten)
* Poema: Menzum veya adeten lirik şeklinde yazılan ve müzik eşliğinde
sahnelenen eserlerdir.
Makalelerinden bazıları:
1.
2.
3.
4.

Yeni Nesil ve İçtimai Yaralarımız
Ramazan
Kars Heyetinin Yaptığı İşler.
Batum Müslüman Birlik Cemiyeti

Edebî Şahsiyeti
1918 yılları Ahmet Cevat’ın edebiyat sahnesine çıktığı ve
meşhurlaştığı yıllarıdır. 70 yıl Azerbaycan topraklarında hüküm süren
sosyalizmin kurduğu sistem içerisinde yaşayan bir şairin, kendi duygu ve
düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etmesi mümkün değildi. Eğer rahat bir
şekilde ifade edebilecek biri çıksa da, can-mal, evlad-u iyal, kısacası her şeyi
göze alması gerekiyordu. Ya da, bazı şairlerin yaptığı gibi, kendi duygu
ve düşüncelerini değil de, sosyalizmin güzelliğini, mükemmelliğini anlatmak
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şartıyla ses çıkarılmıyordu. “ Ahmet sovyet devrinde yazdığı bütün yazılarına
göre tazyiklere, mezelletlere, takiplere ve dayanılmaz işkencelere maruz
bırakılmıştı. Her şiiri yayınlandığında en az on-onbeş defa değişik yerler ve
şahsiyetler tarafından acımasızca tenkite tabi tutulurdu. Bundan dolayı kendisi
birkaç defa da hapsolunmuştu[6].
O, ancak vicdanının ve milletinin sesine kulak veriyor, şiirlerinde
de sadece bu konuları işliyordu. Başkaları gibi dikte ile, sürgün korkusu ile,
zindan korkusuyla kabuk değiştiren dalgavuklarla hiçmi hiç arası yoktu. Bunu
da kendine ve şairliğine bir zül saydığı için, resmî gayrı resmî bütün toplantı
ve konferanslarda sürekli eleştirliyordu. Hatta onun aleyhinde en güzel şiir
yazan ve en kötü ve acımasız makaleler yazıp dökenler
adeta
mükafatlandırılıyordu. Onun yazdığı yazıların başkalarının eline geçmemesi
için, eserleri toplatılmış ve onunlada kalmayıp, “ Gazeteciler Cemiyetinden”
bir halk düşmanı olarak ihraç ediliyordu.
Ahmet Cevat, bedii eser vermeye 20. asır önceleri başlamıştı. İlk
şiir kitabı 1916 yılında yayınlanan “koşma” dır. Daha sonra 1919 yılında
“Dalga” kitabı yayınlanmıştır. Bu eserler dünya’nın en karışık olduğu 1916
yılında neşr edilmişti.
O, gönlünden geçenleri çekinmeden dünyaya
haykırmaya devam ederken, Rus işgalıyle ayrı bir devrin başlayacağından
belki de hiç haberi olmamıştı.
Sovyet hakimiyeti devrinde de çizgisinden hiç taviz vermedi. Bir çok
önemli eseri Azerbaycan diline tercüme etti. Bunlardan bazıları; “ Şekspir’in
Otello, Romeo ve Julyet, Ş.Rustavellinin Kaplan derisi giymiş Pehlivan,
Türkenev’in Babalar ve Oğulları vs.” tercüme ederek Azerbaycan edebiyatına
kazandırmıştı. “ Lakin Ahmet Cevat, kudretli bir lirik ustası olarak en parlak
devrini Bağımsız Azerbaycan Devletinin kurulmasıyla yaşamıştır. O asrın ilk
10 yılında Azerbaycan medeniyetinin en zengin sayfalarından birini
yaşanıyordu. Bu devirde çok kuvvetli edebiyatçılar olmasına rağmen Ahmet
Cevat haklı olarak, Azerbaycan tarihinde ilk istiklal şairi olarak milletinin
sinesinde kendine has bir yere oturmuştu.” [7]
Evet, O, yaptığı işlerden hiç bir zaman mükafat beklemeyecek kadar
kadirşinas bir şahsiyetti. Ahmet’in bir muhakemesinde ona düşman olan ve
ondan hoşlanmayanlar her türlü yola başvuruyorlardı. “... yine bu Cevat
meselesi gündeme geliyor...... O dur ki aziz arkadaşlar, ben Cevat
meselesine son noktayı koyuyorum. O her zaman bizi aldattığına ve bu
zamana kadar kendini bize ıspatlayamadığına göre Gazeteciler Birliğinden
atılsın”[8]
Evet, Ahmet Cevat bu zamana kadar onlar gibi başkalarına
yaslanmamış ve onlara dalkavukluk yapmamış, kalbinin ve milletinin dili olmuş
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haykırmıştı. O bu yolun sonunda ölüm bile olsa dönmeyi asla düşünmüyordu.
Öyle bir zihniyet ki, bir zamanlar kendisini altın kalem ödülüne layık görmüş,
daha sonra onu yazdıklarına göre vatan haini ilan etmişti. Bundan dolayıdır
ki,
Ahmet Cevat’ın muhakimelerinde mevzu edebiyatın, sanatın ve
medeniyetin inkişafı değildi. Asıl mesele komünist partisinden, ideolojiden,
Rus siyasetintendi.
Bu devirlerde edebiyat alanında büyük bir Rus hakimiyetinin ağırlığı
her yönüyle kendini belli ediyordu. Yazılan şiirler, makaleler, tiyatrolar vb.
Her şeyden üfül üfül sosyalizm esintileri geliyordu. Hele millî ve manevi
duyguların ifade edilmesi asla mümkün değildi. Eserlerinde bu mevzuları
işleyen Azerbaycan sanatkarları
halk düşmanı, milliyetçi, panturkist
panislamizim
diye damgalanıyor ve sonunda kurşuna dizilişe kadar
uzanan bir koridora girmeye gitmeye mecbur bırakılıyordu.
Bunlar içerisinde sürgüne gönderilen ve oralarda hayatını kaybeden,
Hüseyin Cavid ve Ahmet Cavad’ın ayrı yeri vardır. Ahmed Cevad, Rusların
bütün bu baskılarına rağmen, millî ruh ve millî düşünceyi başka sembollerle
ifade ederek adeta ölüme meydan okuyordu.
Ahmet Cevat, hayatının sonuna kadar ömrünün büyük bir bölümünü
geçireceği hapishane hayatıyla ilk defa 1923 yılında tanışmıştı. O, Ruslar
tarafından bir Türkiye hayranı olduğu ta baştan biliniyordu. Mirza Bala
Memmedzade’nin Sahte pasaport düzenleyip, Türkiye’ye kaçmasıyla alakalı
o sorumlu tutuluyordu. Zaten böyle şeylere ancak o cesaret edebilirdi bu
herkes tarafından da biliniyordu. Ama gerçektende bu olayla onun hiçbir
alakası olmamıştı. Bu ilk olaydan yakın arkadaşları sayesinde kurtulan Cevat,
gerçek manada ilk hapıshane hayatıyla “ Göy Göl ” şiiri sayesinde tanışmış
oldu.
1920-1925 yılları arasında dör-beş şiiri ancak yayınlanabilmişti. 1925
yılında ölmez eser olarak nitelendirilen
“ Göy Göl ” şiiri yayınlanmıştı.
Yıllardır onu birşeylerle itham etmeye çalışanlara gün doğmuştu. Bu fırsat çok
iyi değerlendirilmeliydi. Çünkü bu şiirde Türkçülük şimgesi olan ay ve yıldızdan
bahsediliyordu. Gence medresesine girdiği gün, nasıl hayatının dönüm tarihi
olarak nitelendiriliyorsa, ilk defa kurşuna dizilecekler listesine adının
yazılmasına sebep yıldız ve ay ilk defa bu şiirde yer alıyordu.
Senin güzelliğin gelmez ki, saya
Koynunda yer vardır yıldıza aya,
Aslında bu şiiri, elden gitmek üzere olan Azerbaycan’a yakılmış bir
ağıt olarak ele alır. Dost bivefa, düşman kuvvetli olunca elden de başka
birşey gelmiyordu. Onların en büyük silahi gönüllerindeki ızdırap
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kıvılcımlarının kan yerine mürekeple yazıldığı kalemleriydi.“ ..... yürekten
gelen bir şiir için hadsız işkencelere dayanmayı göze alan şair, Göy Göl’e
hasrettiği bağımsız Azerbaycan’ın devrilmesine bir ağıt olarak yazmıştı. Aynı
zamanda bu şiir Azerbaycan için yas tutma manasına da geliyordu...”[9]
Evet, Ahmet Cevat bütün ailesini, varını yoğunu hatta canını bile
kaybettiyse de Azerbaycan Devletinin ileride istiklaliyetine kavuşacağı ümidini
hiç kaybetmemişti.
1918 yılı Ahmet için tanınma dönemi sayılır. O yeni bir ses, yeni bir
soluk getirmişti edebiyata ve şiire. O devirde her şeyi ile kendini unutan, millî
ve manevi duygulardan uzaklaşan insanları, bu derin gaflet uykusundan
uyandırmak, onlara dost ve düşmanın kim olduğunu, vatan ve millet üzerine
ne oyunlar planlandığını anlatmak gerekiyordu. Sağına soluna bakmadan,
kimse yok mu demeden bu yola baş koymak gerekiyordu.
Bu uğurda sadece şair olmak, kalemi kuvvetli olmak yetmiyordu. 1920
yıllardan Azerbaycan edebiyatında başlayan dikdatörlük devri gemi azıya
almış, kimselere göz açtırmıyordu. Her şeyden önce bu işe girecek bir şair,
canını, malını ve hatta hayatını ortaya koyması gerekiyordu. Ahmet Cevat da
zaten bunu yapmıştı.
Bir gül ektim açılmamiş derdiler,
Zahmetimden bana bir diken kaldı.
Emek çektim, gün geçirdim, gül ektim,
Emeğimden solgun bir fidan kaldı..[10]
“Sovyet devrinde millî azadlık mevzularını eserlerinde işlemek
kesinlikle yasaklanmıştı. Buna rağmen Ahmet Cevat, bir an olsun eserlerinde
bu mevzuları işlemekten geri durmadı. O eserlerinde millî istiklal, azadlık ve
vatan kelimelerinin yerine başka semboller kullanmıştır. Mesela: Millî azadlık
ve vatan kelimelerinin yerini sevgili ve kadın sembolleriyle ifade etmiştir.”
Hani senin her aşığa her gence,
Aşk okuyan kalbin sönmüştür bence,
Bulmuyorsa kalbin artık eğlence,
Sen ağlama ben ağlayım, güzelim...[11]
Evet, Ahmet Cevad bütün evlatlarının hasreti yanında bağrını yakan
başka bir ateş daha vardı. Bu ateş esarete boyun eğdirilmiş, asıl sevdası olan
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Azerbaycan sevdasının gönüllerden silinmesi ve unutturulmasıydı. Bütün
fikrini meşgul eden, geceleri uygusunu kaçıran, evlatlarının hasret acısını
bastıran bu sevgiyi “Unutulmuş Sevda” diye dile getirmişti.
Beni çok genç iken ağlattı zaman,
Çekerek perde o hoş manzaraya.
Benim ilk aşkımı ilk elde hemen,
Gömdüler bilmedim, ama nereye? [12]
Şiirlerinde değişik semboller kullanmasına rağmen,
Sovyet
hükümetinin bu sembolleri çözmesi çok uzun sürmemişti. Artık bu sevdayı
tamamen unutturmak ve ortadan kaldırmak için, sadece şairi değil, onun
kılcal damarlar gibi bağlı olduğu bütün ailesini ortadan kaldırmak gerekiyordu.
Buna Sovyet hükümeti adeta and içmişti. Evet bu sevda bir kadına ilanı
aşk değildi, bu sevda bir güzele âşık olmak değildi, bu aşk dünyalıklar
içerisinde zevku sefa sürmek değildi, bu aşk hayatını hayat etmek, saraylarda
yaşamak değildi, Bu aşk Azerbaycan, bu aşk vatan-millet aşkıydı.
Dargınım ben böyle bahta,
Yüreğim kan lahta lahta.
Bak ki, kimler çıktı tahta,
Küstü kimin bahtı, bağlar?[13]
“Göygöl” şiiri onun hayatında çile ve ızdırabın başlangıcı
olmuştu. Şiirinde milliyetçilik yapıyor diye ikinci defa hapishaneler yolu
kendisine açılmış oldu. Zaten bu koridordan kurşuna dizileceği güne kadar
çıkamamıştı. Bu koridorun sonu yeni bir hayatın başlangıcıydı. Bu koridorun
sonu, doğduğunda isminin koyulduğu dedesi Cevat Han’ın yoluna çıkıyordu.
Kurtulmak istedi bu güzel yurdun,
Çardan ayrılarak bir devlet kurdun.
Yeni kızıl Çar’a sen karşı durdun,
Kuvvetin yetmedi savaşa, göygöl.
Evet, gerçekten de Ahmet Cevatların, Hüseyin Cavid’lerin, Mikail
Müşfiklerin ve daha nice nice adsız kahraman kadın ve erkeklerin gücü Kızıl
Çar’a yetmemişti. Ama bu insanlar hep ümitle yaşadı ve gelecek yeni
nesillere de hep ümit ve vatan aşkı aşılayıp gittiler.
1920 yıllarda edebiyatın diktatörlük etkisi altına girmesine rağmen
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Ahmet Cevad, her yönüyle çembere alınmış adeta ağız açamaz hâle
gelmişti. Çünkü o, bir milliyetçi ve vatanperverdi. Zaten şairin şiirleriyle
başının derde girmesi de bu devre rastlar. Bunu şu mısralarıyla ifade eder:
“ Yaralıdır, gönül kuşum yaralı,
Yaralandı yazık şair olalı”
[1] Saleddin Ali-I, s.21.
[2] Saleddin Ali, Ahmet Cevat, s.5. [3] a.g.e.
[4] Saleddin Ali, Ahmet Cevat, s.5 [5] Saleddin Ali-I, s.30.
[6] Saleddin Ali-1, s. 22. [7] Aliyeva Aybeniz, s.5 . [8] Saleddin Ali-I, s. 28.
[9] Aliyeva Aybeniz s.7.
[10] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman, s.90. [11] Aliyeva Aybeniz, s.6.
[12] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman, s.58. [13] Aliyeva Aybeniz, s.29.
Ahmet Cevad ve Azerbaycan İstiklal Marşı
Ahmet Cevad’ın Azerbaycan halkına en büyük hediyesi,
Dünya’nın değişik semalarında okunan Azerbaycan devletinin millî marşıdır.
Azerbaycan’ın tarihinde bir kaç defa millî marş çalışmaları olmuş değişik
sebeplerden dolayı istenilen sonuca bir türlü varılamamıştı. Azerbaycan
Demokratik Halk Cumhuriyetinin ilanından önce, “Açık söz” gazetesinde
büyük yazar Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin “Zaruri meseler” adlı bir makalesi
yayınlanır. Yusuf Vezir Çemenzeminli makalesinde, her milletin kendine ait,
millî duygularını coşturacak, onu milletler arasında temsil edecek bir millî
marşa çok ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve “Her bir milletin kendine ait bir millî
nağmesi vardır. O nağme okundukça millet fertlerinin ruhu yücelir. Bizim ise
böyle bir nağmemiz yoktur. Düşmanı yıkmak için millî sarhoşluk lazımdır.”
diyordu. Yusuf Vezir Çemenzeminli, bu iş şairlerin işi olmakla beraber
hususiyle Üzeyir Hacibeyov’a büyük iş düşdüğünü ima ederek söyle der.
“Bize millî neğme lazımdır. Bu da bugünün meselesidir. Millî neğme bizim
uyuyan hislerimizi uyandırır. ..... bunu yapmak içinde
şairlerimiz ve
hususiyle Üzeyir bey çalışmalıdır.” [1]der.
Azerbaycan’ın dünyaca meşhur müzik ustası Üzeyir Hacibeyov’un 22
Aralık 1917 yılında ki sayısında verdiği cevapta bir millî marşın gerekliliğini
bütün açıklığıyla ortaya koyar.[2]”
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduğu aylarda ilk adımlar atılır ve
müsabakalar başlatılır. Yazılan eserler
Halk Maarif Nazirliğinin
defterhanesine 1 Mayıs 1920 tarihine kadar teslim edilmesi kararlaştırılır.
Toplanan eserler 28 Mayıs 1920’ de Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 2. yıl
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dönümüne kadar seçilecek, bunlardan biri millî marş olarak resmen kabul
edilecekti. Ne acıdır ki, 27 Nisan1920 tarihinde ilanına bir ay gibi kısa bir
zaman kala, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Rus Bolşevikleri tarafından
yıkılması buna imkân vermedi. Daha sonra zamanla bu millî marş meselesi
tamamiyle unutularak ortadan kalkar. Rusya, yıllar sürecek bir esareti göz
önünde bulundurarak Azerbaycan halkı için bir marş seçer. Sözleri
Azerbaycan şairlerinden Samed Vurgun ve Süleymen Rüstem’e, müziği de
Üzeyir Hacibeyov’a ait bir marş seslendirilir. Bu marş Azerbaycan’ın
istiklaline kavuştuğu 1991 yılına kadar devam eder.
Azerbaycan Halkı bu günkü millî nağmesine Azerbaycan Cumhur
Başkanı Haydar Aliyev’in de “Azerbaycan’ın güzel millî marşı var. Bunun
müellifi bizim büyük bestekarımız Üzeyir Hacibeyov’dur. Milli marşımızın
sözlerini büyük şairimiz Ahmet’e aittir. Onun musikisi de güzel, sözleride çok
manalı ve güzeldir”[3] sözleriyle överek ifade ettiği bugünkü millî marş,
sözlerinde az bir değişiklik yapılarak 27. 05. 1992 Azerbaycan Devletinin
istiklal marşı olarak kabul edilir. Azerbaycan İstiklal marşı ilk olarak “ Vatan
Marşı” olarak kaleme alınmıştı. Daha sonra merhum Üzeyir Hacibeyov bu
marşın üzerinde bazı değişiklikler yaparak bestelemiştir. Azerbaycan millî
marşının orijinal metni, 1919 yılında Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti
devlet matbaasında basılan “ Milli Nağmeler ” kitabında şu şekilde
yayınlanmıştı.
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Vatan Marşı
Azerbaycan, Azerbaycan
Ey kahraman evladın vatanı (2)
Senden ötürü can vermeye cümle hazırız,
Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz,
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa (2)
Binlerce can kurban oldu,
Sinen harbe meydan oldu,
Hukukun terk eden efrad,
Hepsi bir kahraman oldu.
Sen olasın gülistan,
Sana her dem can kurban
Sana bir çok muhabbet
Sinemde tutmuş mekan
Namusunu hifz etmeye,
Bayrağını yülseltmeye,
Cümle gencler müştaktır,
Şanlı vatan ![4]
Yukarıdaki metni bestelerken şiirin mazmumunu zenginleştirmek,
vatanperlik duygularını daha da artırmak, sinelerdeki aşk ve iştiyakı
kuvvetlendirmek için üzerinde bazı değişiklikler yaparak, adı “Azerbaycan
Marşı” olarak değiştirilerek aşağıdaki şekle getirilir.
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Azerbaycan Millî Marşı
Azerbaycan, Azerbaycan,
Ey kahraman evladın şanlı vatanı,
Senden ötürü can vermeye cümle hazırız,
Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz,
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa !
Binlerce can kurban oldu,
Sinen harbe meydan oldu,
Hukukundan geçen asker,
Hepsi bir kahraman oldu.
Sen olasın gülistan,
Sana her dem can kurban
Sana bir çok muhabbet,
Sinemde tutmuş mekan.
Namusunu hifz etmeye,
Bayrağını yülseltmeye,
Namusunu hifz etmeye,
Cümle gencler müştaktır,
Şanlı vatan ! Şanlı vatan !
Azerbaycan, Azerbaycan ! [5]
Bir sürü teklif ortaya atılmıştı. Bütün bu tekliflerin yanında büyük müzik
ustası Üzeyir hacibeyov’un bestelediği, bir zamanlar yarım kalan, mızrabının
kırılması, tellerinin kesilmesiyle seslendirilemeyen “Azerbaycan Marşı”
bunlar arasında en önemli yeri tutmaktaydı. Bunun üzerinde yapılan uzun
müzakerelerden sonra “Azerbaycan Marşı” ağırlık kazanmıştı. Onun
mısralarında Azerbaycan Türkünün büyüklüğü, fedakarlığı, cesareti ve millî
duguları, vatan ve millet aşkı bayraklaşıyordu.
Bugünkü millî marş uzun müzakereler sonucu sözleri Ahmet
Cevat’a, müziği Üzeyir Hacibeyov’a ait Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Millî
Marşı olarak 27.05.1992 tarihinde Azerbaycan Millî Meclisinde resmen kabul
edildi.
[1] Aliyeva Aybeniz, s.29.
[2] Merdanov Mısır ve Quliyev Asker, s 114.
[4] Merdanov Mısır ve Quliyev Asker, s 131.
[5] a.g.e., s 132.
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AHMED CEVAD’I SÜRGÜNE GÖTÜREN ŞİİR:
GÖY GÖL
Dumanlı dağların yeşil koynunda
Bulmuş güzellikte kemali, göy göl.
Yeşil gerdanlığı güzel boynunda,
Aks etmiş dağların cemali, göy göl.
Yayılmış şöhretin şarka, şimale,
Şairler hayrandır sendeki hale.
Dumanlı dağlara gelen suale,
Bir cevap almamış soralı, göy göl
Bulunmaz dünya’da benzerin bel ki,
Zevvarın olmuştur bir büyük ülke,
Olsaydı gönlümde bir yeşil gölge,
Düşseydi sinene yaralı, göy göl.
Senin güzelliğin gelmez ki, saya
Koynunda yer vardır yıldıza, aya,
Oldun sen onlara mihriban daye ,
Felek busatını kuralı, göy göl.
Kesin eyş-nuşi, gelenler susun,
Dumandan yorganı, döşeği yosun,
Bir yorgun peri var biraz uyusun,
Uyusun dağların maralı, göy göl.
Zümrüt gözlerini görsünler diye,
Çamlar boy atmıştır, uzanmış göğe,
Geçmiştir onlara gazabın niye?
Düşmüşlerdir senden uzağa göy göl.
Dolanır başında, gökte bulutlar,
Bezenmiş aşkınla çiçekler, otlar.
Öper yanağından kurbanlar otlar,
Ayrılık gönlünü kıralı, göygöl !
Bir sözün var mıdır esen yellere,
Siparış vermeğe uzak ellere...
Yayılmış şöhretin bütün ellere,
Olursa olsun goy nereli, göy göl..[15]
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[1] Saleddin Ali, Ahmed Cevad, s.162.
[2] a.g.s. s.162.
[3] Yeni yol Gazetesi 6 Kasım 1929 . sayısı 26.
[4] Saleddin Ali –I, s. 22-23. [5] Saleddin Ali –I , s.18-19.
[6] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman , s.12.
[7] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman. s.6.
[8] a.g.e., s.. s.7.
[9] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman, s.3-4. [
10] Saleddin Ali , Ahmed Cevad, s. 306.
[11] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman. s.20.
[12] Saleddin Ali, Ahmed Cevad, s.301.
[13] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman. s.18.
[14] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman. s.18.
[15] Saleddin Ali -I, s.230-231.
KAYNAK : ÖMER CULFA, ahmedcavad.tr.
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Mikayıl MÜŞFİK (1908-1939)
“Sovyet-Stalin zulüm rejiminin 31 yaşında şehit ettiği Mikâil Müşfik,
Azerbaycan’ın (komünist dönemindeki) üstün değerde “gençlik güzellik şairi”
sayılmaktadır. Bir buçuk aylık bebek iken annesini, altı yaşında da babasını
kaybeden Müşfik, esasen aç, bakımsız, şefkatsiz bir çocukluk, yoksul, azaplı
bir gençlik dönemi yaşadı. Bakü Darülfünûnu Edebiyat Fakültesini bitiren
Müşfik, Bakû’da yedi yıl öğretmenlik yaptığı sırada, çok sevilen duygulu ve
millî eğilimli şiirleri ile tanındı. Bu yüzden “Hurda küçük burjuva şairi” olarak
rejimin gözüne batmaya başladı. Nihayet Stalin- Beriye İkilisinin hazırladığı
1937-1938-1939 “büyük temizleme harekâtı” planının üçüncüsü gereğince
1939’da şehit edildi. Asıl öldürülme gerekçesi Müşfik’in “Ölkemı” dediği
vatanına ve milletinin değerlerine bağlı oluşu idi.
1937’de, Azeri millî şairi Ahmed Cevad Bey de aynı plan gereği
Sibirya’ya sürülerek öldürtülmüştür. 1937,1938,1939 yıllarında Dr. Dadaş
Hasanzade’nin kurşuna dizildiğini, Rahim Bey Vekilî’nin intihara zorlandığını
da anlatan Hüseyin Baykara “Azerbaycan İstiklâl Mücadelesi Tarihi” (İst.
1975,s. 200) şunları yazmaktadır: “Anlaşılacağı üzre, Azerbaycan İstiklâl
Mücadelesi çok kanlı ve kayıplı olmuştur, olacaktır da. Stalin-Beriye
kollegyasının Azerbaycan’daki cellâdı BAGİ ROV, Stalin öldükten ve Beriye
kurşuna dizildikten sonra Kuruşçev zamanında tutuklanarak Bakû’da
muhakeme edilirken yanındaki Ermeni yardımcılarını göstererek: “Bunlara
uyarak 29 bin Azerbaycan aydınını imha ettim.” itirafında bulunmuştur. Bu 29
bin aydın, (Bagirov’un itirafına göre) “bir period” temizlemenin
bilançosudur. Çünkü “toplu öldürmeler” Sovyetlerde devrelere ayrılmıştır. Bu
gerçek göz önüne alınırsa Azerbaycan İstiklâl Mücadelesi’nin verdiği kurbanlar
hakkında ancak bir fikir edinilmiş olur. ”
Müşfik’in, ancak 10 yıla sığan şiir ömrüne rağmen, çok eser
verdiği, tercümeler yaptığı görülüyor.
Başlıca şiir kitapları:
Külekler (1930).
Günün Sesleri (1932).
Pamuk-Çocuk Şiirleri (1932).
Buruklar Arasında (1932).
Şengül-Şingül-Mengül (1934).
Kaya ile Kendli ve Yılan (1935).
Çağlayan (ölümünden sonra basılmıştır).
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Bu şiirlere bakarak Mikâil Müşfik’in çocuk şiirlerine büyük ağırlık
verdiği görülüyor. Hayatını yazanlar, çocuklara gösterdiği bu yakınlığı
Müşfik’in yoksul çocukluğunda, kendisini çok seven ninesinin dizlerine
oturarak, Azerî türkü, bilmece (tapmaca) ve masalları çok dinlemesine
yoruyorlar.
Yine, onu anlatanlar, romantik hislere bağlılığını, İstanbul şivesine
hayranlığını, dolayısıyla “Osmanlı şivesiyle şiir söyleyen” Hüseyin Cavid’e ve
onu üstadı Tevfik Fikret’e bağlılığını dile getiriyorlar.
Müşfik, çağdaşı olan Türkiye şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel’i
ve daha sonra yetişen Necip Fazıl Kısakürek’i de çok beğenmektedir.
Onların tarz, üslûp ve temaları havasını Azerî şiirinde, kendi öz üslûp ve
derinliğini de katarak getirmiştir.
Mikâil Müşfik’in, aşağıya aldığımız şiirlerinden “Yine O Bağ Olaydı”
aslında uzun bir şiir (poema) olup Azerî folklor ve türkülerinden ilhamlıdır.
“Tar” adlı şiiri, Azerbaycan mûsikisinin millî çalgısı olan “tar”rî folklor
ve türkülerinden ilhamlıdır. “Tar” adlı şiiri, Azerbaycan musikisinin millî çalgısı
olan “tar” ın yasak edilmesi üzerine öfke ile yazılmıştır. Cafer Cabbarlı,
Müşfik’in hem yakın arkadaşı hem de hayranı olduğu bir şahsiyet olup onun
hakkında benzersiz “Mersiye” (ağıt)yi de alıyoruz. Beyaz Çöller, Türkiye’de
“Hececiler” dediğimiz şairlerin tarzda, güçlü romantik bir parça olarak,
aynı zamanda Mikâil Müşfik’in şiir anlayışını da az çok dile getirmektedir.”
Şiirlerinden Örnekler
“YİNE O BAĞ OLAYDI
Yine o bağ olaydı, yine yığışarak siz
O, bağa göçeydiniz.
Biz de muradımızca felekden kâm alaydık,
Size komşu olaydık.
Yine o bağ olaydı, seni tez tezgöreydim;
Kaleme söz vereydim.
Her gün bir yeni nağme, her gün bir yeni ilham..
Yazaydım seher akşam.
Arzuya bak, sevgilim tellerinden ince mi?
Söyle üreğince mi?
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Yine o bağ olaydı, yine size geleydik,
Danışaydık, güleydik
Ürkek bakışlarınla ruhumu dindireydin
Meni sevindireydin.
Gizli sohbet açaydık ruhun ihtiyacından
Kardaşından bacından.
Çekinerek çok zaman sohbeti değişeydin,
Menimle eyişeydin.
Yine de bir vuraydı kalbimiz gizli gizli
Sen ey esmer benizli
Bu yaz bir başka yazdır,
Bu yaz daha da hoşdur,
Vay o kalbe ki boşdur
Her ufukda bir heves,
Her bucakda bir ümid
İnsanlar daha mes’ud.
Duygular daha ince, fikirler daha derin,
Ürekler daha serin.
İnsanların vakan, talebi daha yüksek.
Yolumuzdan taş kesek
Temizlenmiş bir az da.
Ellerin keyfi sazdır,
Bu yaz bir başka yazdır.
Yine o bağ olaydı, yine o kumlu sahil.
Sular öteydi dil dil.
Saçın kimi kıvrılan dalgalara dalaydım,
Dalıp ilham alaydım,
Endamını hevesle kucaklarken dalgalar,
Kalbimde kasırgalar.
Fırtınalar coşaydı, kıskançlıklar doğaydı,
Meni hırsım boğaydı.
Cumup alaydım seni dalgaların elinden,
Yapışaydım belinden,
Heyâlimiz üzeydi sevda denizlerinde
Dalgalar üzerinde,
İlhamımın yelkeni zerrin saçın olaydı,
Sular hırçın olaydı.
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BEYAZ ÇÖLLER
Çokdandır bir şiir yazmamışam men,
Çokdandır bir nağme tutturmamışam.
Çokdandır ayrılıp şi’r âleminden,
Heyâl denizine baş vurmamışam.
Fikrim kasırgalı deryalar kimi,
İstenilen kadar dalgalanmamış.
Gönlüm uzak giden heyâller kimi,
İnce bulutlarla çulgulanmamış
Üreğim ilkbahar selleri kimi,
Atlana atlana kaynamamıştır.
Ruhum Mildüzü’nün çölleri kimi,
Beyaz çiçeklerle oynamamışdır. TAR
Oku tar, oku tar…
Sesinden en lâtif şarkılar dinleyim
Oku tar, Bir kadar Nağmem su kimi
Alışan ruhuma çileyim.
Oku tar,
Seni kim unu tar…
Ey geniş kütlenin acısı, şerbeti
Alevli sanatı,
Gözleri kıbleye açılan
Hisarlı binalar
Dinlemiş ezelden sesini
Papaklı atalar, çadralı analar,
Ötürmüşler sayende göğüslerini
Düşmüşler gâh şirin
Gâh acı toruna,
Sevine sevine Koruna koruna
Çarparak çargâhın duvardan duvara…
Yolcuyu yolundan
Etmiş âvâre
Çalkanmış dereler, tepeler, Ses vermiş sesine:
Lepeler.
Oku tar,
Fikrinden uyansın
Bahar’ın Seyit’hı gazeli,
Oku tar, Ruhlansm Şirvan’ın,
Gence’nin mehriban gözeli.
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BÜYÜK USTA CAFER CABBARLI İÇİN
Ey şanlı ülkemin şanlı ustası,
Düşdü mü elinden hayat fırçası?
Ey söz yüzüğünün yanar elması
Üreğin tutulup lekelendi mi?
Öldü! Haber verin aşnâya, dosta,
Ruhlar mühendisi o büyük usta!
Öldü bir usta ki ustalar başı,
Bütün kardaşların aziz yoldaşı.
Öldü! Ağlamayan gözler ağlasın,
Kalemler, kağıtlar, sözler ağlasın.
Altındaydı sözün semet atlan,
Çapanda titrerdi göyün katlan.
O ki söz atından deprendi, düşdü,
Sanki şi’rimizin bir bendi düşdü.
Boran, kış giderek bahar gelende
üller meclisine kuşlar gelende
Kuşlar sızıldansın, güller yolunsun,
Bu acı her şeyde koy hissolunsun
Günler birbirine değip ağlasın,
Bulutlar başını eğip ağlasın.
Tanyeri ağarsın, şafak sökülsün,
Ulduzlar gözyaşı kimi dökülsün
Güneş göy üzünde yansın yakılsın
Gamlı bulutlara iltica bulsun.
Yok göyler görünsün bir çemen kimi,
Ağarsın tanyeri yasemen kimi.
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Öldü, gürüldesin, çaksın bulutlar,
Kabrine çiçekler taksın bulutlar.
Ay, gece kabrinde cövlana çıksın,
Ulduzlar süzülüp seyrana çıksın.
Öpsün toprağını seher yelleri,
Üstünde titresin günün telleri.
Bu menim dileğim, bu menim hisim
Ey söz mühendisim, ruh mühendisim.” 1
Özet Değerlendirme
Resul Rıza’nın şiirlerinde bu dönemin olayları ve Azerî
aydınlarına karşı uygulanan yok etme hareketleri
geniş
yer
bulmuştur. Bu yıllarda sürgün edilen veya kurşuna dizilen
aydınlar arasında Resul Rıza’nın yakın arkadaşları ve sanatçı
dostları da vardır. Özellikle Mikayıl Müşfiq’in öldürülmesi şairi
çok etkilemiştir. “Gızıl Gül Olmayaydı” şiiri bu yılların siyasi
olaylarının değerlendirildiği önemli bir eserdir. “Gızıl Gül Olmayaydı
bayatı mısrası ile başlayan bu manzum hikâye şahsiyete perestiş
(Sovyetler Birliği’nde Stalin dönemine verilen genel ad) devrinde
günahsız olarak yok edilen şair Mikayıl Müşfiq’in hatırasına
adanmıştır.”4 Mikayıl Müşfiq:
5 Haziran 1908’de Bakü’de
doğmuştur. Aydın bir ailenin çocuğudur. Azerbaycan Devlet
Darülfünununda, Dil ve Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Pedagogluk
ve öğretmenlik yapmıştır. İlk şiiri ‘Bir Gün’, 1926 yılında Genç İşçi
gazetesinde yayımlanmıştır.
1937 yılında kurşuna dizilerek öldürülen Azerî aydınlarından
biridir. Külekler, Günün Sesleri, Buruglar Arasında önemli
eserlerinden bazılarıdır. Bkz. Teymur Ehmedov, Azerbaycan Sovyet
Yazarları, Yazıcı Neşriyatı, Bakı, 1987, s. 418–419.*“Mikayıl
Müşfiqin öldürülməsindən sonra onun ailəsi də repressiyaya məruz
qalır. “Öncə böyük qardaşı Mirzə təzyiqlərə məruz qalır. Onun heç
fotosu da yoxdur. O, ailəsi ilə birgə itkin düşüb. Bəzi məlumatlara
görə, Astaranın Pensər kəndində hesabdar işləyirmiş.
1

TÜRK EDEBİYATI 4. CİLT, AHMET KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL
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Böyük bacısı Böyükxanım İsmayılzadənin yoldaşı, həmçinin
bibisi oğlu olan Zeynalabdin güllələnir. Böyükxanımı həbs edəndə
üzərinə neft töküb özünü yandırır. Balacaxanım İsmayılzadə isə həmin
vaxt üç ayın gəlini idi. Savadlı bir qadın idi, məktəbdə müəllim
işləyirdi. Balacaxanımın yoldaşı Şükür Şükürlü adlı şəxs olub. Şükür
öldürülüb, Balacaxanım isə həbs olunaraq Arxangelskə sürgün olunub.
Orada altı il lager həyatı yaşayıb. Lagerdə tibb bacısı işləyib.
1956-cı ilin may ayında Mikayıl Müşfiqə bəraət veriləndən
sonra o, Azərbaycana qayıda bilir. Sağ qalmış ailə üzvü kimi hökumət
Balacaxanıma qan pulu təklif edir. Balacaxanım İsmayılzadə o puldan
imtina edir. Həmin qan puluna 56-cı ildə on dənə “Volqa” avtomobili
almaq olardı. Halbuki sürgündən qayıdan insan idi, bir müddət
kirayədə yaşamışdı”.
Dilqəm Əhməd”(2)
“Dilbər Axundzadə ilə Müşfiq 1933-cü ildə ailə həyatı
qurmuşdular. Yalçın adında övladları körpə yaşında dünyasını
dəyişmişdi. Müşfiq güllələnməmişdən bir həftə öncə dekabr ayında,
Yeni il ərəfəsində Dilbər həbs olunur, 1939-cu ilin martına kimi
həbsdə qalır. Ona verilən işgəncələrə bir qadın olaraq dözə bilmir,
psixoloji durumu pozulur, həbsxananın nəzdində psixiatrik dispanserə
yerləşdirilir.
Nəhayət, bu kimi hallara görə azadlığa buraxılır və o doğma
şəhəri Gəncəyə qayıdır. İkinci dəfə ailə həyatı qurur, bir oğlu, bir qızı
olur. 1990-cı ilə qədər yaşayıb, “Müşfiqli günlər” əsərini yazıb.”(3)
(2-3): ar-ar.facebook.com
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Hacı Kerim SANILI
Azerbaycan Türk Edebiyatının en parlak simaları, asırların diliyle
haykırmaya devam etmekte, “öldürseler de ölmeyeceğiz!” demektedirler.
Evet, milletine inanan ve milletinin birlik ve beraberliğini savunan, bayrağını
büyük bir aşkla savunan, vatan toprağının her çakıl taşına can vermeye hazır
olan şairler ki, onlar, asla “ölümlü” değildirler. Ölmek, unutulmak demektir.
Unutulmaz izleriyle, ilke, ülkü ve idealleriyle millî varlığımızın mukaddes
çizgilerini çizmiş olan şairlerin yolunda, açtıkları bayrağın gölgesinde,
yaktıkları meşalelerin ışığında, Azerbaycanlı şairler yazmaya, yazdıklarını
gelecek nesillere armağan etmeye devam etmektedirler.
Hangi bahane ve hangi aletle, hangi zamanda katledilirse
katledilsin, “öldürülen şairler”, ölümsüzlük türküsünü söyleyenlerdir.
Yazdıklarıyla gönüllere taht kurmuş olanları içinde yaşadıkları ulusları asla
unutmaz.
Şairler niye öldürülür?
Şair öldürmek kolay da ondan mı dersiniz? Duygu insanı, mısra
işçisi olan şairi, bir çiçek gibi koparmak kolay da ondan mı? Hiç şüphesiz öyle
değil…
Şair, alnında ışığı ilk duyan; geceyi seherlere döndüren, milletinin
aşkı, ışığı, meşalesi, yolu, dili, yüreği olandır. Uyuyan değil, uyanık ve uyaran,
lider olan şair, söz sultanı olarak, dilden, kelimeden yüreklere girip orada kalıp
iz bırakandır. Paşalara, beğlere, yönetenlere, krallara, çarlara, sultanlara,
despotlara karşı halkın en özgün yürek bayrağını dalgalandırıp karşı çıkan
şairdir.
Azerbaycan Şairleri de, asırlarca olduğu gibi, haksızın karşısına geçip,
halkın sözü olmuş; en çok da Moskof mezalimine, Stalin zulmüne karşı
durmuştur. İşte bu karşı duruşla, ölüme, düğüne gider gibi gidenler… Onlar ki,
“öldürseler de ölmeyeceğiz!” diyenlerdir.
1937'de Sovyet lideri Stalin döneminde, Azerbaycan Yazıcılar
Birliği’nin % 30’u katledildi. Dikta rejimleri, şairden ve şiirden korkar
hep. Şiirin özünde hürriyet vardır, hak ve halk vardır. Diktayı, zulmü,
karanlığı ışıkla boğar o öz…
Tarihler boyunca Rus zihniyeti, başta Ermeni maşaları-uşakları
vasıtasıyla da Türk Milleti’ne düşmanlık etmiştir. İşte bu düşman,
Azerbaycan Türklerinin millî birlik ve beraberliğini asla istememiş ve o
birliği tesis etmek uğrunda çalışan şairleri en küçük suçları olmadıkları
hâlde, öldürmeyi kendine görev saymıştır.
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Maddeten bir şairi ortadan kaldırabilirsiniz, ama,
mısralarını, ya mısralarının haykırdığı şiirlerini nasıl yok edeceksiniz?

ya

İşte bu nedenledir ki savaşlarda önce “kütüphaneler yakılmış”tır. Kitap
ve kütüphane o halkın millî hafızasıdır. Hafızasını yok edemediğiniz milleti yok
edemezsiniz. Dede Korkut, Yunus Emre, Hoca Nasrettin’i ve daha bir çok millî
hafıza nakışçısını yok edemeyecekler; işte bu sebeple de Türk Ulusunu asla
yok edemeyeceklerdir.
Azerbaycanlı Şairler, Kırım, Kazak, Özbek, Kıbrıs, Kerkük ve diğer
yerlerdeki Türk Şairleri ile aynı kaderi paylaşmışlardır. Çoğunda önce sürgün,
sonra ölüm…
*
“Hacıkerim Hüseynoğlu Sanıllı, 1878'de Kazak'ın Çaylı köyünde
doğdu. 1898'de Kafkasya Öğretmen Okulunu bitirdi. Pedagoji çalışmalarına
Haçmaz köyünde öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaparak başladı.
Ardından Gence'de Rus-Tatar okulunda öğretmenlik yaptı. Qazak'ın
birçok köyünde de öğretmenlik yapan şair, eğitim faaliyetlerinden dolayı
Stanislav Madalyası ile ödüllendirildi. Edebî yaşamına devrimden önce
başladı ve eserleri çeşitli matbaalar tarafından neşredildi. Mahnılar adlı ilk
şiir mecmuası, 1919'da Bakü'de yayımlandı. Maarif cephesinde ciddi faaliyet
gösteren şair, yeni alfabenin oluşturulması ve hayata geçirilmesi, ders
kitaplarının yazımında çalıştı, son yıllarda ise Bakü Okulunda öğretmenlik
yapmıştır. 1934'te Azerbaycan Yazarlar Birliğine üye oldu. 4 Haziran
1937 tarihinde soruşturma sırasında kurşuna dizilerek öldürüldü”
Eserleri
Kendimiz ve Aran Köçü, Bakü, 1927.
Namus Davası, Bakü, 1927. Deli Öküz, Bakü, 1927. Meymun ve İlan, Bakü,
1927. Türk Elifbası, Bakü, 1927. Üçüncü İl, Bakü, 1928.
Turut Gaçagları, Bakü, 1935-1964.
Çocuk yaşlarında iyi ve sağlam hafızaya sahip olması çoklarını
şaşkına çevirdi. Yazın son günleri idi, köyde koyun kırkımı sona ermişti. Adete
göre, bu münasebetle kırkımçılar için koyun kesilir, şenlik kurulur, aşık çalıp
okur, bir tür cemaat gergin işten sonra dinçleşirmiş. Böyle şenliklerden birinde
mollalar mektebinin dördüncü sınıfında okuyan Hacı Kerim de yer alıyordu.
Alaçıkda çal-çağır sırasında iki kişi aşık gelip şenliğe katılır. Üç-dört şarkı
okunduktan sonra, onlardan biri şenlik katılımcılarına dönüp:
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- “Ben size bağlama (muamma) deyecem. Kim onu bulursa, o kişiye
bir "beşlik" altın verecem. Eğer bulamazsanız, ben sizin her birinizden bir lira
alacağım.”
Âşık sazı sinesine basıp, öyle yeni sözüne başlamak istemişti ki
birden ayağı kayıp yıkılıverdi.. Ayrıca kendini kaybetmeyen âşık, oradakilere
dönüp:
Amcamın oğlu Mürşüddü,
Aklıma bir şey düştü.
Sorşuram ne zaman
Bu taş buraya düşübdü?
- Diye ortadaki sal taşa işaret ediyor.
Hacı Kerim öne geçip aşığa şöyle cevap verir:
Ayağın katı kaydı,
Herkes birden gülüşdü.
Dünya bine olandan
Bu taş buraya düşübdü.
Cevap âşığın çok hoşuna gidiyor. Hacı Kerim'i yanına çağırıp ona
bir altın "beşlik" verir. Çocuktaki yeteneğe hayran kalan âşık "Bundan iyi
sanatçı olur" deyip, 13-14 yaşındaki Hacı Kerim'i kendisine çırak almak istiyor.
Ama dayısı Abdurrahman ağa razı olmuyor. Âşığa "onu okutduracam, çok
götürümlü uşaqdı ..." cevabını verir.
El-oba ileri gelenlerini, şiir severlerin anlattığına göre, Hacı Kerim’e
doğaçlama şiir söylemek yeteneği anneannesi Şəhriban’dan geçti. El arasında
"Şehri karı" olarak bilinen Şəhriban nine çok “bayatı” biliyormuş, kendisinden
bayatılar koşar, her işe bir benzetme verirmiş.
Çocuk yaşlarında günlerinin çoğunu babası ile kışın kışlak, yazda
yaylakda koyun-kuzu gütmekle geçiren Hacı Kerim doğa vurgunu olup çıktı.
Eli kalem tutan Azerbaycan doğasının muhteşem dağları, durnagözlü
çeşmeleri, sefalı yaylakları, bar behreli Ceyrançölü, Kürkırağı meşelikleri
şiirlerinde işlemeye başladı.
Hacı Kerim köydeki molla okulunu bitirip Qazak’ da dört yıl Rus-Tatar
okulunda okumuş, sonra bir çok Azerbaycan aydınlarının eğitim aldığı
Kafkasya (Gori) Öğretmenler Seminariyasında eğitimini sürdürmüştür. Bey
soyundan olduğuna göre seminere de 1893 yılında zorlukla, dayısının
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yardımıyla kabul olmuştu. Nitekim hatıralarında şöyle demişti:
"Seminariya! Gencliğimin en güzel çağlarını sende geçirdim ve
ben buna heyfsilənmirəm. Sen bizim halkımızın gözüne ışık oldun, onu
medreselerden aydınlık odalara çıkardın, hasır üste durmaktan
dizlerinin kapakları nasır olan çocuklara zavallının geldi, hazırlık
kursları açtın. Ben sende Derjavini, Karamzini, Çernışevskini, Puşkini,
Tolstoy'u, Lermontovu, Krılovu, Turgenevi okudum. Onlardan öğrendim,
L.Tolstoy’un okul ve dersliğine ilgim arttı. Ne olaydı, ömür aman gönderse,
öğrendiklerimi halkıma çatdıraydım ... "
Kafkasya Öğretmenleri Ruhban Okulu Azerbaycan şubesini
1898 yılında başarıyla bitiren Hacı Kerim Sanılı, büyük hevesle köylerinde,
doğduğu Çaylı Köyü’nde okul açıp ders vermek telaşına düşer. Ancak, bu
denemesinden sonra Nuha (Şeki) kazasının Qaçmaz köyü okuluna müdür
olarak atanıyor.
Araştırıcılar ve siyasetçiler tarafından XIX yüzyılın ikinci yarısı ve
yirminci yüzyılın başları rönesans gibi değerlendirilir: Millî uyanış, halk
hareketleri, devrimler, özgürlük ve bağımsızlık uğruna çarpışmalar, basının
teşekkülü, aydınlanma gibi konular tarihe geçti.
Hacı Kerim böyle bir dönemde öğretmen olarak görev yaptığı köyde
ve ona yakın bölgelerde eşitsizliği tam gidermek amacıyla kızlar okulu açmak
düşücesine kapıldı. Fakat bu düşüncesi, yerli mollalar tarafından tepki
ile karşılanmış ve onu kâfir olarak adlandırmışlar, aleyhinde komplo
düzenleyip yaşadığı eve baskın yapmışlardır.
Arzusunu gerçekleştiremeyen Hacı Kerim, mecbur olup Qazax’a
gidip, Poylu köyünde öğretmenliğe döner. Bir süre burada çalıştıkdan sonra
Qazak’ın Dağ Kesemen dört yıllık okuluna müdür olarak atanır. 1904 yılında
doğduğu memleketi Çaylı Köyü’ne döner, Çaylı Kesemen, Poylu, Sınır
Kesemen ve Dağ Kesemen’de pedagojik faaliyetini sürdürerek maarifçiliklə
uğraşır…
Çaylı Köyü’nde ve ayrıca komşu köylerde çocuklarla sohbetler
yapıyor, onları yetkin ve tanınmış kişi olacaklarına inandırıp eğitime
teşvik ediyordu. İyi yaşamanın, ilerlemeye ulaşmanın yolunun sadece
okumakta ve maariflenmekde olduğunu bildirmekle okula gelen çocukların
sayısının her yıl artmasına nail olur. Yetenekli, ama imkânı kıt çocukları
okula celb etmekle mali sorunlarını üstlenir. Buralarda yaşayanlar iyi
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hatırlıyorlar ki 1905 yılında Kazak kazasının ayrı ayrı köylerinde yedi okul
binasının inşaası hakkında düzenlenmiş projeyi Çar’a tasdik ettiren, bu
binaların yapımına gerekli mali kaynak ayrılmasını sağlayan, izin alan Hacı
Kerim Sanılı olmuştur. Projeye göre, bu binalardan birinin Çaylı köyünde
inşa edilmesi öngörülmüştü. Yerel halktan kimse kıyıp kendi toprağını
vermiyordu ki, orada inşaata başlanılsın. Bunu duyan kuzeni Muhammed Hacı
Kerim’e haber gönderir ki, “Senin hatırına ben kendi toprağımdan 1,5 hektar
yer alıyorum, gel, okulu inşa et!”. Bu hayırlı haberden sonra hemen inşaat
çalışmalarına başlanılır. Bu yapı 1924 yılından 1989 yılına kadar Çaylı 1
Sayılı Ortaokulu olarak görev yapar. Yeri gelmişken, H.K.Sanılı 1913 yılında
pedagojik faaliyetlerinden dolayı III derece kutsal Stanislav nişanı ile
ödüllendirildi.
Hacı Kerim öğretmen 1905 yılında "Difai", daha sonra ise
"Savunma" örgütlerine üye oldu. Ülkesini sömürgecilik boyunduruğundan
kurtarmak, milletini eğitimli ve bilgili yapmak uğruna her türlü mücadeleye
hazır olan Hacı Kerim Sanılı maarifçiliğin yanı sıra, sosyal- siyasi çalışmalarda
da etkinlik göstermiştir.
Yerel istihbarat idaresinin gözünden kaçmayan bu çabanın sonucu
olarak Hacı Kerim Sanılı ilk kez 1906 yılında tutuklandı. Bu durum,
terakkiperver insanlar tarafından şiddetle protesto edildi. Hatta Ferudin Bey
Köçerli "İrşad" gazetesinde "El İçin Ağlayan Gözden Olur" makalesi ile
hareket ederek tüm Azerbaycan aydınlarını Sanılı’nın cezaevinden
kurtarılması için göreve çağırdı. Neticede Hacı Kerim Sanılı hapisten
tahliye edildi. Fakat tehdit onu yine inancından döndürememiş, faaliyetlerine
gizli bir şekilde devam etmiştir. 1907 yılı Şubat 9'unda Bakü'ye gelir, "Hayır
faaliyetlerinde" bulunur, yoksullara, imkânsızlara maddi yardım yapılması için
elinden geleni esirgemez.
Hacı Kerim'in sosyal-siyasi olaylardaki etkinliği bazı kesimlerde
kıskançlıkla karşılanır. Onu sosyal-siyasi olaylardan dışlamak için 1910 yılı
haziran ayında Kafkas Eğitim Dairesi Başkanlığının tayini ile Petersburg
Öğretmenler Enstitüsü nezdinde açılmış el emeği kursuna gönderirler. Orada
okuduğu yıllarda Hacı Kerim Rus devrimcileri Belinski ve Çernışevski ile
yakından tanışır. Bu tanışma ve Petersburg hayatı Sanılı’nın sonraları sosyalsiyasi yönden şekillenmesine, vatanseverlik ruhunun yükselmesinde önemli
rol oynamıştır. Kursu tamamladıktan sonra Qazak’a dönen Sanılı ne kadar
çaba gösterse de onu öğretmenlik mesleğine almamışlardır. Güçlükle de
olsa, 1915 yılında geçici olarak, grafik sanatları öğretmeninin yardımcısı
olabilmiştir.
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1917 yılında çarizmin devrilmesi ile ilgili sosyal-siyasi olayların etkisi
Qazak’da da hissedildi. Qazak kazasının yönetimi köylüler tarafından büyük
nüfuz sahibi olan Hacı Kerim Sanılı’ya verilmiştir.
Oluşan elverişli ortamdan sonra Firudin Bey Köçerli Kafkasya (Gori)
Öğretmenler Ruhban Azerbaycan şubesini acilen Gence'ye taşımaya karar
verir. Hatta Gəncə’nin yol uzaklığından şikayetçi olan Firudin Bey konuyu
acilen çözmek için 1918 yılında Qazak kaza valisi Hacı Kerim Sanılı’ nın
yanına gelir. Azerbaycan şubesinin Qazak’a yerleştirilmesi için bina ister.
Sanılı, eski hocası Firudin bey Köçərli’ yi hoşgörüyle karşılar. Bu işe yürekten
taraftar olduğunu bildirir. Hacı Kerim Qazak’ın değerli insanlarından olan
Meşedi İbrahim'i yanına çağırıp meseleyi ona danışır. Hiçbir eğitimi ve
bilgisi olmayan Meşedi İbrahim okumanın ve maarifçiliğin taraftarı
olduğundan bu teklife çok sevinir ve aynı gün bir İranlı tacirin Qazak’ın
merkezinde satışa koyduğu 17 odadan oluşan mülkü 150 altın paraya alıp
Firudin Bey Köçerliye verir.
Maarife, kültüre, ilme rağbet besleyen, ilgi gösteren, bu
yolda imkânsıza ve fakire arka duran Hacı Kerim Sanılı’nın bu iyiliği cemaat
arasında olan saygınlığını, nüfuzunu daha çok arttırır. Azerbaycan'da millî
hükümet kurulduğunda H.K.Sanılı yerli halkı bağımsız Azerbaycan devletini
savunmaya, ona sadakatle hizmete çağırdı. Hacı Kerim Sanılı 1918-1920
yılları Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Parlamentosu üyesi olmuş, sosyalistler
fraksiyasını temsil etmiş, Kazak seminariyasına bütçe ayrılmasından dolayı
parlamentonun toplantılarında önerilerde bulunmuş ve isteğine nail olmuştur.
Rusça, Fransızca ve Farsça'yı mükemmel bilen Hacı Kerim Sanılı
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ne ve çok sevdiği şerefli öğretmenlik mesleğine
sadık kalmıştır. 1922 yılında N.Nerimanov’ un teklifi ile Bakü'ye taşındı, Yeni
Türk Alfabe Komitesi Ferhad Ağazade, Bekir Çobanzade, Xudadat
Melikaslanov, Mirza Cabbar Mehemmedzade, Hüseyin İsrafilbəyov, Mirza
Hüseyin Camalzadə, Veli Xuluflu, İdris Akkuş (Hasanov), Mansur
Qurbanzade ile birlikte çalışmıştır. Bakü'de Tarım
Enstitüsünde,
Azerbaycan Sanayi Enstitüsünde, 1936-1937 yıllarında ise başkentin 25
saylı orta mektebinde rus dili öğretmeni olarak görev yapmıştır.
Sanılı Bakü Halk Maarif biriminde müfettiş görevine iken Bakü'de
yapılan geniş kapsamlı okul yapılanması ve okuma etkinliklerinde eşsiz
hizmetler göstermiştir. Onun "Büyükler İçin Alfabe Kitabı" (1924), "Türk
Alfabesi" (1927), "Üçüncü Yıl" (1927), (Tekrar Yayınları 1929, 1930), "Zulmün
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Sonu" (1927), "Türk Alfabesi" (1930) vb. eserleri halkın eğitiminde müstesna
rol oynamıştır. O, aynı zamanda, Azerbaycan halk sanatı geleneklerini
derinden incelemiştir. Hacı Kerim Sanılı öğretmen, şair idi. Şiirleri "Maarif ve
Kültür", "Doğu Kadını" dergilerinde, "Edebiyat" ve "Komünist" gazetelerinde ve
diğer nüfuzlu matbu organlarda yayınlanmıştır. Gerek sosyal-siyasi, gerekse
edebî faaliyetinde hep hakkı, adaleti savunmuş, bu yoldan da dönmemiştir.
Onun ilk kitabı ( "Canavarlar Hükümeti") 1918 yılında yayımlandı. 1919 yılında
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Bakü'de "Nevruz" Matbaası
tarafından "Yeni Şerqiler" kitabı yayınlanmıştı. Bundan sonra "Kəndimiz ve
Aran Göçü" (1927), "Namus Davası" (1927), "Zulmün Sonu" (1927) ve
"Turud Kaçakları" (1935), (1964), "Seçilmiş Eserleri" (1993) şiir kitapları
yayınlanmıştır.
Yirminci yüzyılda Azerbaycan edebiyatında ilk tarihi manzume tarzının
temelini atan Hacı Kerim Sanılı’nın şiirlerinde Arapça, Farsça ve diğer
dillerden geçme sözlere rastlanmaz. Dil konusuna çok ciddi çalışmalarda
bulunmuştur. Nitekim, 1934 yılında Azerbaycan yazarlarının I. kurultayında
bu konu ile ilgili konuşma yapmış, kendi dilini beğenmeyip, yabancı dil
konuşanlara:
“Bundan sonra yeni yollar açılır,
Bu yollara renkli çiçek saçılır.
Özge şive, özge sözden kaçılır
Daha bir de biz uymarıq her yada.”
diyerek Arap, Fars ve Rus kökenli ifadelerden kaçmayı tavsiye etmiştir.
Şairin bu düşüncesini anlamayan meddahlar ise 1934 yılında Azerbaycan
Yazarlar Birliğinin I. kurultayında Hüseyin Cavid’le, Ahmet Cavad’la birlikte
Hacı Kerim Sanılı’yı da eleştiri yağmuruna tutarlar.
Böylece ağa siyah, siyaha beyaz diye diye "Azerbaycan toprağını ve
doğasını bir doğabilimci kadar öğrenip şair dili anlatan (Mesud Alioğlu) Hacı
Kerim Sanılı’yı 1937 Haziran 3'te gecenin karanlığında Hüseyin Cavid, Ahmet
Cevad, Mikail Muşfiq, Veli Xulufl’dan bir gün önce NKVD hapishanesine yolcu
ettiler.
Bundan altı gün sonra 9 Haziran 1937 tarihinde "Edebiyat Gazetesi"
Azerbaycan Yazarları Birliğinin görüşünü ifade ederek : "Sovyet Yazarlar
Birliği'nde Sovyet edebiyatını ve onun temelini yıkmaya çalışan
Çemenzeminli, Sanılı, H. Cavid, M.Müşfiq, A.Musaxanlı, S.Hüseyn gibi
düşmanlara yer yoktur. " diye yazıyordu.
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Hiçbir partinin üyesi olmadığı hâlde, Azerbaycan vatandaşı,
şair, Ticaret ve Kooperasiya Enstitüsü öğretmeni Sanılı’ nın eksinqilabi (karşı
devrimci)-milliyetçi organizasyonunda faaliyet gösterdiğinden bahisle,
vatana ihanet suçlaması ile hapsedilir. Mutabık kalınan ve kabul edilen karar,
Halk İçişleri Komiseri Sumbatov tarafından onaylanır. H.K.Sanılı hakkında
verilen kararda ayrıca gösterilir ki, "Qolçomaq ailesinden olan H.K.Sanılı
Azerbaycan'ın sovyetləşməsi zamanında ” Azrail fırkası” adlı bir örgüt
kurmuştur. Ticaret ve Kooperasiya Enstitüsü öğretmeni olan şair, yazar
Azerbaycan güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmiştir. Öğretmen, şair ve
halk adamı olarak tanınan Hacı Kerim Sanılı’ya zindanda olmadık
işkenceler yapılır. Şair ileri yaşında, karanlık zindanlarda hapsedilir.
Soruşturma-tutanaklarında, ister çarizm döneminde, ister Cumhuriyet
zamanında, isterse
Sovyet hakimiyeti kurulduktan sonra
H.K.Sanılı
halkının özgürlüğü, vatanının bağımsızlığı, milletinin birliği uğruna
mücadelelerde aktif rol onayladı.
NKVD bodrumunda günde birkaç kez dövüldü-söyüləndən sonra
araştırmacı: "Sen küçük burjuva şairisindir, boynuna al! .." - Deyende Hacı
Kerim Sanılı cevap verir ki, "eye, küçük burjuva ne kopooludur ki, ben onun
şairi olum ?! olsa- olursa ben büyük burjuva şairi olurum Ama düzünü bilmek
istiyorsan, ben el şairiyem! "
İki ay kadar NKVD zindanarında azap ve işkenceye maruz kalan
özgürlük ve hak mübarizi Hacı Kerim Sanılı ömrünün 60. sonbaharında
mehkemesiz-filansız ölüm odalarında azap ve işkenceye dayanamayıp (güya
kalp yetmezliğinden) öldü. 1
Hacı Kərim Sanılı’ nın 1919 yılında "Novruz" matbaasində
basılmış "Yeni Şərqilər" kitabından MARŞ şiiri şöyledir:
“Azəri türkləri qoyma düşməni
O gələ eyləyə sizləri əsir!
Yüz zülm ilə əzdilər səni
Həm dilin, adətin etdilər həqir!
Bu vətən sizlərin köhnə yurdudur
Canınız, qanınız onda bəslənib.
1

Rahman Salmanlı Azərbaycan.- 2010.- 27 iyul.- S. 4.
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Qalx! Qalx! qardaşım bağla xəncərin
Xunxarlara sən olma dəstkir!
Ey uca dağların Çolpa tərlanı!
Uç-uç vaxt olub düşmənin gəlir.
Ey qalin ormanin körpə aslanı
Sizləri əyəmməz qovğada dəmir!
Ey bizim gənc qoşun, odlu sinəni!
Mərdi-mərdanə sən düşmənə çevir!
Göstər onlara sən qanlı nizəni
Qansın o kəm keçib gördüyü əsr!
Düşmənin cənginə bir də keçməyin!
Gülləmiz düz vurur qılıncımız kəsir!”
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Salman MÜMTAZ
Gece kuşlarının rüyâlarımıza getirdiği Sibirya ayazlarında Hüseyin
Cavid veya Yusuf Vezir Çemenzeminli’yi görür, donar kalırım bazen. Yürürüm
ışığa, aşka başım dik…
Gün öğle vaktine yöneldiğinde, Mikayıl Müşfik, Ahmet Cavad, Ali
Nazim, Hacıkerim Sanılı, Seyid Hüseyin, Salman Mümtaz, Bekir
Çobanzade, Tağı Şahbazi, Hacıbaba Hezerli, Semed Mensur, Büyükağa
Talıbi, Kantemir, Emin Abid, Mustafa Kuliyev , Atababa Musahanlı olur
kurşuna dizilirim.
Damçılı bulag olur yüreğim ve bir tren kalkar içimdeki
istasyondan; Kağızmanlı Hıfzı olurum, Çıldırlı Aşık Şenlik olurum
çıkarım yollara, el sallarım ruh kökümün trenlerine… Sonra küçük yaşta
Gence’de yetim kalan Ahmet Cevat olurum, kelimelerden bayrak çizerim
göklerin dipsiz ve sonsuz zirvelerine…
Bir türkü dolanır dilime. Önce “Lâleler” der, sonra “Ceylan Ovası”na
iner ve ardından “Kızıl gül olmayaydı” der dururum…
Çırpın Karadeniz çırpın… Yan Hazar, ağla Aras, hıçkır Van Gölü…
Karabağ kara bahtına kalmasın, bahtını Türkçe eylesin Mevlam, ak
eylesin, gül eylesin.. Ümmü Gülsüm’ün Bakü’ye saklanan, siner yakan evlad
hasreti yağmur olup yağsın… Sular Türk ve Türkçe aksın. Tebriz’den bir
gül at Bakü’ye kokusunu Ankara’dan duyayım olmaz mı?
Selman Mümtaz (Azerice: Salman Mümtaz; d. 20 Mayıs,
1884; ö. 6 Eylül, 1941) Azerî edebiyat araştırmacısı ve şairi, halk
edebiyatı bilimcisi, Azerî edebiyati tarihçisi, ilim adamı.
1887'de babasının vefatindan sonra Aşkabat'daki dayısının
himayesinde büyümüş ve orada tahsiline başlamıştır.
Burada Mirze Esedullah adlı bir hocadan Arapça ve Farsça yanında
Urduca’da ögrenmiştir.
Kuvvetli bir hafizaya sahip oldugu için birçok şiiri
ezberlemişti. Islâm halklarının dillerini bilmesi onda Doğu edebiyatlarına karşı
bir ilgi uyandırdı
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Tiflis'te Molla Nasreddin dergisi çıktıktan sonra Selman Mümtaz da
bu satiric derginin yazarları arasında yer aldı. Aynı zamanda klasik tarzda
şiirler de yazıyordu. Aşkabat'ta arkadaşlarıyla birlikte edebi bir meclis
kurmuştu.1908- 1909 arasında başta Molla Nasreddin olmak üzre Azeri
matbuat organlarında yayınladığı satirik şiirler ve yazılarla dikkati çekti. Bu
gibi eserlerinde vatan, millet sevgisini yüceltiyor, sosyal hayattaki
bozuklukları teşhir ve ifşa ediyordu.
Kavsî Tabrizi'nin divanını ilk defa eksik olarak Selman Mümtaz
yayımlamıştır (Bakü 1925).
1925'te Vagıf'ın şiirlerini ayrı bir kitap hâline getirir. Selman
Mümtaz Habîbi, Fuzûlî, İmadeddin Nesimî, Şah İsmail Hatai gibi Azeri
şairlerle ilgili ilk çalışmaları yapmıştır.
Hatai'nin yazdığı "Dihnâme"yi ilk defa ele alan Selman Mümtaz'dır
("Maarif ve Medeniyet" mecmuasının Bakû 1924 tarihli, 4-5, 8-9, 10-11
sayılarında).
Azerbaycan Yazmalar Fonu'nda Hatai'nin divanın XVII. Yüzyıla ait
nüshasının bir kopyası bulunmaktadır. Bakü'de yayınlanan Şah ismail
Divanı'nın baskıları buna dayanmaktadır. Bu nüshadan ilk yararlanan Selman
Mümtaz olmuştur. Hatâ'î'nin divanının ilk neşri de Selman Mümtaz'a aittir.
Vazeh'in şiirlerinden ve onların el yazmalarından örnekler ilk defa
Selman Mümtaz tarafından "Mirza Şefi Vazeh Kitabı, Bakü, 1926" adıyla
neşredilmiş.
Emrah'tan, yurt dışında ilk söz açan araştırmacı Selman Mümtaz'dır.
Emrah'ın iki şiirini yayınlıyan Selman Mümtaz, Emrah'ın yaşadığı yerin belli
olmadığını yazmaktadır.
"Rus zulmü" kurbanı iken 1937'de hapse atılmış, hakkında
karar gereği 1941'de Rusya'nın Oryol şehrinde kurşuna dizilerek
edilmiştir. "Rus Zulmü" kurbanları arasında Vezir Çimenzeminli,
Atababa Musahanlı, Ali Nazım, Tagı Şehbazi, Seyid Huseyn, Talibli
Razi gibi değerli araştırmacı, münekkit, şair ve yazarın da adları vardır.

alınan
infaz
Sanili,
ve Ali

“Tam adı Salman Meşedi Muhammed Emin oğlu Askerzade olan
şairimiz 1884’te Şeki’de doğdu. Edebiyat tarihçisi, araştırıcısı ve şairdir.
Bolşevikler onu herhâlde bu sebeple vatan haini sayıp öldürmüşlerdi.
Salman Mümtaz şair olarak tanınmış olmasına rağmen bu güne kadar onun
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şiirleri yayımlanmamıştır. Aşağıdaki iki şiiri ilk defa 31 Aralık 2004’te
525-ci Gazetede yayımlanmıştır. Her iki şiir de Muhammed Emin oğlu Salman
Mümtaz imzasını taşır. “Enveriyye” adlı ilki 1918’de Gence’de yazılmış ve
Osmanlının meşhur harbiye nazırı, başkumandan vekili, mirliva, padişahın
damadı Enver Paşa’ya hasredilmişti.
Enver Paşa, Sovyet hakimiyetinden önce Azerbaycan’da bütün
kitapçılarda renk renk büyük portreleri satılan ve bu portreleriyle binlerce
Azerbaycan Türkünün evini süsleyen, onlara sevinç ve gurur bağışlayan
Edirne fatihi olarak
Azerbaycan
Türklerinin
de
kalplerini
fethetmişti. Enver Paşa Azerbaycan’da, Azerbaycan Cumhuriyeti devrinde
1918’de kurtarıcı Kafkas İslam Ordusunu Azerbaycan’a gönderen nazır olarak
da sevilirdi. Hakkında nağmeler düzülür ve sanatkârlar bunları
şenliklerde, bayramlarda coşkuyla okurlardı. Bugün Azerbaycan’da ise onun
kardeşi Nuri Paşa daha çok tanınır. Burada yayımlanan şiirler Elyazmaları
Enstitüsü’nde saklanmaktadır (Fon 20, liste 1, saklama birimi 216) ve onlar
büyük bir nakışlı kağıda basılıdır. Muhtemelen şair, ilk şiiri Şeki’ye gelmiş olan
Nuri Paşa vasıtasıyla Enver Paşa’ya ulaştırmak için güzel bir şekilde
bastırmış ve çok miktarda dağıtmıştı.
“Öyün, Millet” başlıklı ikinci şiir Enver Paşa’nın küçük kardeşi 1918’de
Bakü’yü Rus-Ermeni işgalcilerinden temizleyen Azerbaycan’ın bağımsızlığı
uğrunda savaşan 9. ordu kumandanı ferik Nuri Paşa’ya (Killigil)
hasredilmiştir. Bu şiir “Azerbaycan Gazetesi”nin 30 Teşrin-i evvel (Ekim) 1918
günlü 26. nüshasında yayımlanmıştı. Başlığının altında “İşbu abdar şiir,
Kafkasya İslam Ordusu baş kumandanı devletli ferik Nuri Paşa efendimiz
hazretlerinin Şeki’ye vürudu münasebetiyle Kafkasya
şuarasından
muhterem Muhammed Emin oğlu Salman Mümtaz Efendi tarafından
bedaheten (doğaçlama) ve paşa hazretlerinin nam-i namilerine ithafen tab ve
neşr edilmiştir, diye bir not düşülmüştü.
Şair bu şiiri, Şeki’de okuduğunda Nuri Paşa ona Türkiye nişanı
vermişti, şair tutuklandığında ise karısı bu mektubu yok etmeye mecbur
kalmıştı.
Enveriyye
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver!
Seninle fahr edir şimdi büyük sultan, ulu kayser
Ki, sensen dahi-yi devran, sensen fatih-i kişver,
Sana şayestedir elhakk tila ovrengü zer efser .
Doğar mı mader-i giyti senin tek bir de bir ner er
Hayali ay kimi aydın, meramı gün kimi Enver?!
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Sehab-i küfrü ten böldün, kılınç darbıyla etdin şakk,
Çıkartdın milleti yekser ışıklı günlere elhakk,
Ayıltdın Türkleri, verdin demadem Türküğe revnak
Sana bu işde yardımcı yakin oldu cenab-ı Hakk,
Sen oldun Hazret-i Hakkın sefa-yı lutfuna mazhar
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver!
Müselman gayretin çekdin, gözetdin Türkün namusun,
Dağıtdın haver-i İslamdan küffar kabusun.
Mesacidden dilerdi Rus asa öz nehs nakusun ,
Güneşden parlak amalın olup Şark ehline ezher,
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver!
Munzam ordunu birden ser-i adüvvane saldırdın,
“Kıral”lar rişesin kırdın, “karol”lar tacın aldırdın,
Edip mağlup küffarı, neva-yı suru çaldırdın,
“Hilal-i arşa yükseltdin”, “gün”ü eflake kaldırdın.
Nihal-i maksad-ı fikrin getirdi tatlı bir nevber,
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver!
Ziya-yı fikrin ile ziyasızdık, ziyalandık,
Cefa vü cevr çekmişdik, fütuhunla sefalandık,
Liva-yı nusretin ile , bihamdillah, livalandık,
Hakir ü pest olmuşduk, ucaldık, itilalandık.
Tamamen Kafkas’ın ehli gönüldendir sana asker
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver!
Saadet devri, söz yok kim, yetirmiş şanlı cahidler,
İğitler, kahraman erler, şücaetli mücahidler,
Buna tarihde vardır dahi binlerce şahidler,
Dikipdir onlara şahlar neçe yerde müşahidler.
Yapar millet sana layık tiladan heykel-i ekber.
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver!
Semada yıldırım tek parlayan dem tiğinin berki
Işıklandırdı şemsasa seraser alem-i Şarkı,
Nisar-ı hak-i payınçün düzüldü bin güzel şarkı ;
Benim naçiz şiirimle veli var onların farkı
Mübarek vechini görcek tapar eşarımız ziver,
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver!
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Öyün, millet
O gün millet ki eltafı olup şevketli sultanın,
Hilalin halesi kılsın ihata Türk evtanın .
Tefahur eyle, ey millet, muradın hasıl olmuşdur,
Daha eflake yükselmez enin-i ah ü efganın.
Ziyasız Rus zulmünden o yüksek ruhun ölmüşdü,
Dökürdü şişeye her dem şerabi nab tek kanın.
Kızılgül tek açıl, gül, gör ki Türkün şanlı ordusu
Revak-ı arşa nasbetmiş büyük Osmanlı unvanın.
Semaya doğru tuğrul tek sen, ey Türk oğlu, uç, yüksel
Ki, sensen şanlı evladı şerefli eski Turanın.
Bulut altında kalmışdı eğerçi kevkeb-i bahtın ,
Gör imdi necm-i zahir tek hilalın, necm-i tabanın .
Gerek tak-ı mukarnasdan asılsın Türkün tuğrası
Melekler zib-i duş etsin livasın Al-i Osmanın .
Bütün, Mümtaz, ellerden olar Türk milleti mümtaz ,
Sürer bundan sonra Türklük şerefli-şanlı devranın.
tr.wikipedia.org
ufukotesi.com, Doç.Dr.Fethi GEDİKLİ, Adalet TAHİRZADE Köşe yazısından
^ a b c Yavuz Akpınar. Azeri edebiyatı araştırmaları. Dergâh Yayınları, 1994.512 s. S. 478.
^ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi: Balaban, Mustafa Rahmi – Besir Ağa, Moralı. Türkiye Diyanet Vakfı, Bekir Topaloğlu.
Türkiye Diyanet Vakfı, 1992. S. 70.
^ Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi: A-Atatuğ. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2002. S. 140.
^ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü, 1996. S. 375.
^ Türk dili ve edebiyatı dergisi. Burhaneddin Erenler Matbaası, 1965. S. 128.
^ Babek Cavanşir, Ekber N. Necef. Şah İsmail Hatâî külliyatı: Türkçe divanı,
Nasihat-name, deh-name, Tuyuğlar, Koşmalar, Geraylılar, Varsağılar ve
Bayatılar. Ismāʻīl I (Shah of Iran). Kaknüs Yayınları, 2006. S. 154-155.
^ Türk dünyası edebiyat tarihi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2004. S.506.
^ Mill̂ı Folklor Araştırma Dairesi yayınları. Mill̂ı Folklor Araştırma Dairesi
Başbakanlık Basımevi, 1976. S. 298.

^ Tarih: Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2001. S. 55.
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Gafur QANTƏMİR
Her seher bir gül açanda, bin bülbülün yüreği kanarmış.
Güllerin rengi, bülbüllerin yürek kanındanmış. Meselci ve hakikatçi hep
böyle seslendi asırları toz ede ede.. Bülbülün dikenlere aldırmadan güle nefes
nefese koşusu neyse, Azerbaycan’ın lale güzelliğindeki ovalarından
“vatan vatan” diye yazan, koşan şairleri de aynıdır. Derler ki,
ceylanovasında, Gence’ de, Karabağ’da önce laleler beyazmış. Beyaz
gülümser, beyaz ağlarmışlar. Ne zaman ki bir hayın avcı bir küçümen
ceylan yavrusunu elindeki ölümcül silahyla kovalayıp öldürmüş; işte o akan
kandan giyinmiş lâleler kırmızıyı. Ülkelerin kaderi, tabiatlarının ve şarlerinin
kaderleri ile özdeştir. Susarsa şair, kurursa tabiat, cehennem olur o ülke.
Bu sebeple, Moskof mezalimi, Azerbaycan’ın önce şairlerini susturmaya,
onları kurşuna dizerek yok etmeye çalışmıştır.
Ama, her şey ve zaman bazen saati tersine kuruverir. Bazen
ölümü bile öldürür şair dediğin. Vatan söz konusuysa ölüme kafa tutar. Düşer
bayrak gibi milletinin önüne ve koşar millî özgürlüğüne…
*
Gafur Sedreddinoğlu Efendiyev, 1888'de Gölçay şehri yakınlarındaki
Potu köyünde doğdu. Ağdaş Gölçay bölgesinde öğretmenlik yapan yazar, bir
müddet Gölçay’da İgbal okulunda müdür olarak çalıştı. Bu dönemlerde “Teze
Heyet, Tereggi” vs. gazetelerde bilimsel pedagojik makaleleri yayımlandı.
M.E. Sabir ve A. Sehhet’le tanışması edebi ve sosyal görüşlerini etkiledi.
1914'te İstanbul Üniversitesi Tarih-Filoloji Fakültesinden mezun
oldu. Neşri Maarif okulunda öğretmen ve daha sonra müdür olarak görev
aldı. Bakü Büyük Pedagoji Enstitüsü nezdinde faaliyet gösteren Saik
Okulunda rehberlik yaptı. Sovyet hâkimiyeti kurulduktan sonra 1929'da
Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Molla Nasreddin edebî grubunun kuralları esasında satirik
hikâyeler yazmasıyla, Azerbaycan Sovyet satirik şiirinin teşekkülüne önemli
katkılarda bulundu. Yazar, eserlerinde yeni hayatı anlatarak, toplumsal
ilerlemeye mani olan köhnelik ve bağımsızlık düşmanlarını keskin bir şekilde
eleştirilir. 1934'te Azerbaycan Yazarlar Birliğine üye oldu.
SSCB DİXK-in 21 Haziran 1939 tarihli Özel toplantısının kararı ile
cezasını ıslah-emek kampında çekmekle, 8 yıl hapis cezası verilmiştir.
Azerbaycan SSCB Yüksek Mahkemesi cinayet işleri üzre mehkeme
kollegiyasının 30 Temmuz 1956 tarihli kararı ile Q.S.Əfəndiyevə’ya beraat
verilmiştir.
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ESERLERİ:
1.Ağıl Deryası, Bakü, 1930.
2.Şarlatanlar, Bakü, 1934.
3.Kolhozsatan, Bakü, 1935.
4.Seçilmiş Eserleri, Bakü, 1964.
*
Edebiyat, edepten kaynaklanan bir hakikatdir. Edebiyatsız
kalmak, dilsiz kalmakla eşdeğerdir. Gölçay şehrinin bir köyünden çıkan
edebiyat yolcusu, ezelden ebede doğru yürür. Yürür de köy çocuğu Tıp
Fakültesini bitirir. Yüreği, kalemi susmaz ve durmaz. “Vatan söz konusuysa,
gerisi teferruattır.” diyerek ezel ebed yolculuğuna devam eder.
Zindan, kelepçe ve duruşma… Bu üçü her şaire nasip olmaz.
En çok düşünen, aydınlanmacı ve memleketsever şairlere nasip olan
üç unsurdur bunlar. Kelepçe, erir, zindan şairin şiirlerindeki ışıkla aydınlanır
ve duruşmalar kalır geriye, sonsuzluğun katmanlarının üstündeki sonsuzdan
sonsuzdaki duruşmaya. Sen 1939 yılında sudan sebeplerle suçladığın ve
kurşuna dizerek öldürdüğün şaire; aradan bunca yıl geçtikten sonra, kurduğun
mahkeme ile 1956 yılında beraat kararı veriyorsun. Gülelim mi buna? Yoksa,
insanlığın düştüğü duruma hayret çiçeklerimizi mi sunalım?
Yirmi yıl sonra, kurşuna dizdiğin adama suçsuz diyorsan bunu
hiçbir şeyle izah edemezsin…
*
Bakü sabahından bir gül at bana. Bir gül ki tarihin diline düşelim o
da ben de…
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Əliabbas (Müznib)
“Denizleri gökyüzüne kaldıran
Nuh Tufanı içindeki zerreyim.
Dünya ne ki, biraz geçmiş, gelecek
Dost yolunda feda olsun her şeyim.
Gılgamışla Sümerlere söz ettim
Yusuf ile Mısırlı’ya göz ettim
Endonezya, Malenezya düz ettim
Mayaların taş yonttuğu yerdeyim.
Dört kitabın dili destan dilimde
Mitoloji, efsane var elimde
Nice doğum sancılanır ölümde
Her tabutun üstündeki perdeyim.
Hindistan’da Ganj nehriyim akarım
Platon’um karanlığı yakarım,
Ağrı Dağı kenarından çıkarım
Kâbe’deyim, Kaside-i bürdeyim.
Işıltıyım Oğuz Kağan yayında
Demlenirim İdil - Volga çayında
Uçarsuyum Abdal Musa köyünde
Sonsuzluğum, en gariban pirdeyim.”
Mustafa CEYLAN
*
“Əliabbas Müznib ve Emin Abid gibi yüzlerce oğullarımız halkın
ulusal özgürlüğü mücadelesinde canlarını kurban verdiler. Onlar da ulu
babaları Hüseynqulu Han gibi dökülen hesapsız kanların kurbanına
dönüştüler. Kimdi bu kardeşler? Döneminin tanınmış şairi, publisisti, editörü,
çevirmeni, araştırmacı ve en önemlisi, baştan başa halkının, vatanının
özgürlüğü uğruna canını feda eden
VATAN OĞULLARI!
Ahmedov Əliabbas (Müznib) Mutellib oğlu 1883 yılında Bakü'de
doğdu. O, ünlü Hüseynqulu Han'ın (Hüseynqulu Han Əliabbasın ve Emin
Abidin ulu babası olup) neslinden idi. İlk eğitimini evde annesi Reyhan
Hanımdan alan Müznib dinî eğitimini medresede tamamlayamamıştır. 1892
yılında Bakü'de başlatılan veba hastalığı dolayısıyla anne-babası Abşeron
bağlarına göçtükleri için onun eğitimi yarım kalıyor. Sonra da ailenin
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zor geçimi yüzünden babası Mutellib’in yanında taş oyarak, marangozluk
yaparak, araba tamir ederek, baba oğul bir parça ekmeklerini "taştan
çıkarıyor" lardı. Əliabbas ömrü boyunca yüksek eğitim almak için çalışsa da,
fakirlik yüzünden bunu gerçekleştirememiştir. Güçlü hafızaya sahip olan
Müznib, kendi kendine Fars ve Arap dillerini öğrenir. Daima mütalaa eden
Müznib 1905 yılından sonra daha çok edebi faaliyetlerle meşgul olmaya
başlar. Əliabbasın ilk yazıları "Doğu-Rus" gazetesinde, ilk şiiri ise 1907
yılında "Taze Heyat" gazetesinde çıkmıştır.
Muhammed Emin Resulzade (söylenene göre, onunla bir mahallede
yaşayıp ve anne tarafından akrabalık olup, kardeşi Abid de "Emin"
lakabını M.Ə.Rəsulzade’ nin şerefine alıp), Mirze Elekber Sabir, Seyid
Hüseyin, Abbasqulu Kazımzade (o zaman Bakü'de en ünlü kitap mağazası
Abbasqulu aitti), Memmedeli Resulzade ve Kərbəlayi Veli Mikayılov
(Z.Marağayinin "İbrahimbəyin seyahetnamesi" ni fars dilinden ilk tercüme
eden yazar) 1 1883 yılında Bakü'de doğdu. SSCB DİXK-in yanında Özel
Müşavirenin 27 Ağustos 1937 tarihli kararı ile cezasını ıslah-emek kampında
çekmek üzere, 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 28 Ağustos 1938 tarihinde
Vladivostok’ dakı özel bölgede öldü. Azerbaycan SSCB Yüksek
Mahkemesi'nin askeri kollegiyasının 10 Şubat 1959 tarihli kararı ile E.
Ehmedova beraat verilmiştir.

1

http://kendibas.info; Vatan uğruna feda olmuş kardeşler
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Emin ABİD
ALİ HÜSEYİNOĞLU ŞAMİL’in yazdıklarına göz atacak olur isek,
öldürülen Azerbaycanlı şairlerin unutulmaz öykülerine ulaşmış oluruz. Emin
Abid ve Müznib aynı babanın evlatları, iki kardeş yani. Onlar Azerbaycan
davası için gözlerini kırpmadan ölüme koşanlardır. Gelin hep birlikte bu
kaynağa bakalım.
“1938 yılında Sovyet gericiliğinin kurbanı olan Emin Abid’e itibarı
24 yıl sonra geri verildi. Aslında bu olay fiziki bir beraat idi. Stalin’in
ölümünden sonra, sosyalist düzenin ortaya çıkardığı kusurların ve
kabahatlerin tamamı onun hanesine yazıldı. Komünist Partisi ile onun
oluşturduğu sosyalist sistemi kurtarmak için akıtılan kanlar, yapılan
soykırımlardan sadece bir tek kişi mesul tutuldu. 1956 yılında, Sovyetler
Birliği’nde 1920-1950 tarihleri arasında hapse atılmış, kurşunlanmış kimselerin
ekseriyeti itibarına kavuşturılmuş oldu. O yıllarda hapse atılan yüz binlerce
insanın çoğu ağır şartlara tahammül edemeyerek öldüler. Yaşayanlar ise
toplumdaki eksikliklerle mücadele edebilecek durumda değillerdi. Onlar için
“sözde” bir iade-i itibar kararı verilse de hapse atılanlara ve kurşunlananlara
verilen zararlar tazmin edilmedi. Zulme maruz kalmış yazarların, şairlerin ve
araştırmacıların eserlerinin yayımlanmasına izin verilmedi.
Emin Abid’e ise iade-i itibar, genel aftan 21 yıl sonra, yani 21. 12.
1961 tarihinde verildi.”
*
“1898 tarihinde Bakû’de doğan Zeynelabidin Mutalliboğlu Ahmedov
[(Emin Abid’i yakından tanıyan ve 1930 yılında KGB tarafından hapsedilerek
sorgulanan Azerbaycan Politeknik Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı öğretim
üyesi Doç. Dr. Elesger Aliyev, savcının Emin Abid’le ilgili sorusu karşılığında
şunları demiştir:
“Ben Emin Abid’i çocukluğundan beri tanıyorum. Onun asıl adı
Zeynelabidin Mutallibov’dur. Neden Emin Abid oldu sorusunun cevabı ise
şudur: Onun “Emin” ismini alması Türkçülüğe meyilli olmasının ve Müsavat
Partisi’nin başkanı Mehmet Emin Resulzade’ye olan saygısının ifadesidir.] ilk
tahsilini annesi molla Reyhan’ın evlerinde açtığı okulda aldı. Sonra da Çar
Rusya’sının mahalli halktan kendilerine hizmet edecek kadrolar yetiştirmek
gayesiyle açtığı Rusça eğitim yapan III Aleksander Lisesinde devam ettirdi. Bu
okulda öğretmen ve öğrencilerin mahallî dilde konuşmaları yasaktı.
İlk tahsil yıllarında Arapça Kur’an okumayı öğrenen, Sadi’nin Farsça
yazılmış Gülistan, Bostan gibi eserlerini ezberleyen ve lisede Rusça tahsil
alan Emin Abid 1912 tarihinden itibaren Baku, Tiflis ve Erivan’da yayınlanan
gazete ve dergilerde Türkçe makaleler, hikâyeler, şiirler ve tercümeler
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yayımlatmıştır . Onun yaptığı tercümelerde de, yazdığı şiir ve hikâyelerde
de coşkulu bir milliyetçilik havası hâkimdir. Onun milliyetçiliği ise bölgesel bir
karakter taşımamaktadır. 14-15 yaşındaki bir gençte böylesi milliyetçiliğin,
yurtseverliğin ve coşkunluğun kaynağı ne idi? Abid’in ağabeyi şair Ali Abbas
Müznib aileleri konusunda şunları söylüyor: “Annem engin fikirli, keskin zekalı
ve bilgili bir kadındı. Evin geçimi tamamen onun elinde idi. El sanatlarında iyi
bir beceriye sahip olduğundan akşamları altın sırmalı başlık, yakalık, ayakkabı
üstlüğü diker gündüzleri öğrencilere ders verirdi. Evimizin, ocağımızın
ayakta kalmasının sebebi annemdir. Babam cahil birisiydi; ancak evlatları
olan bizlerin aydın insanlar olmamızı isterdi ve bütün gücünü bu yolda
harcardı.”
Babası taş işçisi olan Emin Abid’in kökü Bakû hanı Hüseyinkulu
Han’a kadar uzanıyor. Çarizmin bütün baskılarına ve takibatlarına rağmen bu
ocakta işgalcilere karşı derin bir nefret duygusu hakim olmuştur. Kaynaklarda,
taş işçisi Mutallib’in üç oğlu hakkında çok az bilgiyle karşılaştık. Büyük oğlu
şair, tercüman, gazeteci, yayımcı Ali Abbas Müznib, ikinci oğlu Ebülfez,
üçüncü oğlu ise Zeynelabidin Emin Abid’dir.
1905 yılında Rusya’da meydana gelen ihtilâlden sonra rejim
çatırdamaya başladı. Dolayısıyla sömürge halklara kendi ana dillerinde okul
açmaları, gazete ve dergi yayınlamaları konusunda konmuş engeller azaldı,
sansür mekanizması zayıfladı. Araba tamircisi Ali Abbas Müznib bu
ortamdan faydalanarak süreli yayınlarda boy göstermeye başladı. 1909 yılında
yayın hayatına başlayan Zenbur dergisinin önemli yazarlarından biri, 1910
yılında ise genel yayın yönetmeni oldu. Zenbur kapandıktan soma Ali Abbas
Müznib 18 Aralık 1910 tarihinde ilk sayısı çıkan Hilal adlı gazetenin, bunun
kapanmasından üç gün sonra yayına başlayan Şahabi-saqib (yakıcı yıldırım)
dergisinin genel yayın yönetmeni oldu. Ancak bu derginin ömrü de çok kısa
sürdü.
Ali Abbas Müznib, 1911 yılında Çar Rusyası ve sömürgecilik
aleyhinde Hilal gazetesi ile Şahabi Saqib dergisinde yazdığı şiir ve makaleleri
yüzünden Sibirya’ya sürgün edildi. 1913 yılı ise, Romanovlar Sülalesinin
iktidara gelmesinin 300. yıl dönümü olduğundan çıkarılan genel aftan
yararlanan şair de vatana döndü ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.
Böylesi bir ailede büyüyen Emin Abid genç yaşlarından itibaren Abid,
Abid Mutallibzade, Abid Mutalliboğlu, Abid Alp Mutalliboğlu, Kozgurak Bey vs.
imzalarla gazete ve dergilerde şiirlerini, makalelerini yayımlattı. Azerbaycan
halkı 28 Mayıs 1918 tarihinde Osmanlı ordusunun da yardımı ile Rusya'nın
pençesinden kurtuldu ve kendi devletini kurdu. Yeni kurulan devlet Emin
Abid’in arzularının gerçekleşmesi için imkân yarattı. O, bu fırsattan istifade ile
Azerbaycan Maarif Komiserliği’ne yazdığı dilekçede İstanbul’da tahsil yapmak
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istediğini bildirir. İsteği kabul olan E. Abid İstanbul’un yolunu tutar.
Önce İstanbul’daki Darülilmiyeyi-aliyeyi bitirir ve vatana döner.
Azerbaycan’da meydana gelen değişiklikler, millî hükümetin yıkılması,
Bolşeviklerin 27 Nisan 1920 tarihinde vatanı yeniden işgal etmesi, millî
düşünceli insanların çoğunun kurşunlanması, hapse tıkılması ve takibata
maruz kalması şairi çok rahatsız eder. Emin Abid, “Gültekin” imzasıyla yazdığı
şiirlerde Rusya’nın emperyalist siyasetini ifşa eder ve halkı mücadeleye sesler.
O yıllarda Bolşevikler Azerbaycan’da yeni okullar açıyor ve kadrolar
hazırlıyordu. Emin Abid de böylesi bir muhitte yaşayamayacağını anlayıp
tekrar İstanbul’a dönerek Darülfünunun (İstanbul Üniversitesi) Tarih-Edebiyat
Fakültesinde tahsilini devam ettirir. Azerbaycan’ın yüksek okulları ve
diğerlerinde ders kitabı yetersizliğinden dolayı genelde Rusçadan
tercüme edilmiş kitaplardan yararlanılıyordu. Emin Abid bu boşluğu ortadan
kaldırmak için Azerbaycan Türklerinin Edebiyat Tarihi adlı eseri üzerinde
çalışmaya başlar.
Azerbaycan Maarif Komiserliği ise yüksek ve orta seviyeli okullarda
öğretmen ve öğrencilerin “Azerbaycan Edebiyatı” sahasındaki ders kitabı
ihtiyacını karşılamak için Feridun Bey Köçerli’nin Azerbaycan Edebiyatını
ve Hüseyin Efendi Qayıbov’un Azerbaycan’da Meşhur Olan Şüeranın Eşarına
Mecmuadır' adlı eserlerini birkaç yazar ve tecrübeli öğretim elemanına
vererek hangisinin yayınlanmaya değer olduğunu öğrenmek ister.
Azerbaycan’ın yüksek okulla-rında ders vermek gayesiyle Türkiye’den davet
edilen İsmail Hikmet’e de Azerbaycan Edebiyat Tarihi’nin hazırlanması
talimatı verilir.
Emin Abid, böyle bir dönemde Türkiye, İran ve Kafkasya
kütüphanelerinde, arşivlerde araştırmalar yapmakla yetinmiyor, Budapeşte ve
Viyana gibi yerlere de araştırma gayesiyle gidiyor ve tanınmış Türkologlarla
görüşüp onların da fikirlerini alıyor. Elde ettiği bilgilerle donatılmış makalelerini
sadece İstanbul ve Ankara’da yayımlatmakla da yetinmiyor aynı zamanda
Türk Ocağı’nın faaliyetlerine de katılıyor. Orada Azerbaycan edebiyatı ile
ilgili tebliğler sunuyor, Mehmet Emin Resulzade’nin başkanlığında yapılan
muhaceret toplantılarına katılıyor ve Yeni Kafkasya dergisinde gizli imzalarla
şiirler ve makaleler yazıyor.
Emin Abid’in Azerbaycan basınında yayımlanan ilk İlmî makalesinin
adı “Azerî Edebiyatında Türkçenin Tekamülü”dür. Dergi bu makaleyi şu şerhle
vermiştir: “İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirmekte olan
vatandaşımız Emin Abid’in bu birinci makalesini büyük memnuniyetle
yayınlıyoruz. Makalede hocası muhterem Prof. Dr. Köprülüzade’ nin talebesi
olarak üzerindeki etkisi de hissedilmektedir. Bununla birlikte arkadaşımız
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Emin Abid’in bu ilk makalesi, tamamen Avrupa’nın ilmî sistemini ve
muhakemesini de ilmî esaslar üzerine bina etmesi, bu yönde çaba
göstermesi, ileri sürdüğü fikirleri de her türlü nakilden uzaklaşarak ilmî tarzda
dile getirmesi yönünden makale sahibi için değerli meziyetlerdir...”
Araştırma aslında Oğuz Türklerinin yayıldığı alan, edebiyatları ve
dilleriyle ilgilidir. O devir için oldukça mühim olan araştırmada yanlışlıklar da
vardır. Yazar, sonraki araştırmalarında yaptığı hataları samimiyetle itiraf etmiş
ve onları tamire çalışmıştır. Hatta diğer araştırmacıları da hata yapmamaya
çağırarak şunları yazmıştır: “Azerbaycan Türkçesinin hicri yedinci ve sekizinci
yüzyılda başlaması fikri Prof. Köprülüzade’nindir. Azerbaycan’da Türkler
tarafından vücuda getirilen “feodalleştirme”nin ekonomik gelişmesine uygun
olmayan bu iddiayı yanlış olarak ilk defa matbuatımızda talebesi olmak
sıfatıyla ben nakletmiştim. Halbuki sonradan edebiyatımızı incelemeye
başlayınca hareketimin kesinlikle doğru olmadığını ve yeni bulduğum
belgelerin de bu yanlışlığı meydana çıkardığını anlamam mümkün oldu. İsmail
Hikmet’in de benim ilk durumum gibi aynı etkiye kapıldığı görülmektedir” .
Emin Abid’in İstanbul Üniversitesi’nde okuduğu zaman yazdığı bir
makale
büyük tartışmaya sebep oldu. O, allegorik Sohbet-ül Esmar
(Meyvelerin Sohbeti) adlı mesnevinin 16. yüzyılda yaşayan Fuzuli’nin eseri
olduğunu söylüyordu. Prof. Fuat Köprülü ise bunu bir yanlışlık olarak kabul
ediyordu. Böylelikle hoca ile öğrencisi arasında tartışma başlıyordu. Aynı
tartışmayı Aziz Mir
Ahmedov ile Sabir Aliyev 1986 yılında devam
ettirmişlerdi. Abid, yalnızca hocası, ülküdaşları ve kalem dostları ile değil
ilimde hata yapmış en nüfuzlu kurumlarla bile tartışmaya girmekten
çekinmiyordu. Yazmış olduğu “Büyük Sovyet Ansiklopedisi”, “Türk
Edebiyatı” , “Zararlı Tenkitler” adlı makaleleri o devir için oldukça cesurca idi.
Moskova’da yazılan veya yayımlanan herhangi bir makale ya da kitabın,
Sovyetler Birliği’nin genelinde yol gösterici, doğru yola yöneltici bir belge
sayıldığı bir zamanda, Emin Abid Sovyetler’in stratejik planlarına karşı çıkarak
şunları yazıyordu: “Örneklerini, Azerbaycan edebî Türkçesinden değil de, köy
ağızlarından götüren akademisyen (makalenin yazarı Türkolog V.KurgoNryajin kastediliyor) mahallî ağızları edebî Osmanlı lisanı ile karşılaştırarak
aralarında büyük bir farklılık olduğunu gösteriyor.”
Emin Abid’in bu rahatsızlığı boşuna değildi. O, Çar Rusya’sının
Azerbaycan Türklerini soydaşları ve kan kardeşleri olan Türkiye
Türklerinden ve diğer ırkdaşlarından ayırmak için hangi siyaseti
yürüttüğünden haberdar idi. Deli Petro olarak bilinen Rus çarının işgalcilik
plânı ilk defa onun da çalıştığı ve ağabeyi Ali Abbas Müznib’in genel yayın
yönetmenliğini ve yazarlığını yaptığı Dili tenkit etmesinin tamamen göz
boyamadan ibaret olduğunu, millî meselelerde ise Çarlığın planlarını harfiyen
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hayata geçirdiğini açık bir şekilde görüyordu. Bunun için de bütün yazılarında
onlara karşı çıkıyordu.
Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nin 8. cildinde “Azerî lehçesinin ayrı
ayrı konuşma tarzları arasındaki fark çok büyük olmasına rağmen
Azerbaycan Türklerinin tamamı birbirlerini anlamakta güçlük çekmiyorlar.”
şeklindeki düşüncesine de, “Azerbaycan edebiyatnın Safeviler devrinden
başlaması” fikrine ve diğer hatalara karşı da sert tepki gösteriyordu.
1929 Temmuz’unda Moskova’da yayımlanmış Peçati Revolyutsiya
(Medya ve İhtilâl) dergisinde Ali Nazım’ın “Azerbaycan Edebiyatı” adlı bir
makalesi yayımlanır. Emin Abid’e göre bu makale, yazarın İhtilal ve Kültür
(Bakû), Tan Yıldızı (Tiflis), Türk Yurdu (İstanbul) dergilerinde yayımlanmış
makalelerinin Rusçaya tercümesinden ibarettir. Derginin, Sovyetler Birliği’nin
stratejisini takip eden bir yayın organı olmasına rağmen Emin Abid onu tenkit
etmekten çekinmiyor. Azerbaycan Edebiyatı tarihinin 13. yüzyılda yaşayan
Hasanoğlu ile başlatılmasını yanlış kabul ediyor. Hasanoğlu’ndan önce Veys
oğlu Ahmet’in, Şems Tebrizi’nin varlığını belirtiyor. Edebiyat tarihimizin 7.
yüzyıldan başladığını ileri sürüyor. Oğuzname’yi de yazılı ve sözlü
edebiyatımızın başlangıcı kabul ediyor.
Ali Nazım’ı sık sık proleter edebiyat metotlarını, Marksizmi bilmemekle
suçlayan Emin Abid, edebiyat tarihimize bütün bunlardan uzak bir metotla
yaklaşım göstererek şunları yazıyor: “Ali Nazım, büyük edibimiz Mirza Fethali
Ahuntzade’yi Türk halkları edebiyatı içinde incelemeyi Türkçülük ideolojisi
olarak kabul ediyor ve bu bakımdan M. F. Ahuntzade’nin bazı çalışmalarına
hücum ediyor”.
Emin Abid’e göre “Bir edebî devir veya bir edebî sima hakkında doğru
bir karara varmak için” onun yetiştiği sosyal ve edebî şartları araştırmak
gerekiyordu. Bu sebeple M.F.Ahuntzade’nin Türk edebiyatının gelişmesindeki
rolünü gerçek anlamda belirleyecek faktörleri ortaya koyuyordu.
Araştırmacı yönüyle Emin Abid geçmişi yaşayarak eser veren edebî
simaları değil, Nazım Hikmet’in sanatına Türk edebiyatı yönünden yaklaşım
gösterilmesinin gereğini ileri sürerek yazıyor: “... Bugün Türkistan, Tataristan,
Kırım, Türkiye matbuatında Nazım Hikmet hakkında birçok tahliller
yapıldığını, eserlerinin tekrar tekrar yayımlandığını ve onlara nazireler
yazıldığını görmekteyiz.
Bu ne demektir? Bu durum, Azerbaycan proleter edebiyatında ilk defa
kendini gösteren Nazım Hikmet’in bütün Türk halkları edebiyatı üzerinde
gereken etki bıraktığını gösteriyor. Bunun için bir tenkitçi veya edebiyat
tarihçisi, Nazım Hikmet’i Türk edebiyatının akışı içinde incelemezse, onun
edebî yönünü sadece hayalinde canlandırmış olur.
1926 yılında Tiflis’te Kafkas Ardı Merkezi İcra Komitesi’nin organı
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olan Yeni Fikir gazetesine İstanbul’dan yollanan bir yazıda şunlara işaret
edilmiştir: İstanbul Darülfünun (Üniversitesi) Edebiyat Fakültesini bitirmek
üzere olan öğrencilerden Emin Abid’in mezuniyet tezi olarak hazırladığı Azerî
Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseri üniversitenin imtihan komisyonu tarafından
kabul edildi. İlmi usûllerle yazılan bu inceleme “Meclis-i Müderrisin”
(profesörler heyeti) tarafından takdir edilerek yayımlanmasına karar verilmiştir.
...Darülfünunda kabul edilen ise eserin son yüzyıla ait tek cildidir. Eserin
geneli altı ciltten ibarettir. Azerî lehçesinin zuhur ettiği tarihten zamanımıza
kadar Azerbaycan’da meydana gelen fikri ve edebî olaylar, çağdaş sosyolojik
metotlarla, karşılaştırmalı tahlil ve sentezler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Eserin özeti genç Macar oryantalistlerinden madam Margit Pollu
tarafından Macarcaya tercüme edilmiştir. Eseri yazan Emin Abid, Azerbaycan
Sosyalist Şurası hükümeti tarafından Avrupa üniversitelerine yollanan
gençlerin en çalışkanıdır”.
Bu kayıtlardan ve gazetede yayımlanan başka yazılarından Ali
Şahbazov’un sadece Emin Abid’i değil İstanbul Üniversitesini de iyi tanıdığı
açıkça görünüyor. Başka kaynaklar da Emin Abid’in altı ciltlik edebiyat
tarihi eserini yazdığını onaylasa da onu bugüne kadar ele geçiremedik.
1970 yılında Bakû Devlet Üniversitesinde okurken Emin Abid’in ağabeyi Ali
Abbas Müznib’in büyük oğlu Hüseyin Necdet’in (tahminen 1956 yılında vefat
etmişti) eşinden bir hayli el yazması alıp Azerbaycan Devlet Edebiyat ve
İncesanat Arşivi’ne verdik. Bunların ekseriyeti Emin Abid’e aitti.
Bu arşivde Emin Abid’in siyah mürekkeple, eski yazıyla özenle tashih
ettiği, ilâveler yaptığı Azerbaycan Türklerinin Edebiyat Tarihi adlı eseri
korunmaktadır . El yazması eser 316 sayfadır ve asıl bölümü ise, Kitab-ı
Dede Korkut'un incelemesi oluşturuyor. Emin Abid bu ölümsüz abideyi
Oğuzname'nin bir kısmı olarak inceliyor. Sadece Türkçe kaynakları değil
Avrupalı oryantalistlerin, seyyahların kayıtlarını da ortaya koyuyor ve Kilisli
Rıfat’ın doğru okuyamadığı bir çok kelimenin Azerbaycan Türkçesindeki
okunuş şeklini de veriyor.
1928-1930’lu yıllarda Emin Abid’in Dede Korkut’la ilgili iki makalesi
yayımlanıyor . Bu makaleler ise Dede Korkut’la ilgili araştırmaların temeli
oluyor. Emin Abid, destanın el yazmasında bulunan bazı kelimeleri
Azerbaycan Türkçesi ile okuyarak yer adlarının Azerbaycan’da ve ona yakın
bölgelerde bulunduğunu göstermiş olsa da, mahallîlikten çok uzak bir düşünce
ile Kitab-ı Dede Korkut'u genel Türk abidesi olarak araştırıyor.
Emin Abid Bakû’ye döndükten sonra büyük bir istek ve hevesle İlmî ve
pedagojik faaliyetlerine başlıyor. Bakû Pedagoji Yüksek Okulunda ders
veriyor. Bakû Üniversitesinde, Bakû Maarif Evi Edebiyat Demeğinde
edebiyat tarihimizle ilgili tebliğler sunuyor, Bakû, Tiflis, Derbent,
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Semerkant ve Ankara’da yayımlanan dergi ve gazetelerde araştırmaları
yayımlanıyor. Bu durum çok sürmüyor; çünkü 1917 yılında Ekim
devriminden sonra komünistler hâkimiyete gelmiş olsalar da kuracakları
devlette aile, ahlâk, tahsil, eğitim, edebiyat ve sanatla ilgili belirli bir
düşünceleri yoktu. Ülkeyi bir yenilik arama dalgası bürümüştü. Neredeyse
geçmiş tamamen inkâr ediliyordu. Hatta fabrikaları, demir yolunu vs. söküp
yenilerini yapmak gibi sesler duyuluyordu. Kendilerini komünistlere daha yakm
kabul eden edebiyatçılar eski şiir örneklerini “sufi şiiri”, “kokuşmuş”, “ilkel”,
hatta “gayri kültürel” kabul ediyorlardı . Bazıları da; “biz yüzümüzü Fuzulilere, Nesimilere, Vakıflara, Mirza Fethalilere, Hüseyin Cavitlere değil,
Verhamlara, Uitmenlere, Jules Romanlara, Mayakovskilere ve bütün dünya
klasiklerine çeviriyoruz” diye yazıyorlardı.
Böylesi bir ortamda Emin Abid “Yüksek Okullarda Azerbaycan
Edebiyatı”, “Hece Vezninin Tarihi” , “Derebeylik Devrinde Azeri Edebiyatı”,
“Mirza Feth Ali Ahuntzade’nin Türk Edebiyatındaki Konumu ve Meydana
Getirdiği Edebî Okul”, “Türk Halkları Edebiyatında Mani Türü ve Azerbaycan
Bayatılarının Özellikleri”, “Firdevsi ve Azerbaycan Edebiyatı” vb. makalelerini
yayımlattı.
Emin Abid, “Hece Vezninin Tarihi” (edebiyat teorisi hakkında) adlı
makalesinde, hece vezninin, Turfan abidelerindeki yazılardan günümüze
kadar geçtiği yolu izliyor. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk, Yusuf
Has Hacib’in Kutadgu Bilig, Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet adlı eserlerinden
örnekler veriyor. Yunus Emre’nin, Hatayi’nin, Kerem’in, Karacaoğlan’ın,
Ruhi’nin, Vakıf’ın, Dertli’nin, Mahtumkulu’nun, Mehmet Emin’in vb. geçtikleri
sanat yollarını karşılaştırmalı olarak inceliyor. Bu konuda kendinden önce söz
eden Türkologların düşüncesine müracaat ediyor, bazen onlarla tartışmaya
girişiyor. Ko-nuyu öylesine güzel araştırıyor ki, onu dikkatle okuyan bir genç
aydın kendi köküne, kendi soyuna sıkı sıkıya sarılıyor.
Emin Abid, “Türk Halkları Edebiyatında Mani Türü ve Azerbaycan
Bayatılarının Özellikleri” konulu makalesinde beş bin maniyi ve bayatıyı
karşılaştırıyor. Turfan, Altay, Özbek, Mişer, Kazan, Gagavuz, Anadolu, Irak,
Dağıstan Türkleri arasında yayılan yedi heceli dört mısralı şiir şeklini, onların
ikiz kardeşleri olan Azerbaycan bayatıları ile karşılaştırıyor ve hepsinin aynı
pınardan kaynaklandığını inandırıcı delillerle ispat ediyor.
Hammer, İgnat Konş, V. Radlof, M. Fuat Köprülü, Haşim Nahit,
Salman Mümtaz, Samoyloviç vb. tanınmış araştırmacılarla birlikte bu konuda
birkaç satır yazanların düşüncesine de saygı gösteriyor.
Emin Abid’in bu araştırmaları, halkı kendi kökünden uzaklaştırmak
isteyenlere tutarlı bir cevap ve genç kalemleri yolundan saptırmak isteyenlere
karşı ise son derece güçlü direnme idi. Bunu çok iyi anlayan hâkimiyet
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organları onu her vasıtayla sıkıştırıyor, işten atıyor ve takip ediyorlardı.
1929-1934 yılları arasında merkezden uzaklarda Guba’da, Ağdaş’ta,
Ağdam’da meslek yüksek okullarında ve diğer okullarda ders vermek
mecburiyetinde bırakılan Emin Abid’i 1934 yılında Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Bakû İlimler Akademisi’nin Azerbaycan bölümüne işe almaya
mecbur oluyorlar. Çünkü o devirde Azerbaycan Komünist Partisi, Mirza Feth
Ali Ahuntzade’yi, eserlerinde din ve eski alfabe aleyhine söylenmiş fikirleri
dolayısıyla kendi ideoloji-sine yakın bilerek, onunla ilgili muhtevalı eserler
hazırlamak ve doğum gününü kutlamak kararına varmıştı. Ancak böylesine
ağır ve sorumluluk taşıyan bir işin üstesinden gelebilecek Emin Abid gibi
araştırmacılar ise çok az bulunmaktaydı. Meşhur filozof ve dramaturg Mirza
Feth Ali Ahuntzade’nin eserlerinin Türkçe ve Rusça olarak yayına
hazırlanması Ali Nazım ile Emin Abid’e havale edildi. Onlar M. Feth Ali
Ahuntzade’nin üç ciltlik eserini yayına hazırlayarak geniş ön söz ve
açıklamalar yazdılar; ancak 1937 yılında millî düşünceli kimseler için
başlayan takibat ve baskı politikası hazırlanan bu eserin yayımlanmasına
engel oldu. Ancak Emin Abid’in o devirde çıkan ona yakın makalesi
Ahuntzade ile ilgili çalışmalara son derece yardımcı oldu. Emin Abid ilk
olarak Ahuntzade hakkında Avrupa, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’da
yayımlanan araştırmaları karşılaştırdı ve yanlışlıkları ortaya koydu. Bundan
başka hâkimiyet yularını elinde tutan ideolojinin bakış açısına ters bir bakış
ortaya koydu. Emin Abid’e göre M. F. Ahuntzade’nin sanat anlayışını idrak
etmek için mutlaka ona Türk halkları edebiyatı çizgisinden yaklaşılmalıdır.
Araştırmacı bu fikirlerini ispatlamak için de Azerbaycan, Türkmenistan,
Özbekistan, Tataristan ve Türkiye’de oluşan edebiyatı ve tarihi gözler
önüne seriyordu. Türkiye’de meydana gelen Tanzimat Edebiyatı üzerinde
hassasiyetle duruyor, Akif Paşa, Sadullah Paşa, Ziya Paşa’dan söz ediyor,
İbrahim Şinasi ile M. F. Ahuntzade’nin bir devrin insanları olduğunu ileri
sürüyordu.
Emin Abid 1935 tarihinde iş yerine sunduğu listede İlmî eserlerinden,
tercümelerinden, şiirlerinden başka yayımlanmamış diğer eserlerini de
gösteriyor. Bunlar arasında Mirza Şefi Vazeh, M.F. Ahuntzade’nin Arşivinin
Tasviri, Azerbaycan Folkloru, Edebiyat Tarihimizde Sabir’in Konumu,
Habibi, Natevan, 17. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı vb. günümüze kadar gelip
ulaşsalar da henüz araştırmacıların dikkatini kendine çekememiştir. Ancak
“M. F. Ahuntzade’nin İlmî ve Edebî Görüşleri”, “Vakıf’, “Azerbaycan Sözü
Tarihte ve Bu Sözle İlgili Azerbaycan İlmi Edebiyatında Çeşitli Akımlar”,
“Azerbaycan Edebiyatında Şiir Şekillerinin Gelişmesi Problemleri”,
“Azerbaycan Edebiyatı Araştırmacılığının Gelişmesi Problemleri ve Bizim
Metodik Yanlışlıklarımız”, “Nesimi’nin Arapça ve Farsça Şiirleri”,“Bir Daha
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Sohbet-ül Esmar” vb. araştırmalarından hiçbir iz bulamadık .
12 Aralık 1936 yılında hapsedilen Ali Abbas Müznib KGB savcısının
“..kardeşinizi pantürkist adlandırmak için elinizde ne gibi deliliniz vardır?”
şeklinde ki sorusuna şu cevabı vermiştir: “Kardeşim Emin Abid Türkiye’den
döndükten sonra benimle konuşmalarında Türkiye’nin kültürünü, edebiyatını,
şairlerini vs. övdü. Bu konuşmadan sonra kardeşimin “Türkçü-pantürkist”
olduğu kanaatine vardım. Şunu da itiraf etmeliyim ki ben de
Türkçüyüm”. Bu sözler, iki kardeşin ölümün eşiğinde bile ideallerinden
vazgeçmediğinin ve Türkçülük yolundaki çalışmalarından bir adım bile geri
kalmadıklarının ispatıdır.
23 Mayıs 1937 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İlimler
Akademisi Azerbaycan Şubesi’nin, Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü’ndeki
işinden atılan Emin Abid bir yıl sonra Kürdemir bölgesinde bulunan
Karakoyunlu köyünde öğretmenlik yaparken tutuklanır. Eşinin hapsedildiğini
gören eşi Nafia Ahmet Şükrü-Tevfik Tanur kızı 11 Ağustos 1938 tarihinde
Batum’da bulunan Türk konsolosluğuna başvurarak Türkiye’ye gitmek için
vize talep eder; ancak bu isteğine kavuşamaz. Konsolosluktan çıkarken
tutuklanır. Casuslukla ve vatana ihanetle suçlanan her iki vatansevere
hapiste bin bir türlü işkenceler yapılır. Üç ay sonra 21 Ekim 1938 tarihinde
henüz 39 yaşına ulaşmamış Emin Abid saat 21.30’da kurşuna dizilir ve şehit
edilir .
Devrin diktatörleri Nafia Hanım hakkında hiçbir suç unsuru bulup
mahkemeye yollayamasalar da, 19 Şubat 1940 tarihinde imzalanan bir
belgede ceza müddetini belirtmeden onu “ıslah- emek kampı” olarak
adlandırılan hapishanelerden birine yollamışlardır .
Emin Abid bütün varlığıyla ve ruhuyla Türk edebiyatına bağlı kalmış,
ortak noktalan arayıp ortaya koymuştur. Bu edebiyatın parçalanmasına,
mahallî edebiyatlar şeklinde okutulmasına karşı çıkmış ve ailesini de, kendini
de bu yolda kurban etmiştir.” 1

1

Aktaran: Seyfettin ALTAYLI, ALİ HÜSEYİNOĞLU ŞAMİL. Dergipark.ulakbim.gov.tr
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Şahbazi Tağı SİMURG
Yazdığı aşka dair kitapları yüzünden başına gelmedik olay kalmayan
ve komünist partisinin sadık - başarılı bir üyesi olduğu hâlde; onu
çekemeyenler yüzünden üzerine atılan iftiralar sebebiyle tutuklanan bir şairdir
Tagı Şahbazi..
Zamana ve zemine uygun düşmezse yazdıkların, şiir- edebiyat
böyledir işte ve yazarını alır zindanlarda çürütür. Oysa sanatçı alnında ışığı ilk
duyandır ve hep öyle de olmuştur.
"Bahar Gecesi" adı ile kaleme aldığı iki kadın hakkındaki hikâyesinin
kurbanı olmuş, ideologyanın cahiliyet elinde per perişan olduğunun simgesi
olarak Azerbaycan Edebiyatına nakşolunmuş bir yazardır Tagı Şahbazi.
Seyfullah Şamilov onun hakkında fikrini şöyle ifade ediyor:
"Şahbazi hakkında not etmek gerekir ki onun yaratıcılığı katiyyen
Azerbaycan proleter devrimci mübarizasinin aynası olmamış. Olsa olsa
sadece meşşan mühitdan yazmış. Şahbazi' nin gelişmiş noktası o, bahar
gecasini göstermekdi. O sadece yapay otorite yaratmıştır. "
İlginçtir yazarın "meşşan" (Dar düşünceli) olarak suçlanması ne
maksat taşıyordu? Belki yazar, kitap yazdığında kaleme alacağı konunun
planını onların "tasdikine" götürmeliydi. Böyle durumda "Özel ve kasıtlı
yazması için yazarı mecbur edemeyiz. O herhangi bir eseri yazdığında
yazar özgür olmalı.” diyordu.
*
Adını unuttuğum şahıslardan biri demişti: "Kör olsun o göz ki, güzelliği
görmüyor."
Çok geçmeden 2 Temmuz 1937 tarihinde R.Axundov, V.Xuluflu,
Ö.Karimov, Qubaydullin, Eminbayli, H.Safarov, Cafar Baki, H.Sultanov,
Hüseynov D.Bünyadzade ve başka hapsedilmiş şahısların devlet güvenlik
İdaresinde "gönüllü" verdiği ifadelere esasen, güvenlik amiri Çinman’ ın
takdimatı ila 11 Temmuz 1937 günü, 1892 yılı doğumlu, Fizyoloji Enstitüsü
asistanı, yazar Hakan Şahbazi (Simurg) aksinkilabçı (karşı devrimci), burjuvamilliyetçi teşkilatının üyesi suçlamasıyla hapsolunur.
*
1917 yılının Mayıs ayında Bakü'ye gelen T.Şahbazi’ nin bolşeviklerin
gazetesi olan "Himmet" in oluşmasında büyük rolü olur. T.Şahbazi' nin bu
partideki faaliyeti başta Ukrayna bolşevikleri tarafından da süper bir şekilde
kıymetlendirilmiştir. Onun bu başarılı faaliyyetinin neticesi idi ki, 1919 yılında
acilen Moskova'ya gönderilen T.Şahbazi, birçok mesul vazifelerde görev
yapmaya başlar.
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Parti'ye tüm varlığı ile bağlı olan, onun izlediği siyaseti alkışlayan,
karşısına koyduğu meseleleri sorgulamadan hâlletmeye var gücünü sarf eden
bir bolşevikin suçu ne idi ki, o birden bireMoskof zulüm idaresinin kurbanına
dönüşmüştür?
Not etmek gerekir ki, 1920 yılında Bakü'ye geldikten sonra, bazı parti
işçileri T.Şahbazi'yi nedense kabul etmek istemediler. Bunu da tabii bir durum
olarak kabul etmek lazım idi. Kıskançlık vardı, çekememezlik vardı
ortalarda… Çünkü artık Tağı Şahbazi becerikli bir parti görevlisi olması
hakkında yukarı makamlarda, Huşu’ da Moskova' da süper kıymet
vermiştiler. Bu da bazı iş bilmeyen, eğitimsiz "bolşevikler" arasında ona karşı
önemli bir kıskançlık oluşturmuştur. Neticede 1921 yılında Azerbaycan
Komünist Bolşevikler Partisi sıralarından uzaklaştırılır, aleyhinde hiçbir esaslı
delil olmadığı hâlde 1922 yılında partiden ihraç edilir, atılır. T.Şahbazi sorumlu
vazifelerde görev yapmanın yanı sıra bedii yaratıcılığı ile de meşgul oluyordu.
Bu faal yaratıcılığının neticesi idi ki, 1935 yılına geldiğinde on kitabın
muellifi olmuştur. Yazarın 1935 yılında son kitabı olan "Eserlerı" nin I. cildi
neşrolunur. Peşinden gelen yılda da "Leçkomissiya" nın (Müalica komisyonu)
Müdürü iken hapsedilir.
Hapsedilmesine gerekçe olarak gösterilir ki güya Tağı Şahbazi
kendi emrindeki tıp hizmetçisini zorlamıştır. Nedense "hadiseden" sonra
Ekim İlçe Parti Komitesinin kararı ile T.Şahbazi zan altında bırakılır ve onu
işden çıkarmakla meselenin bu yolla halledilmesini sağlarlar.”
İftira ve yalan, zayıf ve toplum düşmanı otoritelerin baş vurduğu
yegane bir çaredir. Amaç, çamuru at duvara yapışmasa da izi kalır.
Şahbazi’nin asla yapmadığı bir olayı abartıp, ahlaken kötü tanınmasına
sebep olacak şekilde sunmak kara çalmaktan başka bir şey
değildi.T.Şahbazi' nin hapsinden sonra tabiidir ki, yazarın eserlerinin II. cildinin
neşri de durdurulur. Onun yeni kitabı sadece 25 yıllık bir zaman diliminden
sonra, 1960 yılında "Zarife" adı ile piyasaya sürüldü ...
Şimdi artık, yıllardan insanları korku içinde barındıran 1937 yılıdır.
11 Temmuz 1937 tarihinde Tağı Şahbazinin hapsi için 674 sayılı
"order" yazılır. 13 Temmuz 1937 günü Serjant Plotonov Tağı Şahbazi’nin ilk
soruşturma ifadesini alır.
Soru: - Soruşturma belirli etti ki, aksinqilabi (Karşı devrimci), milliyetçi
taşkilatın üyesisiniz. Bunu itiraf ediyor musunuz?
Cevap: - İnkar ediyor.
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Bu soruşturmada T.Şahbazi'yi mecbur ederler ki: H.Cavid’in,
A.Cevad’ın, M.Müşfiq’in, Samed Vurgun’un, H.K.Sanılı’ nın aksinkilabçı(karşı
devrimci), milliyetçi olduğunu itiraf etsin.
Tagi Şahbazi'nin ona yöneltilen tüm suçlamaları reddetmesine
rağmen, 2 Kasım 1937 tarihinden önce, işkencelere dayanamayarak
itiraflarda bulunmak üzere müracaat etmek mecburiyetinde kalır.
"Geçerli rızamla nazarınıza sunarım ki, bugüne kadar ben
soruşturmaya düzgün ifade vermemişem. Ben anladım ki, bu susmagim
manasızdır ve kendimin yaptıklarını samimi itiraf etmeye karar aldım."
Şahbazi "gönüllü" bir şekilde itiraf ediyor ki,
Gerçekten aksinqilabçı (Karşı devrimci) olmuş, 1935 yılında
H.Sultanov, C.Baqi ve R.Axundovun tesiri altına düşmüştür. O, hepsinin
Sovyet hükümeti aleyhine çalıştıkları ve Kommunist Partisi üyelerine karşı
terörist düşünceler içinde bulunduklarını "itiraf ediyor."
Hakkında tutulan son kayıt şöyledir:
"Sovyet hökumatina karşı silahlı isyanda ve terörde suçlanıyor.
Hepsinin o, M.C.Bağırova karşıkötüye qasdda ittiham olunur. "
2 Ocak 1938 tarihli Sovyet mahkemesinde 15 dakikalık bir oturum
sonrasında, ölüm hükmü çıkarılır. Ölüm hükmüne dair karar KGB'nin özel
arşivinde saklanır.
1956 yılı Nisan ayının 9 nda Tağı Şahbazi (Simurg) beraat alır.” 1

1

Kenan, Aslan; XX Asrda Repressiyaya Maruz Kalanlar, Bakü, 21.011, Syf:57-66
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ÜMMÜGÜLSÜM
“Ağzına kadar evlât sevgisiyle dolu idi yüreği
Hasta idi, uzanmıştı sedire boylu boyunca ana.
"Su!.." dedi, "Bir yudum su!..."
Al ateşli yangınların ateşinden seslendi evlâtlarına
-"Suu!.. Suuu!.. Bir yudum su!"
Duyan olmadı doğrusu...
Doğrulmak, kalkmak ister ama nafile
Kuruyan dudaklarla seslenir oğullarına
İnleyen, yanan, kıvranan analarını
Duymazlar oyuna dalan çocuklar.
(A)ğladığını gördün mü, bir ananın gözlerinin
A(N)ladın mı dört evlâdı varken niye ağlar bir ana?
Ha(N)gi evlât ki anasından usana, bıka
Ceh(E)nnemin taa dibine, yitirmiştir Cenneti...
(A)ağladığını gördün mü bir ananın "evlâdım" diye
E(N) evvel acıyı hissedendir yüreği
Se(N) daha su kenarlarında oyna ey çocuk!
Şen (E)ğlencelerde yap git bakalım gecelere yolculuk.
Nasıl olsa uyumaz düşünür dua eder peşinden anan
Hastalanır, hastayım demez
Senden su bile isteyemez
Of anam off!..
Gelelim efsanedeki anaya:
Sesini duymayınca evlâtları
Vefasızlar,
Anasını hiçe sayan…
Yüzlerini görmek istemez ana.
"Görmek istemem yüzlerini!" diye
Açar avuçlarını göğe...
Bir kuş olmak ister yüce Mevlâ'dan
Kabul olur arzusu Kuğuya dönüşerek
Başlar uçmaya...
Annelerinin
Kuşa dönüşüp uçtuğunu gören çocuklar
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Düşerler peşine ağlaya ağlaya...
Taşlara, çakıllara, çalılara takılırlar
Geri dönmez göklerden anneleri
Bir kuğuya dönüşüp gitmiştir uzaklara...
Canından çok sevdiği çocuklarının
"Bir yudum su!" sesini duymayışına
İçerler, kahreder kuğu kuşu
O yüzden yuva yapmaz
Yuvasızdır cümle kuğu kuşları
Yumurtasını ne mi yapar?
Bırakır başka kuşların yuvalarına
Başka kuşlar besler
Kuğu kuşu yavrularını hep...

(K)ır kayalarını kalbinin ortasında sevgiyle
B(U) dünya gelip geçici dostum, gel kendine!
Da(Ğ) olsan da yok olup gideceksin, hakikat
Kuğ(U) güzelliğinden bir anayı anlat...
(K)endin seçersin çoğu şeyi, anayı seçemezsin!
B(U) gerçeği kabul eyle, öp ananın elini.
So(Ğ)utma arayı, kurban ol ayağının tozuna
Kuğ(U) güzelliği nakışlansın yazına...”
Şairimiz Ümmügülsüm, 1900 yılında Bakü'de doğdu. Moskofun
acımasız zulmü ve işkencesi ile 9 Nisan 1938 tarihli kararı ile cezasını
sürgünler kampında çekmekle, 8 yıl hapis cezası verilmiştir.
Aradan nice yıllar geçtikten sonrta, Azerbaycan Cumhuriyeti
Başsavcılığının 14 Mart 1990 tarihli raporu ile Ümmügülsüm’e beraat
verilmiştir.
Sovyet yönetiminin kanlı 1937 yılı sürgün, kıyım, hadisesi kurbanları
arasında bir çok kadınlarımız da var. Onlar şark dünyasının önde giden
simaları idiler…
Böyle

kadınlardan

biri

araştırmacı-yazar,
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Sadıkzade idi.
Ümmügülsüm 37’nci yıl Moskof zulmü kurbanlarındandır. Yazar,
eleştirmen, şairdir. Seyid Hüseyn Sadiq’in eşidir. Eşi de o amansız Rus
zulmüne uğramış aydınlarımızdan birisidir.
Umgülsüm, 1900 yılında Bakü’nün Novxanı şehrinde dünyaya
gelmiştir. Molla Abdüləziz’in
üçüncü evladı olan Ümmügülsüm, 8-9
yaşlarından itibaren şiire olan sevgisini ortaya koymaya başlamıştır. Küçük
yaşlarında anne ve babasından Fars və Türk dillerini öğrenen Ümmügülsüm,
Şərk edebiyatına və klasik Azerbaycan şiirine merak salmıştır. Onun Fars və
Arap dillerini mükemmel bilmesi klasik sənatkârların eserlerini serbestçe
mütalâa etmesine imkân
yaratmıştır.
Bu
mütalâa
sayesinde
Ümmügülsüm, hece ve aruz vezninde de mükemmel şiir örnekleri vermiştir.
O, 1914 yılından başlayarak devamlı devrin önde gelen “Açıq söz”,
“Birlik”, “Iqbal”, “Yeni iqbal”, “Istiqlal”, “Azərbaycan”, “Ədəbiyyat”, “Şərq
qadını” gibi matbuat organlarında eserlerini yayınlamaya başlar.
Ümmügülsüm hanım, daha çok millî ruhlu şiirleri ile dikkatleri celp
eder. Bu sebeple de başı çok belalara girmiştir.
Onun 200 den fazla şiiri, bir poeması ve bir çok hikayesi günümüze
kadar ulaşmıştır… Şaire hakkında kitap yayınlamış professor Alkan
Bayramoğlu : “Cumhuriyet devri edebiyatımızı tetkik ederken dikkatimi
çeken edebî şahsiyyetlerden biri de Ümmügülsüm olmuştur. XX asrin Moskof
zulmü kurbanlarından olan Ümmügülsüm– bu vatanperver şairenin yaradıcılığı
ve hüzünlü hayatı hepimizin ilgisini çekmiştir.”
Ümmügülsüm çok genc yaşta yazar Seyid Hüseyin ile evlenmiştir.
Yıllardan 1920’dir ve bu izdivacdan dört evlad dünyaya gəlir.
Cığatay, Toğrul, Oqtay və Qumral. Bu çocuklardan Oqtaydır ki
sonradan Azerbaycan’ın meşhur ressamı olacaktır.
Amma moskofun acı rüzgârları onların da başı üzerinde esmeye
başlamıştı.Nitekim, Ümmügülsüm’ün həyat yoldaşı Seyid Hüseyni 1937
yılında, Şüvelandakı bağında həpis ederler və 1938 yılının Ocak ayında
kurşuna dizerek öldürürler..
Ümmügülsüm hanım ise KQB-nin belgeleriyle 1937 yılının Kasım
ayının 2’sinde “halk düşməni”nın hayat yoldaşı ünvanı verilerek, Bayıl
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Hapishanesi’ne gönderilir.
37 yaşındaki genç kadın hapishanede büyük eziyetler çeker. Ona 8 yıl
hapis cezası keserek 1938 yılında Mordva Muhtar Cumhuriyeti’nin Yavas
Kasabasına sürülür. Ümmügülsüm burada meşhur şair Mikayıl Müşfiq’in
hayat yoldaşı Dilber hanımla beraber saklanır.
Ümmügülsüm, sürgünde iken dikiş işlemiş ve verilen siparişleri başarıyla
yerine getirmişdir. 1941 yılında bu başarısından dolayı Ümmügülsüm’ün aile
üyelerine mektup yazmasına izin verilmiştir. 1941 yılının Şubat ayının 10’unda
14 yaşındaki oğlu Toğrul, 11 yaşındaki kızı Qümral və çocuklara bakıcılık
eden yakın akrabası Seyyare hanımla dörd yıllık ayrılıkdan sonra görüşmek
için yetkililere müracaat eder. Lâkin savaşın başlaması sebebiyle uzun yıllar
hasretini çektiği evladlarının yüzünü görmek ona nasip olmaz.
Ümmügülsüm, bundan sonra çocuklarına hergün mektup yazmış ve
onların yaşamlarını hep merak etmiştir. Artık gözlerinin günden güne
zayıflaması Ümmügülsüm’ün mektup yazmasına da engel oluyordu. 1943
yılında, SSRI XDIK-nın yetkili mercilerine müracat ederek serbest
bırakılmasını talep etmiştir. Fakat, aradan iki yıl geçtikten sonra 1945
yılının Nisan ayında serbest bırakılmasına karar verilir. Sürgünden sonra
Ümmügülsüm, Bakü’ye gelir ve 20 gün sonra Bakü’de kalması da yasaklanır.
Bu karara üzülen Ümmügülsüm Hanım, Şamaxı’ya yerleşmeye karar verir.
Lâkin burada birkaç ay kalan Ümmügülsüm, 15 yaşındaki kızı Qumral’ın kolları
arasında ebediyete gözlerini kapatır.
Ümmügülsüm, zamanının çok ağır darbelerini aldı. 1937-yılının kara
dalgasından o da payını aldı: Önce kocasını, sonra ise kendisini ve
oğullarını hapsettiler. Aslında, Ümmügülsüm’ün hiç bir günahı yoktu. En
böyük “günah”ı pantürkist damgası ile hapsolmuş yazar eşi Seyid Hüseyn’in
həyat yoldaşı, Cumhuriyyetin banisi Mehmed Emin Resulzade’nin yakın
akrabası olması idi. Umumiyetle, 1937 yılında bir çok aydının hayat yoldaşları
da eşlerine göre hapis oldu.
Amma arşiv belgelerinden de apaçık anlaşılacağı üzere,
Ümmügülsüm’ün hapsine sebep, sadece, onun Seyid Hüseyn’in həyat
yoldaşı olması değildi.
Çünkü, “Turan”, “Ey Türk oğlu”, “Bu yılki mayısda”, “Bayrağım
enərkən” , “Əməlim”, “Çəkil, dəf ol!” gibi şiirlerinin içeriğinin milliyetçiliğe,
özgürlük çağırışlarına hitap etmesi idi.
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Ümidsizlikde çırpınan Ümmügülsüm, feleğin daha ağır bir darbesini
aldı. 1942 yılında 20 yaşındaki oğlu Oqtay’da hapsedilerek sürgüne gönderildi.
1946 yılında sürgünden azad edilerek Bakü’ye döndüğünde ise Oqtay’a
anasını görmek nasip olmadı.
“Ister Bayıl Hapishanesinde isterse de sürgünde iken geçirdiği
günlerin ne kadar meşakkatli olduğunu şaire Ümmügülsüm,
“Qala
Hatıralərım” adlı gündeliğinde kayda geçirmiştir.
“12 noyabr 1937-ci il. “Bu gün iki gündür ki, burdayam.
Keçirdiyim həyat mənə yuxu kimi gəlir. Bir qovğa içindəyəm.
Səhər saat 10-dur. Nadzor gəlib qapının qıfılını açdı. Zindanda
elə qarışıqlıq var
ki, belə bir şeyi
mən ömrümdə
təsəvvürümə gətirə bilməzdim. Bütün yorğan-döşəklər yerə
sərilib. Axşamdan bəri 36 adamın ayaqyolu kimi
istifadə
etdikləri ağzına qədər çirkab dolu vedrəylə yanaşı qoyulan çay
vedrəmizin də ağzı açıqdır. Bu murdarlığı və üfunətin izini
təmizləyəcək bir şey yoxdur. Burada hər şey fövqəladə bir
şəkildədir. Zindanda çay içmək və yemək üçün cəmi 18 qab
var. 36 nəfər bu 18 qabda həm yemək yeyəcək, həm də
çay içəcəyik. Yeməkdən sonra yuyulmayan qablarda növbəylə
çay içmək, qanımızı yemək kimi bir şeydir. Bunu düşmənimə də
arzu etmirəm!” 1

1

ar-ar.facebook.com
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Hüseyin CÂVİD
Azerbaycan ile iki ayrı devlet olsak da aynı milletiz. Gönlümüz,
Türk Dünyası'nda "birlik" arzular.
Türk şiirinin Azerbaycan özgürlük mücadelesinin bayraktarı olan
Hüseyin Câvid, "moskof zulmü" ne uğramış, ve zulme dayanamayıp
sürgünde bulunduğu İrkutsk' da Hakk'a yürümüştür. Bize göre, Hüseyin
Cavid' de öldürülen şairlerimizdendir. Rus zulmünün öldürdüğü bir
şairimizdir. Bedenen aramızdan ayrılan şairimiz, Türk gönüllerde bayrak
bayrak dalgalanmaya devam etmektedir.
Evet, vatan şairimiz Hüseyin Câvidî
kulturturizm.gov.tr" deki metni aynen aktaralım.

anlatan

"ekitap.

Hüseyin Câvid
(Nahcıvan, 24 Ekim 1882 - İrkutsk/Rusya, 5 Aralık 1941)
XX yy. Azerbaycan Edebiyatı'nda büyük romantik şair, dram yazarı ve
inançlı bir Türkçü-Milliyetçi olarak tanınır. Hüseyin Câvid 24 Ekim 1882'de
Nahçıvan'da doğdu. Önce, mollahanede okumuş, sonra büyük kardeşi
Abdulla'dan Arap ve Fars dillerini öğrenmiştir. Bunun ardından Mirze
Mehemmed Tağı Sakî'’ nin, 1895'te Nahçıvan'da açtığı "Mekteb-i Terbiye"nin
ilk öğrencilerinden olmuştu. Eğitimini tamamlamak isteyen Câvid, 1902'de
Güney Azerbaycan'ın kültür merkezi olan Tebriz'e gitmiş, burada tarih,
Edebiyat ve Şark felsefesi hakkında bilgiler elde etmeye çaba göstermişti.
Ama bir yandan Tebriz medreselerindeki tahsil sistemi hoşuna gitmediğinden,
öbür taraftan ise dünyevî eğitim almak istediğinden, 1905'te Tebriz'i
terkederek İstanbul'a gelmiş, burada şair ve yazarlarla, gazeteciler ve politika
adamlarıyla tanışmış, serbest dinleyici olarak İstanbul Darülfünûn'un Edebiyat
Fakültesinin çalışmalarına katılmıştır.
O dönemdeki İstanbul edebî muhiti ile sıkı ilişkiler kurmuş, Tevfik
Fikret'le tanışmış, Rıza Tevfik'ten felsefe ve Edebiyat dersleri almıştı. İlk
şiirlerini henüz Tebriz'deyken, eski Divan Edebiyatının etkisi altında Fars
dilinde yazmıştı. Lakin kısa zamanda XX. yy.da Divan şiiriyle bir başarı elde
ede- meyeceğini anlamış ve Azerî Türkçesi ile, hem biçim, hem de konu
açısından çağdaş şiirler yazmaya başlamıştı.
1910'da tahsilini tamamladıktan sonra, İstanbul'dan Nahçıvan'a
döndü. Bir süre burada yaşadıktan sonra Tiflis'e giderek şehirdeki Azerî
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mektebinde öğretmen olarak çalıştı. 1910-1917 yılları arası öğretmenlik
faaliyetini Tiflis, Gence ve Bakü şehirlerinde sürdürdü. 1910'da ilk dram
eseri olan "Ana" piyesini yazdı. 1912'de Bakü'de ilk “şiirler” kitabı
ynıayınlandı. Bu kitapla Câvid, XX. yy. Azerbaycan şiirine yenilikçi ve
orijinal bir şair sıfatıyla dahil oldu.
1918'de Bakü'de olan Câvid, burada Ermeni katliamının bütün
dehşetlerini yaşamış, kendi hayatı da ciddi bir tehlikeye girmişti. Bir mucize
sonucu kurtulmuş ve kurtarıcı olarak şehre giren Âzerî-Türk askerî
birliklerini büyük şükranlarla karşılamıştı. Bu devirden başlayarak hayatı
Bakü'de geçmişti.
Câvid, evvelce orta okullarda, daha sonra ise Baku
Darülmüellimatı'nda Edebiyat öğretmenliği yapmıştı. Bu faaliyet, tutuklandığı
1937'ye kadar devam etmişti. 1926'da şair, gözlerini tedavi ettirmek için altı
aylık bir süreyle Paris'te ve Berlin'de kalmıştı. Avrupa gezisi onun pek çok yeni
eserine konu yönünden kaynaklık etmiştir.
Azerbaycan'daki Bolşevik işgalinin gerçekleştiği 1920'de Câvid, artık
kendi konusunu, üslûbunu, Edebiyat yolunu bulmuş bir şair ve dram
yazarıydı. Ayrıca o, kendi inancından, hakikatlerden kolaylıkla yüz çeviren
iradesizlerden değildi.
Câvid'in 1920'ye kadar yazdığı "Ana", "Maral", "Şeyh Senan",
"Şeyda", "Uçurum" gibi dram eserleri, bu arada alevli, ihtiraslı ve
düşündürücü şiirleri onu Edebiyatseverlere ve genellikle, Azerî Türklüğüne,
bir milliyyetçi ve Türkçü yazar olarak tanıtmıştı.
Câvid için sanatkârın özgürlüğü, onun konu seçimindeki hürriyeti her
şeyden üstündü ve bu açıdan da Bolşeviklerin iktidara geldikleri günden
itibaren Edebiyatı kontrol altında tutmaya çalışmaları, onu kendi ideolojilerinin
hizmetinde görmek istemeleri Câvid'in ciddî bir tepkisi ile karşılaşmıştı.
1920'den evvel olduğu gibi, Sovyet rejimi döneminde de o, yalnız kendi
sevdiği ve seçtiği konularda eserler yazmıştı.
"Peygember", "Topal Teymur" dramları, bu arada el yazmaları, KGB
arşivlerinde mahvedilen, yahud da gizletilen "Atilla", "Cingiz Han" gibi
dramları, onun bir şair ve düşünür olarak hangi problemlerle ilgilendiğini, Türk
dünyasının büyük ve şanlı tarihini kendisine kaygı edindiğini ispata yeterlidir.
Milletinin şanlı tarihini Âzerîlere anlatmak niyetinde idi…
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1937'de Stalin'in "büyük terörü" başladığında Câvid en başta
tutuklananlar arasındaydı. Hayatının birkaç yılını Türkiye'de geçirdiğinden, onu
Türk casusluğuyla, pantürkizm ve panturanizmle suçladılar. Sovyet ceza makinesinin bütün dehşetlerini yaşasa da, Câvid ona karşı ileri sürülen iddiaların
hiç birini kabul etmedi. İnsanları birbirinin eliyle mahveden ikiyüzlü Sovyet
savcılarına hiç kimsenin adını vermedi. Suçsuz şaire, sekiz yıl hapis cezası
verdiler ve 1938'de cezasını çekmek için onu dünyanın altıda birini kapsayan
Sovyetler Birliği'nin bir ucundan öbür ucuna -Magadan'a- gönderdiler. Burası
eskiden Rusya'nın büyük ceza eviydi. Sıfırın altında elli derece soğuk, ulaşım
zorluğu, ebedî buzluklar ve geçilmez ormanlar buraya gelenler için dönüşü
imkânsız kılardı.
Câvid, 1940'da Magadan'dan başka bir sovyet tutsak kampınaIrkutska sevkedildi. Hassas, ince ruhlu şair burada, neredeyse bütün hayatını
ceza evlerinde geçiren tutsaklar arasında kendini cehennemdeki gibi
hissediyordu. En uzak diyarlardan olan İrkutsk ve Magadan'dan
Azerbaycan'a gelip giden ve şairin hayatının son yıllarını anlatan mektupları,
onun cezaevlerinde karşılaştığı dehşetleri göstermeye yetmektedir.
Câvid 5 Aralık 1941'de İrkutsk vilayeti Tayşet bölgesinin cezaevi
hastanesinde vefat etmiş ve Tayşet köyü yakınlarındaki tutsak mezarlığında
adsız bir me- zarda defnolunmuştur.
Uzun yıllar boyu Azerbaycan'da Câvid'in hayatının son dönemi
hakkında hiç bir bilgi yoktu. Edebiyat tarihlerinde, bu arada şairin hayatı ve
edebî kişiliği ile ilgili kaynaklarda onun 1944 de öldüğü bildirildi. Ama 1981'de,
Câvid'in doğumunun 100. yıl kutlamaları genişletildiği zaman, KGB
arşivlerinden alınan bilgiler onun ne zaman öldüğünü ve nereye
defnolunduğunu ortaya çı- karmaya imkân verdi. 1982'de Câvid'in cenazesi,
uzak ve soğuk İrkutsk'dan vatanına getirildi ve Nahçıvan'da büyük törenlerle
toprağa verildi.
Hüseyn Câvid, Azerbaycan Edebiyatı tarihinde bir şair ve dram yazarı
olarak meşhurdur. Dram eserlerinin ekseriyetini şiirle yazmış, şairlik istidadını
ve başarısını bu alanda göstermiştir.
Câvid lirik ve romantik bir şairdi. O, dünyaya ve insanlara güzellik
ölçüsü ile bakar, güzel olanı kâmil, olgun olarak kabul ederdi. Câvid'in "Menim
tanrım güzellikdir, sevgidir" inancı, onu insan güzelliğinin, manevî güzelliğin,
kalp ve fikir güzelliğinin dünyayı olumsuzluklardan, kötülüklerden kurtaracağı
düşüncesine getirip çıkarmıştı. Câvid'in birinci dünya savaşma kadar yazdığı
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şiirlerde aşk önemli yer tutar. "Mehebbetdir yegâne din" diyen şair, sonraki
eserlerinde de, insan sevgisinin dünyayı değiştirmek, hayatı daha yaşanılır bir
hale getirmek kuvvetine malik olduğuna inanmıştı. Lâkin dehşetli savaş,
bunun ardınca kanlı Ermeni katliamları, evini, yurdunu terketmek zorunda
kalan binlerce insann acı ve kederli talihi, Bolşevik devriminin getirdiği huzursuzluklar ve manevî değerlerin kaybolması, tedricen Câvid'de bir bedbinlik,
umutsuzluk ve güvensizlik yaratmıştı. Bu yüzden de Câvid, kendisini
düşündüren suallere, tarihin sehifelerinde cevap aramaya tercih etmiş, 1920
den sonra yazdığı eserlerde, tarihi konulara sıkı şekilde sarılmıştır.
Tarihi konulara ilgi, ona bir taraftan kendini düşündüren suallara
cevap aramak imkânı verirken, öbür taraftan da onu yeni, çağdaş hayatla
ilgili ko- nularda eserler yazmak azabından kurtarıyordu. Câvid'den ise böyle
eserler istiyorlardı.
Ancak, XX yy. Azerbaycan Edebiyatının en çok tanınan ve sevilen
temsilcilerinden birinin susması, Bolşevik tenkitçilerden birinin yazdığı gibi,
"Bolşevik trenine oturmak istememesi", onların canını sıkıyordu. Bu sebeple
de 1920 sonrası, Câvid'in yazdığı her bir yeni eser mikroskop altında
incelenir, çoğu zaman bu eserlerdeki bedii düşünce ve sonuçlarından yazarı
politik açıdan suçlama aracı olarak istifade edilirdi. Ama bütün takip ve
sıkıntılara rağmen Câvid, 1920-1937 arası yazdığı eserlerde de ideallerini ve
inançlarına sadakatini korumuştu. Onun bu dönemde yazdığı "Topal Teymur",
"Peygamber", "Siyavuş", "Knyaz", "Heyyam" dramları, "Âzer" manzum romanı
ve birçok şiiri Edebiyatseverlerin büyük ilgisini çeken, Azerbaycan Edebiyatını
Bolşevik propogandası haricinde tutan değerli sanat örnekleriydi.
Bugün Cavid Azerbaycan Kültürü ve Edebiyatı tarihinde öz
yerini yeni bulmaya başlamıştır. Câvid'in Türklük duygularının büyüklüğü ve
kutsallığı, onun Türk dünyasının geleceği ile bağlı fikirlerin ileri görüşlülüğü
bugün bütün gerçekliği ve ciddiliği ile ortaya çıkmaktadır.
TÜRK ESİRLERİ
(c. I, s. 93)
Erkek, qadm, esger, çocuq, ixtiyar –
Esir-deye minlerce Türk övlâdı.
İssız bir adanın qoynunda sızlar,
Sorulmaz derdi, duyulmaz feryadı.
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İşte kinli bir mezarlıq ki, her gün,
Yığın-yığın insan udar* da, doymaz.
Sağlam vücudlar bele düşkün, ölgün,
Ümidsiz bir heykelden ferq edilmez.
Gülümserler, feqet hep gözlerinde,
İntiqamlı şimşekler çaxar, durar.
Çırpmırlar, solmuş benizlerinde,
Bir çox gizli, sönük emeller uyur.
Yalnız soyuq, yağmur, boran, fırtına,
Oxşar durur bu mehzûn könülleri.
Üryanlıq, xestelik, aclıq bir yana,
Susuzluqdan hep qurumuş dilleri.
Amansız qartalm vehşi dırnağı,
Mesûm yavruları didib-parçalar.
İşte edâlet. İlanlar yatağı,
İnsanlara mesken verilmiş qerar.
Nerde o serxoşlar ki, hep "qardaşhq,
Birlik, beraberlik" deye sayıqlar.
İşte bir vehşet ki, çekilmez artıq,
Dost deyil, düşmen bele görse ağlar.
Ey Türk eli! Ey milyonlar ölkesi,
Saqın, duyma nedir bu hâl, bu dehşet?
Titretmesin, seni bu qardaş sesi,
Korluq, sağırlıq, o da bir seâdet...
Eserleri:
Ana, Tiflis, 1913; Keçmiş Günler, Tiflis, 1913; Bahar Şebnemleri, Tiflis, 1914.
Maral, Bakı,1917; Şeyda, Bakı, 1917; Şeyx Se’nan, Bakı, 1917.
Edebiyat Dereleri (Abdulla Şaiq'le birlikte), Bakı, 1919; Peygember, Bakı,
1922, 1926; Şeyx Se’nan, Bakı, 1926; Uçurum, Bakı, 1926; Topal Teymur,
Bakı, 1926; İblis, Bakı, 1927.
Siyavuş, Bakı, 1935; Seçilmiş Eserleri, Bakı, 1958; Piyesler, Bakı, 1963.
Seçilmiş Eserleri, 3 cildde, c. I-III, Bakı, 1968-1971.
Seçilmiş Eserleri, 4 cildde, c.I-IV, Bakı, 1982-1984.
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Vedâdi (Karabağ)
Asıl adı Molla Mirza Veli, 1718-19 yılında Şuşa’ya bağlı Baharlı’da
doğmuş, Türkmen beyi Bayram H an’ın oğlu, Fuzulî hayranı, Arapça
ve Farsça lisanlarına vakıf, Karabağ hükümdarı İbrahim Han’ın müşaviri.
Bir topun ağzına bağlanarak, top ateşlenir ve şairimizin cesedi
parça parça çevreye yayılır.
1809 yılıdır. Karabağ hükümdarı bir konunun görüşülerek çözüme
kavuşturulması için şairimizi görevlendirir. Şah kaçar Feth Ali Han ile görüşme
esnasında şairimiz, sinirlerine hâkim olamaz bağırır, çağırır. Sen misin, öyle
yüksek sesle bağırıp çağıran deyip, bağlarlar topun ağzına...
Mezar taşında;
“Kim Vedâdî hastanın kebrin görüp etse dua
Ede Hak rahmet, şefi ola Muhammed Mustafâ”
Şiirlerinde aruzu ve heceyi ustalıkla kullanmasını bilmiştir. Hiciv ve
aşkın şairidir. “XVIII. yüzyıl Azerbaycan kültür hayatında çok önemli bir yere
sahip olan şair Vedadi, yüz yılı aşkın ömrü boyunca pek çok şiir
yazmış, bu şiirlerinde bir yandan toplumu ilgilendiren sosyal meselelere
temas ederken bir yandan da ôz halk dili Türkçe’yi kullanarak, Azerbaycan
halkının özüne ve ruhuna hitap etmeyi başarmıştır.
Hayatının akışı hakkında fazla ayrıntılı bilgilere sahip olamadığımız
bu büyük şair, doğduğu yer olan Kazak’ın Şıhlı Köyü’nde ölmüş (1809) ve
buraya gömülmüştür.”1

1

bilinmeyenturktarihi.com/pdf/turkler-cilt-07.pdf; Türkler, Cilt :7
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Demiştir ki:
................................................................
Sultân-ı cihân olsa gider câna inanma
Bir gün yüzülür şevket-i dîvânâ inanma
Çün bâki değil mülk-i Süleymân’a inanma
Ger âkil isen gerdiş-i devrâna inanma
Bir câm yetür sâkî ki devrân bile kalmaz
Ten bir gün ölür hâk ile yeksân bile kalmaz.
Yüz mevsim-i hoş-hürrem olup iller açılsa
Yüz lâle bitüp sünbül-i süsenler açılsa
Yüz bâğ-ı cihân tazelenüb güller açılsa
Gönlüm ki açılmaz nice müşkiller açılsa
Bir câm yetür sâkî ki devrân bile kalmaz
Ten bir gün ölür hâk ile yeksân bile kalmaz.
Âh aldı beni derd-i firâk u derd-i hasret
Sermest- harâb itdi beni bâde-i hayret
Bir mihr-i vefa itmeli yoh kim ola rağbet
Fevt eyleme gel var iken elde dem-i fırsat
Bir câm yetür sâkî ki devrân bile kalmaz
Ten bir gün ölür hâk ile yeksân bile kalmaz.
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VÂKIF (GENCE-AZERBAYCAN)
“Yaşamak istiyorsan
Gence’ye gel, Gence’ye.
Çiçek çiçek Mart-Nisan
Gence’ye gel, Gence’ye.
Mutlu yaşa, mutlu kal
Ömrün olsun bir masal
Bu dünyadan murad al
Gence’ye gel, Gence’ye.
İnsanı mest eden yer
Eşi bulunmaz eser
Postunu buraya ser
Gence’ye gel, Gence’ye.
Zirveleri ormanlı
Kalmakçin mutlu, canlı
Yaşa git heyecanlı
Gence’ye gel, Gence’ye.
(G)eldiğinde hünkârım, gezdiğinde ovayı
Y(E)şile boyanır yer, gök;bitkiler aşka gelir
Se(N) her zaman Gence’de en güzel iklimimsin
Gen(C)e’de çobanlaşan, kuzulu kimliğimsin
Cüml(E)insanlar yaptığın köşke gelir…
Dolaşırken memleketi padişahın birisi
Yolu düşer çiçeklerle donatılmış bir yere
Bu güzellik karşısında hayran kalır, mest olur
Berrak bir çay akıyormuş ovanın ortasından
Çevresinde ağaçlarla kaplı, zirveler varmış
Ferahlatıyormuş insanı, havası tertemiz
Çağırmış çobanı hünkâr, sormuş ona:
-“Bu yerler
…….Yalnızca
………..İlk baharda mı
……………Bu kadar güzeldir?”
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Çoban:
-“Yazı da
…….Sonbaharı da bu yerin
…………..Daha güzeldir ilk baharından.”
Padişah:
-“Çok yolcu geçer mi buralardan?”
Çoban:
-“Kervanlar geçer, uzak yollardan gelip
Kış yorgunluğuyla dinlenir cümle tüccar.”
Padişah:
-“Ne dersin?
……Burada
……..Bir şehir yaptırsam mı?
…………Ne dersin?”
Çoban:
-“Gence, genişçe bir yer
Çok iyi olur sultanım…”
İşte o günden bu yana
Gence derler bu yere…
Atıver yorgunluğu
Gence’ye gel, Gence’ye.
Bitir şu yolculuğu
Gence’ye gel, Gence’ye.
Her mevsimi bir başka
Düşmek için son aşka
Demeyesin hiç keşke
Gence’ye gel, Gence’ye.
Uzat ömrünü uzat
Bekle fırsatı gözet
Sıladır değil gurbet
Gence’ ye gel, Gence’ye.
Cenneti görmek için
Dağ, bayır yollardan in
Eksilmesin sevinçin
Gence’ye gel, Gence’ye…
Mustafa CEYLAN
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XVIII. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının en parlak simalarından birisi.
Gence’ye bağlı Şemseddin Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Tiflis ile Gence
arasında Kazak adı verilen bölgede yaşamıştır. Bu yüzden ona Kazaklı Vâkıf
adı da verilmiştir.
Asıl adı Molla Penah’tır. Ağa Muhammed Şah, İbrahim Halil Han
taraftarlarını yakalayıp teker teker öldürmeye başlar. Vâkıf da İbrahim Halil
Han taraftarı olduğu için, zalimane bir şekilde, hem de oğlu ile birlikte
öldürülür ve evi de yağma edilir.
*
Orta hâlli bir ailenin tek çocuğu. Babasının gayretiyle eğitimini
tamamlamış ve zamanının bilginleri arasında yerini almıştır. Çok itibarlı,
saygın bir ilim adamı ve şairdir. Bu yüzden Azeri Türkleri arasında “Her
okuyan Molla Penah olamaz.” sözü dillerde pelesenk olmuştur.
Demiştir Ki:
“Gösterübdür bilmirem la’lin ne lezzet gönlüme
Döne döne anı zikr etmekdür âdet gönlüme
Andan özge gelmiyir şirin hikâyet gönlüme
Firkatinden kalmayubdur sabr u tâkat gönlüme
Kâmetinden ayrı zahirdür kıyâmet gönlüme
Va’de-i vaslında virsün istimâlet gönlüme
Sen özün tâ itmeyince bir iânet gönlüme
Çoh yeter ağyârdan cevr-i ihânet gönlüme
Afitâb-ı şevkin artırmış harâret gönlüme
Sâye-i serv-i kad-i Tûbâ-misâlin isterem”
Doğu Gürcistan hükümdarı Iraklı’nın Kazaklar üzerine hücum
etmesi sebebiyle şairimiz Karabağ Hanlığına sığınır. On yıl Karabağ
Terterbasar’da yaşar. Daha sonra Şusa şehrine geçer. Bir süre sonra
Karabağlıların gönlünde hak ettiği yeri alır. İlmi, saygınlığı ile sevilir, sayılır ve
“Eşik Ağalığı” görevini yürütür.
Nadir Şah’ın ölümünden sonra, sürgündeki aşiretler Penahlı Ali Bey’in
önderliğinde birleşirler. Penahlıdan sonra, idareyi İbrahim Halil han alır. Ve
sarayına şairleri, bilginleri toplar. Bir süre sonra da, Halil Han’ın yeğeni
Batman Kılıç Mehmet bey idareyi ele alır ve amcası Halil Han’ın yeniden
idareyi ele geçirmemesi için onun taraftarlarını teker teker yok etmeye başlar.
Vakıf’da onlardan birisidir. Öldürülür...
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Abbas BEĞ (Karabağ)
Şuşa çevresindeki eski yerleşim yerleri, ayrıca Cıdır düzündeki
Şuşa mağarası (Üçmıx Dağı'nda) bu yerlerin Azerbaycan topraklarında en
eski insan kamplarından biri olduğu kanıtlanmıştır. Deniz seviyesinden 13001600 metre yükseklikte bulunan Şuşa şehrinin güneyinde Kafkasya'nın en
eski yerleşim sitelerinden biri bulunmaktadır. XX yüzyılın 70'li yıllarında
Şuşa mağara kampında yapılan arkeolojik kazılarda burada Paleolitik
dönemine ait taş aletler bulunmuştur. Bu araziler tarihi Azerbaycan
topraklarının - Medya Devletinin, Kafkasya Albanyasının, Karabağ Hanlığı'nın
ayrılmaz parçasıdır. Şuşa Karabağ Hanlığı'nın askeri-stratejik önemli ve
ekonomik, siyasi, kültürel merkezi olarak oluşmuş ve gelişmiştir. Roma
tarihçisi Gaius Cornelius Tacitus (Tasıt) Kafkasya topraklarında dondar Türk
toplumuna ait Sosu (Latincede “ş” sesi yok) şehrinin olması hakkında
melumat vermişdi. Halk efsanesine göre, bu yerlerin havası saf ve şifalı
olduğu için onu “Şuşa”(cam - glass) adlandırmışlardır. 1
Şuşa şehri 1750-51 yıllarında bağımsız Karabağ Hanlığı'nın banisi
Penah Ali Han Cavanşir tarafından kurulmuştur. Kentin ilk adı, Penah
Ali'nin şerefine Penahabad olmuştur.
1763 - 1806 yıllarında Penah Ali'nin oğlu İbrahim Halil Han'ın
zamanında, kentin çevresinde yerleşen Şuşakent (Şuşakənd) 2 köyü ile
ilgili[kaynak belirtilmeli], Penahabad adı Şuşa olarak değiştirilmiştir. İbrahim
Halil Han Şuşa'yı başkenti gibi genişletip, şehrin savunma kabiliyetini
güçlendirmiştir.
1805 yılında Rusya İmparatorluğunun Karabağı ele geçirmesine
kadar, Şuşa birkaç defa Kaçarlar tarafından kuşatılmıştır. Rusya
İmparatorluğu'nun yönetimi altında da Karabağ, Azerbaycan kültürünün,
edebiyatının ve müziğinin merkezi olmuştur. 1851'de Şuşa'nın toplam
nüfusu 15.194 olup[3], 1886'da 30.000,[4], 1910'da 39.413[5], 1916'da
43.869'a artmıştır.[6] 1916'da nüfusun çoğunluğu,
Ermeniler
(23.396;
%53) ve Azeriler, 19.121, %44'dan ibaretti.[7]1989'da kentin toplam
nüfusu: 23.156 olup Azeriler (21.234, %92) ve Ermeniler (1.620, %7)[8]'den
ibaretti.

1
2

wikipedia.org
Müctehidzâde Mehmed Aka, Rıyazül Aşıkın, s. 127-28
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Karabağ Savaşı sırasında 8 - 9 Mayıs 1992 tarihlerinde meydana
gelen Şuşa Muharebesi'nin sonucu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından
( Rusya'nın yardımıyla) işgal edilmiş[9] ve Şuşa kentinin nüfusunun büyük
çoğunluğunu oluşturan Azeriler şehirden göç etmeye mecbur bırakılmışlardır.
Şu anda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin işgali altında ve fiilen Dağlık
Karabağ Cumhuriyeti tarafından yönetilmektedir.
*
"Abbas Bey, Perioğulları adını taşıyan bir köyde doğduğundan bu adla
anılmaktadır. Şuşa'da ve diğer kentlerde eğitimini tamamlamıştır. Zamanının
çoğunu "Rus kulluğunda" geçirmiştir. Bir gece, kimliği belirsiz kişiler tarafından
öldürülmüştür.
Şair, 1106/1694-95 yılında öldürülmüştür.
Bir Gazeli
"Sâkî oturma ver içek bâdeni
İtme ferâmuş men üftâdeni
Kaşına benzetme mâh-ı felek
Ayda otuz yol bozar âmâdeni
Verme nasihât yokdur zâhidâ
İstemirem mescid-i seccâdeni
Kâbe'den el çekmeğe hazır gözüm
Görse kıyâfetde büt-i sâdeni
Sen perîsin yâr-i hurrem hânene
Mahrem idersen mi perî-zâdeni" 1
Konuya Ek:
"Vefat kayıtları, şairin ölümü ile ilgili bilgi vermenin yanı sıra, tezkire
müelliflerinin ölüm hadisesine bakış açılarını vermesi, daha geniş ifade ile
bizim kültürümüzde, bu dünyadan ahirete göçmenin değişik şekillerde ifade
edilmesi yönüyle bir orijinallik içerir. Tezkirelerde, doğum hadisesinin aksine
şairlerin ölüm tarihleri, ölüm yerleri, ölüm şekli ve sebepleri, mezarının
1

ÇİFTCİ, Cemil; a.g.e
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yeri, vefat anındaki son meslekî durumları imkânlar ölçüsünde aydınlatılmaya
çalışılmıştır (Kılıç, 1998: 142). Tezkireciler, bazen şairin vefatı için yazılmış
tarih beyitlerinden de istifade etmişlerdir (Çapan 1993: 136).
Nevvab, tezkiresinde bazı şairlerin ölümlerini kısa bir ifade ile “vefat
etti, rahmetli oldu, Allah’ın rahmetine gitti, ömrü vefa etmedi, dünyadan göçtü"
şeklinde ifade etmiştir: “Kanber Gülablı, öğrendiğime göre yaşı seksene
yaklaştığında vefat etmiştir (Mir Möhsün Nevvab 1998: 42). Mirza Mehdi Bey
Allah’ın rahmetine gitmiştir (Mir Möhsün Nevvab 1998: 58). Caferkulu Han,
Allah rahmetine gitti (Mir Möhsün Nevvab 1998: 60). Ahund Molla Abbas,
gurbette rahmetli oldu (Mir Möhsün Nevvab 1998: 81). Abdulla Bey Asi ’nin
ömrü vefa etmedi. Yoksa şairlik için lazım olan her şey onda var idi (Mir
Möhsün Nevvab 1998: 85)."" Mirza Hüseyin Salar’ın ölümüne sebep olan
hastalık da söylenmiştir: “O, vodyanka (karnın su toplaması) hastalığı ile
dünyadan göçtü (Mir Möhsün Nevvab 1998: 119)1"
Nevvab, tezkiresinde, Molla Zeynelabidin Sagarî’nin vefatını edebî bir
dille ve ayrıntıları vererek anlatmıştır: “Bu dünya ancak hadiseler sahnesi
olduğundan 1271 (1854)’te güneşin batmasına üç saat kala şiddetli yağmur
başladı. Merhum Molla Zeynelabidin Sagarî, misafirleri ve sohbet arkadaşları
için çay hazırlamakla meşgul idi. Birden yıldırım o biçareye isabet etti ve
derhal canını cihanı yaratana emanet etti (Mir Möhsün Nevvab 1998: 104)1"
Şairlerden Kinyaz Mehdikulu Han-ı Sani’nin vefatı anlatılırken, şairin
mahlasıyla ilgi kurulmuş ve “Onun mahlası
Vefa’dır. Ancak ömür ona vefa etmedi. 26 Cemaziye ’l-evvel 1318 (5
Eylül 1900) tarihinde rahmetli oldu (Mir Möhsün Nevvab 1998: 156)1"
denmiştir.
Tezkirede, katledilen şairlerle ilgili bilgiler de verilmiştir: “Abbas Bey,
70 yaşında idi. Yukarıdaki tarihten 5 yıl önce kendi köylerinde, onu ansızın
tüfek kurşunu ile vurdular. Katili malum olmadı (Mir Möhsün Nevvab 1998:
137)1" Kerbelayi Mehemmed’in katledilmesinin sebebi, nasıl katledildiği
anlatılmıştır: “Kerbelayi Mehemmed, 1309’un mübarek Ramazan ayında
Araz’ın kenarında eşini ve kayınvalidesini öldürüp kaçmıştır. Kayınbiraderi onu
takip etmiş, yakalamış. Kollarını ve başını kesmiş. Cesedi ortalıkta kalmış.
Nihayet birisi onu defnetmiş (Mir Möhsün Nevvab 1998: 463)9"
Molla Penah’ın nasıl katledildiği konusunda Nevvab, uzun uzadıya
bilgi vermiş, bir bakıma onun ve oğlunun katlini, tezkiresinde hikaye etmiştir:
“Molla Penah’ın ömür kağıdına mühür vurulmasına yani öldürülmesine
hükmetti. Hizmetçiler Molla Penah’ın evine gelip Mehemmed
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Bey seni çağırıyor dediler. O da çaresiz bir şekilde oğlu Ali Ağa ile birlikte
hizmetçilerin önüne düşüp yola koyuldu. Hacı Azim adındaki köprüye
ulaştılar. Molla Penah istedi ki Mehemmed Beyin evine doğru gitsin.
Hizmetçiler dediler ki köprüden geç ve biz nereye gidiyorsak sen de oraya git.
Molla Penah dedi, Mehemmed Beyin evi aşağıdadır. Hizmetçiler, sözü uzatma
ve bizimle gel, dediler. Köprüyü geçince Molla Penah, oğluna bizi nereye
götürüyorlar dedi. Oğlu da ona, bir zamanlar senin milleti gönderdiğin yere
demiş. Oğlunun babasına işaret ettiği şey şuydu: Molla Penah, kudret sahibi
olduğu zamanlarda, halkın kusur işleyenlerinden bazılarının yüksek bir dağın
başına gönderilmesine sebep olmuştu. Şimdi de o dağa “adam atılan ” derler.
Molla Penah’ı, şimdi de kabrinin bulunduğu yere getirdiler. Onu oğluyla birlikte
öldürmek istediler. Molla Penah feryat edip, bizi öldürmekten başka çareniz
olmadığından bari önce beni öldürün ki oğlumun ölümünü görmeyeyim, dedi.
O insafsızlar o biçarenin yalvarmasına kulak asmayıp önce oğlunu sonra
kendisini öldürdüler ve orada defnettiler. Sonradan kabrinin üstüne taştan ve
demirden bir türbe yapılmıştır (Mir Möhsün Nevvab 1998: 11-12)."" 1

1

BAYRAM, Ömer; Nevvab Tezkiresinde Şair ve Eser Üzerinde Değerlendirmeler.
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NESİMÎ (Bağdat)
Ey Şiir !...
Sen, hem iten, olayları körükleyen; hem de karşı çıkansın. Çünkü
saraylara kul-köle yaptığın şairlerin de var, onlara isyan edenlerin de... Kurulu
düzenin emrinde “varol- yaşa padişahım! diyerek, “zafername”ler yazan
şairlerin de var; o düzeni değiştirip, Hakça, halkça ve adil bir düzen kurmak
isteyip de bu isteğin ateşiyle yanıp tutuşan, halka ışık, aşk, iman ve yumruk
olan ve sonra da senelerce bu düşüncelerinden ötürü zindanlarda yaşayan
şairlerin de...
Hatta bugünü beğenmeyip, maziye, düne takılı kalmış; hep o eski
günleri yaşayan ve yaşatmak isteyen mısra işçilerin olduğu gibi, gününü gün
eden ya da gelecek günleri, öteleri nakışlayan mısra kuyumcuların da...
Sen, her ikisinin de arasındasın. Her ikisine de “eşit” mesafedeyim
deme bana, zira asla inanmam; inandıramazsın ki. En çok zulmettiklerin, en
çok sürgünlere düçar olanların, senelerce demir parmaklıklar arkasında hapis
yatanların veya öldürülenlerin yürek seslerine gizlenmişsin. Oradan bakarsın
yüzüme hep...
Çağlar boyunca, zulüm idarelerinin gündeminin birinci sırasını
şairlerin cesaretli, korkusuz söylemleri işgal etti. Etti ya, sen onların sadece
seyircisi idin. Önce olayı körükledin, ardından tırnak vuruşturup bekledin.
Hınzırlığın işte tam bu noktada...
Ey Şiir !..
Biliyorum sabırsızsın. Aykırılık içini gıcıklıyor...
Aykırılıklarla, kurulu düzene
kalkıyor. İhtilâlci olup çıkıyorsun...

karşı

isyan

duyguların

şaha

Hükümdar kaftanlarının süsüne-püsüne aldırış etmeden, yayan
yapıldak, kırlarda-bayırlarda, halk arasında gezmekten müthiş zevk alıyorsun.
Aykırı davranışları ve söylemleri alabildiğine destekliyorsun. Yenilikler de
aykırılıklardan doğar. Yenilikleri davet ediyor, köhnemiş anlayışlara savaş
açıyorsun. İşte böylesi durumlarda, yeni doğmuş bir bebek kadar
masumsun... Yaramazlıkların bizim de hoşumuza gidiyor. Ol- sun, var sen,
hünkârların tuğraları altında ezilme de, çoban kavallarında kuzulara özgür
türküler söylemeye devam et. Bu halini seviyorum ben...
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Hak ve hakikatten ayrılmadın. Ayrılma da... Hurafe ve cehalet en
büyük düşmanın. Duygulu ruhları, gerçeğin ışığında yıkamaya devam et. Et
ki, şairlerin de sana benzesin. Toplum- ları çağın gerilerine götüren müstebit
idarelere karşı uyandırsın sana vurgunlar... Unutma e mi?
Fakat müstebit idarelerin aykırı görüşlere tahammülü yoktur.
Ama sen, aykırılıkları zirveye çıkarır, sesini-soluğunu keser, meydana
gelecek olayları beklemeye başlarsın. Sultan buyruğunun bir an evvel
çıkmasını aykırılık yaptırdığın sevdalının kafasında patlamasını istersin.
Belki de istemezsin! ? Ama bana öyle geliyor işte...
Geçenlerde seninle gecenin en ileri ve en sessiz saatinde bir gönül
sohbetine tutuştuğumuzda bana, “Ben garipten, yetimden, şairden, halktan
yanayım. Güç ve güçlülerden hoşlanmıyorum.” demiştin. Unutmadın değil mi?
Fakat frensiz şairlerin çıkınca meydanlara, mısralarını, sazını,
kalemini kurşun gibi kullandıklarında; öyle sessiz oluyorsun ki, yağmur öncesi
buluta dönüyorsun sanki... Sonra, o taşkın, o sınırları parçalayan, o dağları
yerlere seren, kurulu ekonomik, siyasal, sosyal, inanç, gelenek vb
sistematiğine baş kaldıran şairinin hâlini izliyor, şahitlik yapıyorsun da, şairin
için verilen ölüm fermanlarını önleyemiyorsun.
Söyle bana, neden? Neden?
Önleyemiyor musun, yoksa önlemek istemiyor musun?
İçinde yaşadığı halkın dili, gözü, kulağı, aklı, ruhu olan şa- iriniozanını veya kötü gidişe dur diyerek bayrak kaldıran şairini çekip
alamıyorsun işkence mengenelerinden, idam sehpalarından...
Hele ki, telle boğdurduklarını biliyorum. Kafasını kılıçla uçurttuğun
kaç şair var, hele bir anlat da öğrenelim. İdam ettirdiklerini, genç yaşında,
ömrünün baharında olan şairlerini koruyamayıp kendi ellerinle kabirlerine
gömdüklerini söyle de bilelim.
Ey Şiir!...
Sen anlatamazsın onları.
Açtığımda bu defteri, dut yemiş bülbüle dönüyor, susuyor,
mahzunlaşıyorsun. Vaz geçtim, idam ettiklerinden. Bu sefer sana, idam
ettirdikten sonra derisini yüzdürttüğün bir şairinden bahsedeceğim. NESİMİ..
Biliyorsun değil mi? Evet: Nesimi.
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Nesimi’yi Nesimi yapan kim? Elbette sen! İçinde yaşadığı toplumun
değer yargılarıyla ters düşüren kim? Elbette sen!
Nesimi’ye ne yaptın? Derisini yüzdürdün be! ! ! Derisini yüzdürdün!!!
Acımadın bile! ! !
Nesimi (Bağdat 1339-Halep 1418) Bağdat yöresinde Nesim
Bucağı’nda doğmuştu. Halep’te yaşamış, Hurufi Mezhebine bağlıydı.
Bu filozof Türkmenin adını da değiştirdin. Asıl adı İmadettin’di. Doğduğu
kasabanın adıyla onu bugünlere taşıdın. Hayrı ve aşkı telkin eden,
heyecanlı bir şairdi o...
Ferdiyeti gösteren insan ruhunun cemiyeti ve külliyeti temsil eden ilâhi
ruh ile- denize karışan yağmur taneleri gibi imtizaç eylemesi lâzım
geleceğini söylerdi. Bu telkinlerini, Halep’ teki Kölemene İdaresi küfür saydı.
Fikir ve görüşleri şeriate aykırı görüldü.
Azeri Lehçesi’yle yazdığı şiirleri, yalın dili, anlatım özellikleriyle
bugünlere kadar geldi. Fikir ve düşüncelerinden asla ödün vermedi.
Vermedi de ne oldu?
Derisini yüzdüler. Sonra da ibret olsun diye cesedi bir hafta
sokakta teşhir edildi.
Sen de bir güzel seyrettin onun derisinin yüzülmesini.
Nesimî, Alevi-Bektaşî geleneğinin yedi ulu ozanından birisidir.
Sadece Alevi-Bektaşilerin değil, Azeriler’in de çok büyük önem verdiği
bir ozandır. Azerbaycan’da “Nesimi Dilcilik Enstitüsü” adıyla bir enstitü de
kurulmuştur.
Hurifiydi Nesimî.
Hurufilik: Kâinatın oluşunu ruha değil maddeye dayandıran her
varlığı 32 harfle açıklamaya çalışan ve harflere esrarengiz manalar yakıştıran
görüştür.
Şiirlerinde dinî- tasavvufa karşı korkusuz ve biraz patavatsızca
söylediği şiirler yanlış anlaşılarak öldürülmesine yol açmıştır. Tasavvuf
inancını büyük coşkunluk ve içtenlikle söylemiştir. Çağının Türkçesini en güzel
bir şiir dili hâline getirmiştir.
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Nesimi’nin halk, tekke ve divan şairlerimiz üzerinde
azımsanmayacak etkileri vardır. Halka en çok yaklaşan divan şairidir
diyebiliriz.
Bilhassa Bektaşiler ve vahdet-i vücut felsefesini benimseyenlerce
büyük bir sûfi olarak kabul edilir.
Şiirlerinde ekseriyetle kendi görüşlerini telkin etmekle birlikte din
dışı ve âşıkane gazellerde yazmıştır. Tuyuğları ve farsça gazelleri de
mevcuttur. Bir şiirinde demişti ki:
“Ben yitirdim, ben ararım, yâr benimdir kime ne
Gâh giderim öz bağıma gül dererim kime ne
Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için
Gâh giderim meyhaneye dem çekerim kime ne
Kelb rakip haram diyormuş şarabın bir katresine
Saki doldur, ben içerim, günah benim kime ne
Ben melâmet gömleğini deldim, taktım eynime
Ar u namus şişesini taşa çaldım, kime ne?
Ah Yezid, seccadeni al yürü mescid yoluna
Pir eşiği benim Kâbem kıblegâhım kime ne
Gâh çıkarım gökyüzüne hükmeder kaftan kafa
Gâh inerim yeryüzüne yâr severim kime ne
Kelp rakip böyle diyormuş güzel sevmek pek günah
Ben severim sevdiğimi, günah benim kime ne
Nesimi’ye sordular, yârin ile hoş musun?
Hoş olayım, hoş olmayım, o yâr benim, kime ne”
Abdülbaki Gölpınarlı Hocamızdan, Nesimi hakkında bir öykü:
“Nesîmî’nin yüzülmesine fetva veren müftü, Nesîmî yüzülürken
sağ elinin şahadet parmağını sallayarak, “Bunun diyormuş, kanı da pistir. Bir
uzva damlarsa, o uzvun da kesilmesi gerekir!”
Ve tam bu sırada Nesîmî’nin bir katre kanı müftünün şahadet
parmağına sıçramış. Meydanda bulunan hâl ehli bir can; “Mütfü efendi demiş,
fetvanıza göre parmağınızın kesilmesi lâzım. Müftü, “Nesne gerekmez demiş.
Biraz suyla temizlenir. Bunu duyan Nesîmî, kanlar içindeyken:
“Zâhidin bir parmağın kessen dönüp Hak’dan kaçar
Gör bu miskin âşıkı ser-pâ soyarlar ağlamaz” beyitini muhtevi
gazelini söylemiş.
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Ve Nesîmî’ nin derisi yüzülünce bir de bakmışlar ki eğilip derisini almış
ve bir post gibi sırtına vurup yürümüş. Kimse peşine düşmeye cesaret
edememiş. Halep’in 12 kapısında bulunan kapıcılar ve halk görmüşler ki
Nesîmî, derisi sırtında, kapıdan çıkmış ve sır olmuş. Kapıcılar ve halk bir
araya gelince herkes, “Falan kapıdan çıktı.” diye iddiaya girişmiş ve anlaşılmış
ki, oniki kapıdan da çıkmıştır.
Şimdiki tekke ve türbe de, onun gömüldüğü yere değil,
yüzüldüğü yere yapılmış.”
Nesimi’nin ölümü, Anadolu’da tepkiyle karşılanmıştır.
SON SÖZ
GELDİM’OLA BİZİM ELE BİR EREN? (Gülce-Üçgen)
Geldim’ola bizim ele bir eren?
Durmadan anlatsın pirimi benim.
Gülce derler, sevdam odur, o ceren
Çiğ damlası saysın terimi benim.
Yolumda yoldaştır Yunusla Veysel
Dağlar mı? Olamaz âşığa engel
Hasret ateşiyle ölmeden evvel
Koysunlar mezara dirimi benim
Çile ozanıyım budur fermanım
Mekânda gölgeyim, zamanda can’ım,
Tükensin, kalmasın dizde dermanım
Alsınlar gözümden ferimi benim.
Dost halkasın yeni baştan dizsinler
Aşk bir haritadır, doğru çizsinler
İsterlerse yere koyup yüzsünler
Nesimiyle beraber derimi benim.
Başaklarda, karıncada, bulutlarda nefes alıp verenim
Öylesine mutluyum, duymadı hiç kimse zarımı benim.
Sesiyim sessizliğin, incinsem de incitmem, ilkem bu
Nar içinde saklıyım, bilen bilir, narımı benim.
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Cümle kırmızılar kanımdan almıştır rengini
Ağlayan ırmaklar söndürmez har’ımı benim.
Yolcuyum kendi içime, arza gebeyim
Avcumda bin güneş var, yarımı benim.
Size derim size, ey insanoğlu
Etmeyin hesap, kârımı benim.
Kovanlar kapalı; nedendir?
Yakmayın arımı benim
Ceylan’ım, Nesimiyim
Hazırdır kefenim.
Her bağ bıçkısına gülümser etim
Ten ne ki, basit şey, ona gurbetim.
Suçlusun dediniz ağlıyor yetim
Sevabı sizlerin, cürümü benim
Geldim’ola bizim ele bir eren?
Durmadan anlatsın pirimi benim.
Gülce derler, sevdam odur, o ceren
Çiğ damlası saysın terimi benim.
Mustafa CEYLAN
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Ali Razi ŞAMÇIZADE
1937 yılının soğuk gecelerinden biri. Hava karalmamış şehir halkı
evlerine varmışlar, telaşe sona ermişti. Gece hayli ilerlemişti. Şehrin tek-tek
evlerinde ışıklar yanıyordu. Işıklı evlerden birisi de Gence’li yazar, şair ve
pedagog Ali Razi Şamçizade’nin idi. Bu evde seher vaktine kadar ışık
sönmezdi. Son zamanlarda bu evden ışıklar yansımıyordu ve bununla da
büyük bir faciadan üzücü haberler veriliyor demekti.
*
Genellikle hangi şekilde yapılırsa yapılsın mahkemede ifade alanlar,
kendilerine söylenilen maksada ulaşmak için her türlü bilgi, belgeden, söylenti
ve yalandan, her cins vasıtadan istifade etmek zorundaydılar. Onların esas
görevi, tarafsız olmak değil, suçsuz dahi olsa, yüklenilecek iftiralarla karşısına
geleni suçlu çıkarmaktı.
Samçızade’nin aleyhinde yalan beyanlarda bulunan 9 kişinin
"Şahidliği'ni esas tutarak, Moskof zulüm yasalarının 75 nci maddesi ile suçlu
bulunup, tutulan tutanaklar onaya gönderilir. Fakat öyle bir şey olur ki,
suçlama da 75.nci madde esas alındığı için, karar adeta direkten döner ve 2
mart 1937 tarihinde ikinci bir karar alınır ve denir ki:
“Ali Razi Şamçizada Azarbaycan SSR c / m 75. maddesine
dayandırılan karar 11251 sayılı arşivin YIII maddesinden gönderilsin ve
hapis olan kişi tahliye edilsin...”
Ali Razi'nin sevinci uzun sürmez. 3 ay 27 gün geçtikten sonra, 29
Temmuz 1937 tarihinde XDİK-ya şahit kısmını davet ederek, evinden zorla
derdest edilir ve hapse atılır. Ve hakkında 155 sayılı “order” yazılır.
*
Eğitimci, şair Şamçizada Ali Razi 1880 yılında Kirovabad’ da (Corum) doğdu.
O, Kirovabad Merkez bankasında hazinedar (kasiyer), yoklayıcı (kontrolör)
olarak da görev yaptı.
1937 yılında partiden ihraç edildi.
Ali Razi'nin hapishaneden çıktığından haberdar olmayanlar
tarafindan Yazarlar Birliği'nde aydınlara karşı uygulanan takip ve suçlamalar
sürdürülüyordu. 18 mart 1937 günü Yazarlar Birliği toplantısının akşam
toplantısında kızıştırıcı konumu ila seçilen, M.Müşfiq’in, A.Cevad’ın başta
birçok görkemli şairlerin mahvına sebep olan va bunun için de özel "hazırlık
yapmış olan", yazarlığı da kimse tarafından bilinmeyen Feyruz adlı bir şahıs
konuşma yapmak için söz istemiştir. Bu konuşmacı Ali Razi’ nin pantürkist,
karşı devrimci ve milliyetçi birisi olduğunu işaret ederek suçlamaya çalışmıştır.
Elbette ki suçlanan sadece Ali Razi değil, öteki yurtsever yazar ve ozanlardı.
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29 Temmuz 1937 tarihinde Kirovabad Şahar XDİK-nın baş
teğmeni Qamrekeli, serjant Lixaçovun takdimatı ila Ali Razi hapis edilir. Hapsin
sababında gösterilir ki, o, aksinqilabçı (karşı devrimci), antisovyet teşkilâtının
faal üyesi gibi iş yaparmış.
Soruşturmalar, sorgular peşpeşine devam eder…
2 Ağustos 1937 günü yapılan ilk sorgusundan anlaşılıyor ki, 1936
yılında Azarbaycan Kand Tasarrüfatı Enstitüsünde “ellar babası" ile ilgili
bir şiir okumuşdu. Şiirin mazmunu sorgucu komutanın "merakına" mucip olur.
Şairimiz, o toplantıda hiçbir şiir okumadığını sadece enstitünün talebesi
Şirzad Aliyeva demiş ki, k endisinin Konserlerinin arasında "Koba" veya
"Quba" adına rast geldiğini bunları ayırt edemediğini, ayırd eden bir açıklama
yapmasını istemişti.
Şairimiz, “Ben, "Koba" Stalin'in lakabidir demedim ve Stalin’in başka
başka lakaparı varsa da onları da bilmiyorum.” diye cevap vermiştir.
Sorgulayan komutanın sürekli ısrarı üzerine A.Razi de "Quba"
sözünü “Arabelifbası ile yazdım. Neden yazdım onu da hatırlamıyorum.” diye
cevap verir.
13 Kasım 1937 yılda müstantik (sorulayan komutan) tarafından tekrar
ifade vermeye çağrılır. Bir türlü beklediği cevabı alamayan sorgu görevlisi, son
olarak Ali Razi'yi her şeyi itiraf etmeye "davet eder" ve aksi halde bu sonuçla
neyle karşılaşacağını da anlatır. Fakat şairimiz, onların istediği şekilde
hatırladığını söylemez, kabul etmez.
Son ifadesinden sonra ise ona kendisi hakkında malumat vermesini
söylerler. Malum olur ki, A.Razi devrimden evvel "talep" mescidinde mollalığı
öğrenmiş, bir o kadar da okuduktan sonra oradan uzaklaşıp, Maşadi
0sad, Maşadi Abbasqulu va Karbalayi Bağıroğlu’ nun yanında bir süre
çalışmıştır. Daha sonra 1919 yılına kadar öğretmenlik yapmış, Müsavat
hükümeti dönemindeise 6 ay bir kuruluşta evrak kayıt memuru olarak
çalışmıştır.
Sovyet hakimiyeti döneminde 1922 yılında İran'a gidip, bir süre
sonra Kirovabada döner va fasılasız olarak Sovyet parti idarelerinde çalıştı.
1920 yıldan 1937 ila qadar "Adalat" partisinin üyesi oldu.
7 Ocak 1938 yılda sadr İ.T.Nikitçenkonun, üzvlar: B. İ. İevleva,
P.E.İşenkonun iştiraki ila 1880 yılı doğumlu Şamçizada Ali Razi Yahya
oğlunun Azerbaycan cinayet yasalarının 64, 70, 73 maddeleri ile aşağıdaki
karar alınır:
"1936 yılından aksinqilabi (karşı devrimci) faaliyyati, terörizm,
diversiyon (tahribatçılıq) ile burjuva-milliyetçi taşkilâtın üyesi gibi, hepsinin
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silahlı isyana hazırlık olduklarının görülmesinde Sovyet hükumetinin kararına
göre kurşunlanarak öldürülmeye mahkum edilir."
Karar Şamçizada Ali Razi'nin birinci hapsinden tam bir yıl sonra
verilir.
1880 yılında doğmuş Şamçizada Ali Razi Yahya oğlu 1938, Ocak
ayının 7’sinden 8’ine geçen gece kurşunlanarak öldürülür..
Ve vatan haini diye suçladıkları Saçızade’nin hayat arkadaşı
Zümrüt Mammad kızı Şamçizade’nin de Kirovabad şehrinden çıkmaması için
karara ekleme yapılmıştır. Şamçizadanin evinde silah, kıymetli aşyalar ve
aksinqilabi (karşı devrimci) belgeler bulunabileceiğinden bahisle evinde de
arama yapılmasına, bulunabilen ne varsa müsadere edilip devlet hesabına
geçirilmesini dair karar da alınmıştır.
Her bir adımı izlenen Zümrüt Şamçizade hakkında lazimı yerler
Sattar Safarov adlı birisi aşağıdaki malumatı verir:
"Şu anda İstanbul İli, Tolstoy kucasi 5 da Zümrüt
Şamçizada oğlu Ayazla Şahsanamin manzilina bir Neca
gündür taşındı. Bugün hamişalik yaşamak için Kirov- Abada
gidiyor. Orada Kasum kucasi 8-da olan ikinci oğlu Nadirla
yaşayacak. "
Şamçizada Ali Razi Yahya oğluna 13 Mayıs 1958 yılında beraat verilmiştir.
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Axund Mir Mehemmed KERİMAĞA
(Mircaferzade)
“Azarbaycan’da öyle din adamları, alimler olmuştur ki, bugün onları
tamamiyle unutmak ve faaliyetlerini hatırlamamak, mücadelelerine karşı
insafsızlık olurdu. Böyle şahısları XX asır öncelerinde, hayatımızın gelişimine
engel insanlar olarak görüyor ve hatta bir zaman "Allahsızlar" adı
altında aleyhlerinde gazetelerde yazılar yazarak onları aşağılamaktan bile
utanmıyorduk. O dönemlerde halkın malını soyan, fakirin son parasını elinden
alan, dolandırıcı, rüşvetçi mollalarla, komünist fikri körü körüne tebliğ
edanlerin etkisinde bulunuyorduk. Aydın din âlimleri bütün hakikatı topluma
sunmaya çalışıyorlardı. Mücadele bu şekilde devam edip gitmekteydi.
Bu aydınlardan biri de sağlığında halkın derin hürmet ve saygısını
kazanmış, şark ülkelerinde dini tahsil almış ve Bakü gazisi gibi büyük bir
unvan sahibi olmuş Ahund Mir Mahammad Karim Ağa Mircaferzade’dir.
Şair, aydın din adamımız, İçerihisar’da yaşayan tanınmış seyid,
Bakü'nün hürmetli şahıslarından Ağa Seyyid Muhammed’in torunudur.
Ayrıca, bütün insanların güvenip ziyaret ettiği Mir Sezon Ağa’nın teyzesinin
hayat arkadaşıdır.
*
XIX asrın öncelerinde Sisianov, Bakü Hanı Hüseynqulu Han’la şehri
teslim etmek üzere anlaşmaya gelmiş, şehrin anahtarlarını teslim alırken de
Han'ın halası oğlu İbrahim Bay Gull, Sisianov’u vurur ve gece yarısı ailesi
birlikte ile Tabriz’ e gönderir. Hüseynqulu Han ise Bakü'nün anahtarlarını
şehirdeki herkesin güvendiği Ağa Seyyid Muhammed’e verir. Ruslar
anahtarların nerede olduğunu araştırsa da, hiç bir şey öğrenemezler,
bulamazlar. Bu duruma sinirlenen Rus askerleri, şehrin hürmet edilen ve
saygı duyulan din adamı liderini yıldırmak için ona 100 sopa vururlar.
Ancak 87 sopadan sonra din adamı ölür, Hakk’a yürür. Bu eziyetlere
doymayan Ruslar, onun 12 yaşındaki oğlu Mir Cafer’i almak isterler, fakat halk
çocuğu onlara vermez ve gizler.
*
Yıllar geçer ve Mir Cafer büyür. Artık çocuk değil aydın bir din âlimidir.
O da babası gibi derin eğitimlerden geçerek Bakü'de nam salar ve bir zaman
sonra, dönemin en çok saygı duyulan din bilginleri arasında yerini alır ve
kendisi gibi bir din adamının kızı ile evlenir; ondan 7 kızı olsa da; gelecek
nesilleri, onun soyunu sürdürecek varisi olmadığından, ahund akrabalarının
birinin kızıyla yeniden evlenmeye mecbur olur. Fakat yeni evliliğinde de
arzusuna erişemez ve o kadından da üç kız çocuğu olur. Hayatın ne
garip ve yazılmamış kanunları var. Allahtealânın hükmü ile Mir Cafer’in ilk eşi
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tekrar gebe kalır. Her ne kadar tekrar kız çocuğu dünyaya geleceğini
düşünseler de sonunda şairimizin bir oğlu dünyaya gelir. Oğlanın dünyaya
gelişi, aile üyeleri ve tüm Bakü halkı tarafından sevinçle karşılanır.
Aydın din bilgini şairimiz, bütün çocukların atası ve "Kafkas
müslümanlarının babası" sayılırdı. Mukaddes "Kur’an-ı Kerim"i ilk defa
Azerbaycan diline çevirerek, gene ilk defa 3 ciltten oluşan analizini, şerh
edmişti. Halkın aydınlanmasını temin maksadıyla Bakü'de kızlar mektebinin
açılmasında önülük etmişti. "Kur’an"ı Arab dilinden Azerbaycan diline
çevirdikten sonra din adamları arasında ona karşı saldırılar eksilmiyordu. Bu
da gayet tabii idi. Zira, o dönemde mollalar halkın "Kur’an-ı Kerim"i
anlamalarını istemiyorlardı. Çünkü "Kur’an"dan haberi olmayanları kandırmak,
bu mukaddes kitabı istedikleri gibi yorumlayarak tasarruflarda bulunmak
mollalara özgü bir şeydi. "Kur'an" açık tarcüme edilirse o zaman halk onu
kendi ana dilinde okuyup bilinçlenir, neticede fırıldakçı, üç kâğıtçı
sahte mollaların sözlerine inanmazlardı.
Büyük çabalar sonucunda, Tağıyev'in de yardımları ile 1904 yılında
"Kaspi" gazetesinin matbaasında bu 3 ciltlik şerhi yayınlamıştı.
Mir Muhammed Kerim Ağa’nın doğum tarihi çelişkili olup çoğu kişi
onun 1853 yılında dünyaya geldiğini yazarlar. Fakat, doğum tarihi hakkında
en güvenilir kaynak Azerbaycan Devlet Edebiyat va İncasanat arşivinde
tutulan, şairimizin oğlu Büyükağa (asıl ismi Mir Cafer- A.K.) tarafından
yazdığı kayıttır. Demiştir ki :
"Babam, Mir Muhammad Kerim Mircaferzada 1855 yılının Haziran
ayında doğdu.
Bu şiir, babam Mir Mahammad Karim Mircaferzade’nindir.
"Yetmiş sakkiz sana vardım, daima leylü-kahvaltı,
Bu cihan asrarının hallin oldum paydar:
Qibat malumum oldu, ey hakimani - cihan,
Bu cihan asrarının hallin yokmuş iktidar ".
Görüldüğü gibi, şair bu mısraları 78 yaşında yazmıştır. Malumdur ki,
Mir Muhammed Kerim ağa 85 yaşında kurşunlanmıştır. Merkezi Devlet
Tarih Arşivi alimin doğum tarihi hakkında verdiği bilgide de1853 yılında
doğduğunu ifade eder.
İlk tahsilini yaşıtları gibi doğduğu Bakü şehrindeki medresede
yapar. Doğuştan gelen yeteneklerini gören babası tahsilini devam
ettirmesi için oğlunu Irak'ın Bağdat şehrine gönderir. Bağdat’ta on yıl tahsil
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aldıktan sonra vatanına döner.
İlk once içeri şehirdeki "Şah Mescidi"nde “ahund-dinî görevli-din
bilgini”, sonrasında ise bilgi ve becerisinin yüksekliği sebebiye Bakü
bölgesi sorumlusu olarak tayin edilir.
Bu arada ahund şehir halkının bilinçlenmesinde, sosyal hayatın
canlanmasında faal olarak yer alıyordu. Bazı kara düşünceli insanlar
“kızlarımız da okusun” tekliflerine karşı çıkarak, halkı ayaklandırmak ve
toplum içinde huzursuzluk yaratmak peşindeydiler. Bu kutlu mücadele
şairimizin en büyük kavgalarından birisi oldu.
Arapça başta, bir çok şark dilini biliyordu. O dillerden Azerbaycan
diline tercümelere girişti. Büyük Arap yazarı, Cürci Zeydan’ın İslam tarihine
ait on yedi romanından beşini Azerbaycan diline çevirdi. Sonra da Şam va
Filistin müslümanlarıyla Hristiyanlar arasında ikiyüz yıl süren (490-690)
savaşı anlatan bir roman yazar ve onu 1913 yılında yayınlar.
Böyle aydın bir din âlimi, romancı ve şairi Moskof zulmü, dışarıda,
serbest bırakmadı elbette. Zulüm kurbanları listesinde aydınlar, aksinqilabçılar
(Karşı devrimciler), muhtelif parti üyeleri, din adamları da vardı. Bu din
adamlarından biri de, içtimai hayatımızda büyük hizmetleri olan
Muhammed Kerim Mircaferzade idi.
14 şubat 1938 gününde Ziyalov’ un imzası ile Mahammed
Kerim Mircaferzadae’nin hapsi için aynı gün karar yazılır ve hapsedilir.
Halkın çok güvendiği bir insan olarak, dini meclislerde başkanlık da
yapan şairimizi hapseden ziniyet, ona türlü desiselerle suçlar atmaya, yalancı
şahit ifadeleriyle iftiralar atmaya çalışıyordu. İlginçtir ki, 13 Şubat 1938 günün
de, hem kendisinin dinlenilmesi, hem hakkında "Arama emri" düzenlenmesi,
nedense aynı güne getirilmişti.En büyük suçu da elbette kadınların ve genç
kızların aydınlanması için okumalarını teşvik etmekti.
İftiralar ve haksız ithamlarla suçlanan Caferzade, 02.03.1938 tarihli
Moskof zulüm meclisi toplantısına sekreterlik eden Savçenko’nun imzasıyla ve
15030 sayılı yazılı emirle “kurşuna dizilme hükmü” çıkarılır. Hüküm, 1938
yılının Mart ayının 15’ini 16’sına bağlayan gece uygulanır.
Muhammed Kerim Mircaferzade hakkında ölümünden 22 yıl
sonra, 15 Temmuz 1960 yılında beraat kararı verilir.”
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Almas İLDIRIM
“1988 hadiseleri yeni başlamıştı. Hadiseler sırasında Amerika'nın
"Azadlıq" radyosunun dalgalarında Mirza Hazar’ın yanık yanık söylediği
aşağıdaki mısralara dikkat kesildik.
“Könlümdür tak kaba yapdım sani man,
Sansiz nedam qürbät elda günü man.
………………………………………
Azarbaycan, manim tacım, tahtım oy!
Oyanmaz mı kör olası bahtım oy!”
Bu satırlarda yüreğimizden geçen hisler, duygular, arzular, istekler
kaleme alınmıştı. Nice nice yıllardır bizim de sinemizi bu duygular doldurup
taşırmaktaydı; bu hisler, arzular, istekler köpürüp taşan nehirler gibi
göğsümüze sığmıyordu. Ve bu şiir dilimizin ezberi olmuştu. 1920 yılında
Rusya'nın Azerbaycan’ı kanlı emellerine alıp yeni işgal ettiği, millî devletimizi
yıkıp kölelik boyunduruğunu yeniden boynumuza taktığı bir zamanda
yazılmıştı bu şiir…
O zamanlar bu boyunduruğu kolye gibi görüp alkışlayanlar da
vardı, kölelik zinciri olduğunu duyup kırmaya, onu boynundan çıkartmaya can
atanlar da… Birincileri öpüp göz üstüna koyuyorlardı, ikincileri
gözüm çıksa da görmeseydim diyorlardı. Yukarıdaki mısraları yazan Almas
Yıldırım'ın adı ikincilerin sırasındaydı, elbette, onu da öpüp göz üstüne
koymazdılar, koymadılar da!
1988 yılına kadar onun adını Azerbaycan’ da çok az kişi işitmişti.
Şiirlerini çok az kişi okumuştu, çünkü sovyet ideologları ulusal düşünceye,
ulusal bilince düşman kesil- mişdiler. Halkı bıktırmak, yıldırmak, köle yapmak
için, ulusal ne var ise, hepsinin ölüm fermanı verilmişti. Millî uyanışın, direnişin
önünü almak, onu engellemek için her şeya el atılarak, millî söylemlerde
bulunan şairler, yazarlar ve hattâ ilim adamları dahi “pantürkçü damgası”
ile damgalanıyor, suçlu ilân diliyordu. "Man Türküm" diyenin dilini kesip,
susturuyorlardı. "Azarbaycan, manim tacım, tahtım oy! Oyanaz mı kör olası
baxtım oy " diyen şair Almas Yıldırım tepeden tırnağa Türk’dü, varlığı özgürlük
aşkı ile yoğrulmuşdu. Kölelikle asla barışık değildi. Yüreği, millî duygular
ve vatan sevgisiyle bir bulut gibi dolmuştu, yıldırım gibi çakmalıydı.
Yıldırım'ı yolundan döndürmek ve pişman eylemek istediler, amma, o
tuttuğu yoldan asla dönmedi, verdiği sözden dışarı çıkmadı; Türk
olduğunu söylemekten usanmadı. Azerbaycan’ ın boynuna takılmış kölelik
zinciriyla barışmadığını gizlemedi de. İçi ateş püskürdü, kalemi alev saçtı. Onu
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da suçlu kabul edip, peşine düştüler, gizli gizli izlediler. Biraz ileri geçtiğinde
çelme vurdular, geri kaldığında aleyhinde tutanak düzenlediler.
1930 yılında "Dağlar seslenirken" adlı şiirler kitabı çıktı. Hiç onun
sevincini yaşamaya da koymadılar. 2 mart 1931 tarihli "Komünist" gazetesinde
“B.Zangili” adlı birisi kılıcını çekip düştü kitabın üstüne.
Zangiliydi ki, ömrü boyunca sıradan, cahilane yazılar yazmışdı.
Aslında onlara yazı da denemez ya… 37 yılı Moskof zulüm meclislerine
hazırlık aşamasında mahkemeye kadarki tutulan itham, iftira ve yalan
tutanakları demek daha doğru olur…
Bu itham tutanaklarından biri Samed Vurğun’a, biri Mikayıl Müşfik’e,
biri de Almas Yıldırım'a düzenlenmişti. Hepsinin de altında “B.Zangili” imzası
vardı. B.Zangili’ ya göre Almas İldırım, kadına ve kıza düşkün birisiydi. Demişti
ki:
"A.İldırım yeni hayatın tüm müvaffaqiyyatlarini kadın va kızlar üzerinde
görür. O, hala da kendi ilhamını kızlar va yeşil tapalar almaktadır ".
İftiracı, itham edecek başka, tutarlı bir esas bulamadığından
bu türlü yalanlara baş vurmuştu. Aslında Almas İldırım, güzellerin simasında
da vatanı görür, sevgi şiirlerinde de vatanı öne çıkarırdı… Şairin derdi,
gamı hiçbir zaman kadınlar, kızlar olmamıştır ki… Vatan yalnızca bir
coğrafya değil, halktır ona göre… Şu halde, derdi de gamı da halk olmalıydı.
Vatan sevgililer sevgilisidir. Güzeller güzelidir. Vatan ana’dır, yâr’dir. Vatan
sevilesi, vatan uğrunda ölünesidir. Suçlanan şiirden iki kıta şöyledir :
“Karam oldun, mehrabina diz koydum,
Xızrım oldun, dargahına göz koydum.
Qarib düştüm, toprağına yüz koydum,
Bir sormadın, nadir dardim, gözalim?
Hara getsem arkamda bir ahım var,
Yazıp baş koymaya bir dargahım var.
Elbat ki, manim da bir Allah'ım var,
Gün galir, hür olur yurdum, gözalim.”
Zaten, sonuncu mısradan şairin o güzele niye yöneldiği, ne demek
istediği belli olmaktadır. (Gün gelir, hür olur yurdum, güzelim)… Şair çok uzagı
görmektedir ve sevdalandığı güzel yurdunun bir gün kendi özgürlüğüne
kavuşacağını, Rus'un kölelik zincirini kırıp atacağını söyler.
“B.Zangili”, Samed Vurğun’ a da, Mikail Müşfik’e de, Almas Yıldırım'a
da aynı iftiraları atıyor, onları Sovyet kuruluşunu, sosyalizmi terennüm
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etmemek, boynumuzdakı boyunduruğa kolye,
altın bilezik dememekle suçluyordu. Diyordu ki :

kolumuzdakı

kelepçeye

"Almas Yıldırım sürekli böyle konular yazmaktansa, bugünün
başarılarından, kuruluşumuzun gidişinden yazsa daha iyi olur "
İftiracı B.Zangili "günün başarılarından sözleriyle halkı söz dinleyen,
köleleşen, kendi kaderine razı olan bir halk olarak ortaya koyabilmek için,
Almas Yıdırım gibi şairlere de görevler düşmektedir. Şairler de, yazarlar da
milleti bunlara inanmaya çağırmalıydı. Herkes bu ruhta olmalı, bu anlayışta
düşünmeli ve inanmalı idi. Halk Rus idaresiyle bir orkestra benzeri manzara
sergilemeliydi.. Orkestranın şefine uymayan, toplumdan dışlanmalı, yani,
cezlandırılmalıydı. Hattâ Almas Yıldırım gibilerini proleter Yazarlar camiyyati
terbiya etmeli, kamu va internasional örgütler hizaya getirmeliydi...”
İftiracı B.Zangili’ nin aleyhteki çalışmaları ve makalesinden sonra, şairimiz
Almas Yıldırım, Dağıstan'a sürülmüş geçici de olsa, vatandan
uzaklaştırılmıştır.
Almas Yıldırım iyi biliyordu ki, bu tür işkencelerle, sürgünlerle onu
kırmaya, vatandan ayırmaya çalışmaktadırlar. Oysa sürgün, son gün değildir.
Dava adamı sürgünde de kalemini susturmaz, susturamaz. Şairimiz,
Dağıstan'da sürgün olduğu sırada da susmadı, susturulamadı. Fakat, işgalci,
zulümkâr Moskof hafiye teşkilatı, Şairi Dağıstan'da da yalnız bırakmadı,
izledi, ne yazdığına, neler yazdığına göz koyuyordu.
1931 yılda 24 yaşında Dağıstan’dan Türkistan'a sürgün edilirken
"Olvida, Bakü" adlı çalışmasında, "can" dediği vatandan kovulduğunu, ancak
vatanın" bu kurbana" acımadığını yana yana, yürek ağrısıyla şöyle ifade etti.
"can" dedim, sana, kovuldum,
Acımadın bu kurbana, alvida.
Of ki off!!! Vatan aşkına, vatandan kovulmak. Gurbetlere göç eylemek,
ne kadar acı, ne kadar?
Of Bakü!!! bu ayrılık ölümden ağır… Alema bahar geldi, sana yağmur,
kar yağıyor... Gündüzlerin dumanlı, geceler dilsiz, sağır…
Bu boğulan sesimi mi duyan, a dağlar?
Bu şiirdeki dağlar vatanıydı. Şair dağlar diyen vatanı nazarda
tutuyordu. "Alema bahar geldi, sana yağmur, kar yağıyor" mısrasında açık
Azerbaycanın işgaline işaret ediyor ve karşı çıkıyordu.
Sonunda şairimiz, Almas Yıldırım Türkistan'dan İran'a, oradan da son
umut olan Türkiye’ye kaçtı. Türkiye onun vatan hasretini, acılarını nisbeten
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gideriyordu. Azarbaycan’ı yüreğinde götürdü Türkiye’ye…
Almas Yıldırım'ın sevdasını, bir kara kaderin destanı olarak biliyoruz.
Bu destanın kahramanı da paralanmış, yaralanmış, bölünmüş, işgal
edilmiş, hoşbahtlığı alnından alınıp kafese düşürülmüş Azarbaycan’dı.
"Kendisi derd içinde boğulmuş, sevenleri diyar diyar kovulmuş" Azerbaycan!
"Kopuzu susturulmuştur", "Kemanı sindirilmiş", "Tarım, sazını proleteryanın
sevmediği" Azerbaycan:
“Dört bir yana dağılmış Türk soyları,
Sönmüş ocak, göçmüş, gitmiş boyları.
Dardli - dardli akar bozkar çayları,
Saxlar içdan gizli umut, güman hey,
Qoca Türkün düştüğü gün yaman hey ...
Azarbaycan derd içinde boğulmuş,
Sevenleri diyar diyar kovulmuş.
Ağla, şair, ağla yurdun dağılmış,
Nerde kopuz, nerde kırık keman hey?
Nerde büyük vatan, nerde Turan hey?”
25 yaşında Azarbaycan "alvida" diyan şair, bu hasratle 20 yıl
yaşayabildi. 20 yıl onun yüreğindeki yara, için- için kaynadı, korun-korun
sızıldadı. Bu yarayı Almas İldırım Azerbaycan’dan götürmüştü. Burdan
götürdüklerinin üstü- ne de orda bir hasret acısı gelip onun acısını bizde
beş kat artırmıştı. Bunlar da onun yüreğini üzüyor, ömrünü güve gibi içten içe
yiyordu.
"Nerde büyük vatan, nerde Turan hey?" Diye diye haykıran Almas
Yıldırım'ın kalbi ancak 20 yıl dayanabildi.
Almas Yıldırım az yaşadı, erkek gibi yaşadı. Kendini tok tuttu,
qaddini şax tuttu, sözünü da yüce!
“Azarbaycan, manim tacım, tahtım oy!
Oyanmaz mı kör olası bahtım oy!” (1)
(1): Aslan Kenan, a.g.e
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Çobanzade BEKİR
“Bekir Vahab oğlu Çobanzadə 1893 Mayıs 15’nde Kırım'da, Tavrida
vilayeti Simferopol kazasının Qarasubazar Köyünde doğdu. İlköğretimini
doğduğu yerde yapmıştır. 14 yaşında iken olağanüstü zekâsı ile dikkati
çekmiştir. Dini “Hayırhahlar Cemiyeti” onu Türkiye'ye Galatasaray Lisesi "Sultaniye" sine eğitimini
sürdürmeye
göndermiştir (1908-1918).
İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan üç yıllık yüksek kursta Arap
ve Fars dillerini öğrenmiştir. İlk şiirlerini, "Annen nerede?" poeması sürecinde
kaleme almıştır.
Türkiye'de "Bağımsız Tatar Kırım'ı" fikirleri ile yaşayan gençlerden
oluşan "Kırım-Tatar Öğrenci Toplumu" nun kurucularından ve yöneticilerinden
olmuştur.
Sonra, Budapeşte Üniversitesi tarih-fılologiya fakültesinde Türkçe,
Arapça ve Macar filolojisi ile doktora tezi vermiştir.
Budapeşte'de Türk dilinde çıkan "Doğu" gazetesinin editörü oldu
(1919). "Kırım", "Mavi Kitap" (İstanbul) yıllıklarında ve "Doğu" gazetesinde
şiirleri yayınlandı (1918-1919).
Bu dönemde Türkiye, Kırım, Orta Asya ve Rusya günlük
gazete ve dergilerinde sosyal-siyasi, bilimsel makalelerini çeşitli imzalarla
yayınlamıştır.
Sonraları "Türk ansiklopedisi" nda "Çoban oğlu", "Bekir Baybək",
"Bekir Cavbək", "Bekir Yaybek", "Çoban oğlu Bekir Sıtkı" imzaları ile
makaleleri yayınlanmıştır.
Yurda döndükten sonra Kırım devrimci komitesinin başkanı, Kırım
Maarif Komiserliğinde Tatar Dili ve Edebiyatı müdürü olmuş (1920-1922), aynı
zamanda üniversitelerde, araştırma enstitülerinde çalışmıştır.
Kırım Üniversitesi'nde Doğu Fakültesi Profesörü olarak Kırım-Tatar dili
ve edebiyatından dersler okutmuştur. Aynı zamanda Kırım Merkezi İcra
Komitesi üyesi olarak sosyal faaliyetlerini sürdürmüştür. Kırım Üniversitesi
Rektörü olmuştur. S.Ağamalıoğlu’ nun daveti ile Azerbaycan'da yeni alfabe
komitesinin başkanı, Yeni Türk alfabesi Birlik Merkez Komitesi Başkanı olarak
atandı.
Orta Asya'da, Tataristan'da, Başkurdistan ve Kırım'da Latin alfabesine
geçişle ilgili çalışması, aynı zamanda Tavrid, Bakü, Taşkent, Fergana ve
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Buhara üniversitelerinde türkolojinin ayrı sorunlarına dair dersler okutmuştur
(1920-1936).
Bu yıllarda İngiltere ve Erdebil nüshaları esasında Hatai divanının
karşılaştırmalı metnini hazırlamıştır. I. Birlik Türkoloji Kongresi'nin
düzenlenmesinde aktif çalışmıştır (1926). Türk halklarının yeni alfabeye
geçmesinde etkin mücadele etmiş, Moskova'da öğretim kurslarında dersler
okutmuştur (1928).
Azerbaycan Baş Bilimsel İdaresinde terminoloji komitesine başkanlık
yapmış, aynı zamanda Azerbaycan Devlet Üniversitesi Şarkiyat
Fakültesinde bölüm müdürü, dekan olarak görev yapmıştır (1924-1929).
Moskova'da Doğu halkları Enstitüsünün asil üyesi seçildi (1928).
Azerbaycan Devlet Bilimsel Araştırma Enstitüsünde doktora müdürü
olarak çalıştı (1929). SSCB EA Kafkasya şubesi Azerbaycan Şubesi (1932),
SSCB EA Azerbaycan filialının (1935) asil üyesi seçildi. Paris Dilbilim Derneği
üyesi olmuştur.
Sovyetlerin yakın Doğusunda yaşayan Türk halklarının sanat
edebiyatının, modern edebi sürecin teorik sorunlarının araştırılmasına ve dil
tarihinin oluşmasında takdir edilen hizmetleri olmuştur.
O, bir sıra monografik eserlerle birlikte, "Türk Dilinin Tekniği" (1932),
"Bilimsel Qramerin Esasları" (1932) kitaplarını tasarladı. Bilimsel makaleleri
ve sanat eserleri basında düzenli yayımlanmıştır. İlk şiir mecmuasını Özbek
dilinde yayınlanmıştır (1971).
Çok büyük bir bilgiye sahip olan şairin, gerçekten de fantastik
derecede verimli olan bu üretici şairin yolunun önü sert bir şekilde 1937 yılı
Ocak ayının 28’ nde kesilir.
Aynı gün Kislovodskinin "Qornyak" sanatoriyasında eşi ile tatil yapan
profesör tutuklanır.
Pyatiqorsk toplama bölgesine, oradan da Azerbaycan SSC
İçişleri Halk Komiserliği tecridhanesıne getirilir. Ekim 12-de, yaklaşık, 15
dakikalık mahkemeden sonra hakkında ölüm cezası kesilir. 1938, Ekim 13’
nde hüküm icra edilir.
Bekir Çobanzade’nin defin yeri belli değildir.”(1)
(1): www.adam.az
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İsmail KÂTİP
“Zeynalov İsmail Novruz oğlu (İsmail Kâtip) 1898 yılında Martın
25’inde Azerbaycan’ın Kazak kazasının Qıraq Kesemen Köyü’nde doğdu.
Şair, 1934 yılında AYB’ nin üyesidir.
İlk eğitimini köy okulunda almıştır.
Kazak Parti Komitesine birinci Sekreter seçildi (1922). Moskova'da
parti okulunda eğitim almışdır. Zaqafqaziya ülke komitesinin ve MİK üyesi
olmuştur (1922-1932), Tovuz, Lenkeran, Nuha, Sabirabad vb. şehirlerde parti
komitesinin kâtibi, icra komitesinin, veya parti komitesinin birinci sekreteri
olarak görev yapmıştır (1932-1934).
Azerbaycan Devlet Neşriyatında direktör (1934-1937) olarak
çalışmıştır. "Talış Elleri» (1929), «Konsey Kızı" (1934), " Şiirler ve Poemalar»
(1960) kitaplarının yazarı olmuştur. “1938 yılında ceza tedbirleri döneminde
öldürüldü.(1)

(1): www.adam.az
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İbrahimov Əlisəttar (1896-1937)
1896 yılında doğdu. SSCB Yüksek Mahkemesi Askeri Kollegiyasının
8 Ocak 1938 tarihli hükmü ile kurşuna dizilerek ölüme mahkum edilmiştir.
SSCB Yüksek Mahkemesi Askeri Kollegiyasının 11 Nisan 1956 tarihli
kararı ile E.İbrahimov beraat verilmiştir.
“SABİRİN YADİGARINA İTHAF
Verdiler bülbülani-xoş asvat,
Yena bir hüznlü cavab, heyhat!
Sabirim... ox! Şanlı ustadım,
Sayabanım, ümidi-imdadım,
Sevgili sermüallimim Sabir,
Ol güzide, o zadeyi-Tahir,
Uf, senden sonra yaqin, pederim,
Söner azvaqi-iştiyaqlarim.
Mana bir sevgili pederdin sen,
Cümleyi-cahla bir süperdin sen.
Niye etdin bizi yetimi-cahan?
Eyledin daima gözü giryan.
Ne güzariş eder yetimanın,
Olmaz ise cahanda var canın?
Yaqin, eyvah, derbeder gezecek,
Cümle derdü belalara dözecek.
Dönsün aksine gardişi-dünya,
Dehri mahv eylesin yegane huda.
Bize qaldırdı ye'si-növmidi,
Kasdi bizden cemin-ümmidi.
Alisattar İbrahimov
Malumat, 25 İyul, No:21”(1)
(1): http://www.clb.az
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Elekberov Murat Derviş
1867 yılında Bakü'de doğdu. Azerbaycan'ın mersiyeci şairlerinden
biri olup, 16 Aralık 1937 tarihinde tutuklandı.
Azerbaycan Moskof zulüm idaresinin 31 Aralık 1937 tarihli kararı ile
kurşuna dizilerek öldürülmeye mahkum edilmiştir. Hüküm, 16 Ocak 1938
tarihinde icra edilmiştir.
Aradan 20 yıl geçtikten sonra, Azerbaycan SSCB Yüksek
Mahkeme kollegiyasının 27 Ekim 1958 tarihli kararı ile
A.H.Ələkbərova’ ya beraat verilmiştir.
Derviş…
Mersiyehan…
Ney dlinde ateş ve su
Ortasında zaman
Of aman ! Aman!
Ölümü öldürmektir
Öleni yaşatmaktır dil mülkü
Baharı getirin çocukların saçlarına
Baharı diyorum size, en çiçeklisinden
Hüküm ne olursa olsun bulutlara işlemez
Kum ve un içinde yaşanılan her şey
Bir nefeslik saltanat göz uçlarına
Taht kursa da ne?...
Derviş…
Mersiyehan…
Ney dilinde için daha içi
Zarın zarında zarar
Efkâr dağlarında kar ve kâr…
Mevsimlerin pençeremde dilleri
Kuş gagasında bütün şekilleri
Geçip giden trene bakın hele, ne kadar yorgun
Bakü seherleri ne kadar güzel
Sularda bir kâğıt gemi umutlarım
Haydi durma dehlizlerde, giyin, dökün, çık da gel

340

Mustafa Ceylan
Derviş…
Mersiyehan…
Ney dilinde yangın var
Hazar güllerinin kokusu dolar
Odama, yalnızlığıma…
Kurşuna dizilirim her seher gül mevsiminde ben
Usul boylum, özgürlük ışığı alırım gözlerinden…
Tarihlerden bir tarih
38 yılının kan renginde şafaklar
Ve sen çıkagelirsin zembereği koptuğunda saatin
Ellerin kâğıt dolu Yüreğin başı dik ağıt..
Sen ağlarsın,
Ben ağlarım..
Mustafa CEYLAN
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İsmayılzadə Cafer
TAHMİS-İ CAFER BALAM
Yâr yâr deyu yandım oy, dilim feryâda düştü
Çalkalandı Hazar oy, Sular da od’a düştü
Gördüm üzünü, bağçada laləm yada düşdü;
Əmdim dоdağın bal kimi, ağzım dada düşdü.
Bir güzelce süslendim, tenim çapuda düştü
İflah olmam gayri ben, cismim tabuda düştü
Ağlar ağlar gezerim ahdım kalmış ki sende
Gidemem hiçbir yere, inan ki git desende
Bir lalə yetişmişdi bu viranə çəməndə,
Bad əsdi, xəzan vurdu da, lalem bada düşdü.
Ellere uçsuz ova bana da ada düştü
İsmailzade Cafer oldum katı gerçektim
Göğ ekini tohumu boz toprağa ben ektim
Bir qönçə yetirdim, bəzədim, nazını çəkdim;
Aldı fələk əldən оnu, yarım yada düşdü.
Öldürdüler sonunda kadere bu da düştü
Repressiya kurbanı, yalnız yurda sevdalı
Üç renkli bayrağımın şehid kanıdır alı
Bağlandı könül bir gülə, səs tutdu mahalı;
Guya ki, bu dünyada qan оldu, qada düşdü.
Vatan demek yâr demek, benden o, cüda düştü
Ağladım hasretiyle gözümde yaş kuruttu
En sonunda anladım, hayat pamuk buluttu
Söz verdi, sözün tutmadı, and içdi, unutdu;
Bəlkə, deyirəm, yar usanıb innada düşdü?
Tutulan tutanağa belki ifade düştü.
Verdim sesimi kuşa, ağaca ve de neye
Sakladım yüreğimi yıldızlara ve ay’a
Bəxt оnda ki, paylandı, biri çatmadı payə,
Dünyada о bədbəxt də bizim bərbada düşdü.
Yoruldu sanıyorum, düştü arkada düştü.
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Tarihlerin koynunda öldüm amma dik durdum
Bir şiirin içine gizemimi doldurdum
Bir оvçu kimi göldə gözəl bir sоna vurdum,
Çaldı qanadın göydə, gedib dəryada düşdü
Ölüm denen melekle dilim bir tad’a düştü.
Mustafa CEYLAN-Cafer CABBARLI
(Not: Siyah italik mısralar Mustafa Ceylan’a,
aradaki mısralar ise Cafer Cabbarlı’ya aittir.)
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Ulvi BÜNYADZADE
Genc şair, 5 yaşından şiir yazmağa başlamıştır.
1989 yılının Eylül ayında SSCB Savunma Bakanlığının o zamanki
kararına göre, öğrenci olduğu için 9 ay önce askerlikten terhis edildi ve şimdiki
Azerbaycan Diller Universitesinin II. kursunda eğitimini sürdürmek için
Bakü’ye döndü. Bu sırada Bakü’de mitingler yapılıyordu. Döndüğü gün Ulvi,
mitingde yer almıştır. Mitingin konusu da Karabağ idi. Miting sırasında, Rus
Komünist Partisine üyelik kartını herkese göstere göstere yaktı. Evet, kart
yakmanın, hem de halkın huzurunda aleni yakmanın çok büyük riski vardı.
Fakat, Ulvi “Halkı bu mücadelede, gidilen yoldaki zafere ikna etmek gerekirse,
tüm cismimizi yakmaya hazır olmalıyız” demişti.
19 ocakta gece Bakü’ye giren işgalci Rus ordusunun
yolunu kesmiş, barikatın ateşe tutulmasına ve dağıtılmasına karşın ,
Moskof kurşunlarına göğsünü siper etmişti.
Bakü’de o gün, kızılca kıyamet günü vardı. Ülvi Bünyadzadə
“hoparlörle” Sovyet askerlerine doğru bağırıyor: “Kırmayın benim halkımı.
Onlar silahsızdırlar. Burada kadınlar, çocuklar var. Çekilin, atmayın tankınızı,
topunuzu.“ diye sesleniyordu. Ananons ediliyordu ama, araba henüz meydana
ulaşmamıştı. Ses gelen tarafa doğru tanktan arka arkaya ateş açıldı. Ulvi’nin
ağzına yakın, sol çenesinden kurşun geçmiş, içini doğrayıp dökmüş ve arka
taraftan delip çıkmıştı. Arkadaşları ve ögretmenleri araya araya Ulvi’nin
cesedini Semaşko Hastanasinde bulmuş ve taşhis etmiştiler. Toprağa bir
şehid çiçeği daha düşmüştü. Şehitler kabristanına defnedildi.
Ülvi’nin eserlerinden olan 200’den fazla şiiri, “Ömür Yolu” ve
Qansızlar” poeması ( Her iki poema Afganistan’da savaşan kardeşlerimize
yazılmıştır), 40’a yakın hikayesi, 5 piyesi, 20 kadar dünya edebiyatından
orijinal çeviriler (İngiliz ve Rus dillerinden), 7 edebi ve toplumsal bağlamda
makalesi, halası Almas, arkadaşları Muhabbet ve Cavid’e yazdığı bir çok
mektupları vb. yazıları içermektedir.
Azerbaycan halkı tam 26 yıldır her 20 Ocak’ta, ellerinde 20
Ocak kurbanlarının simgesi hâline gelen karanfillerle şehitliğe akın
ediyor. Mekanları cennet olsun !” (1)
(1):hocalihaber.com/ Ocak 20, 201
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HAŞİMÎ
Hâşimî, Azerbaycan’a yerleşmiş seyyidlerdendir. Osmanlı Devleti’ne
gittiği dönem değişik şekillerde belirtilse de, kesin bir tarih
verilmemektedir. Anlaşılan II. Bayezid zamanında ailesiyle birlikte Osmanlı
Devleti’ne göç etmişlerdir. Babasının adı Hasan olup, Sultan Selim Trabzon’da
vâli iken musahiplerinden biri olmuş, sonralar kendisine kadılık görevi de
verilmiştir. Çaldıran Savaşı’nda iştirak ederek öldürülmüştür.
Hâşimî’nin oğullarından ikisinin şair olduğu bilinmektedir. “Emiri ve
Muhtari” lakaplarında yazan bu gençler, Osmanlı Devleti’nde kısa zamanda
tanınmışlardır. 16. yüzyıl Azerbaycan şairleri tarzında yazan Hâşimî, şiirlerini
özellikle Azeri Türkçesi’nde kaleme almıştır. Musayeva’nın tespitlerine göre
Hâşimî’nin bazı şiir örnekleri elyazma olarak arşivlerde bulunmaktadır. Temel
kaynaklarda verilen örneklerle, arşivlerdeki şiirler arasında küçük farklılıkların
olduğu görülmektedir.
Toplam yazdığı eserleri hakkında yeteri kadar bilgi bulunmayan
Hâşimî’nin şiirlerinden biri şöyledir:
Bezm-i mey eylemişem dün gece sultânlar ile,
Niçe sultânlar ile bî-ser ü sâmânlar ile.
Ne bana vasl müyesser ü ne hod sadr-ı habîb,
Düşeyin şehrine şeydâ olub efganlar ile18 .
Hâşimî’nin ölüm tarihi 1511 olarak tespit edilmiştir19. Hakkında verilen
genel bilgilerden Sultan Selim devrinde daha hayatta olduğuna bakılırsa bu
tarihin doğru olmadığı söylenebilir.

Journal of Azerbaijani Studies 379 15–16. YÜZYILLAR AZERBAYCAN - OSMANLI
KÜLTÜREL İLİŞKİLERİNDE MÜHİM ROL OYNAYAN BAZI ŞAİRLER Bilal DEDEYEV*
(Ankara Üniversitesi, Türkiye) http://dspace.khazar.org/
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LÂTİF-İ ERDEBİLİ
“(Ö. 1524) Latîfî-yi Erdebilî’nin asıl adı Zahireddin Kadir’dir. Babasının
adı Uveys olup, Safevî Devleti’nde kadılık yaptığı için kendisine “Kadızâde” de
denilmiştir. Çaldıran Savaşı’ndan sonra Sultan Selim tarafından İstanbul’a
götürülen tanınmış Azerbaycan şairlerindendir.
Osmanlı Devleti’nde Latîfî mahlasını kullanmıştır. Peçevî, Latîfî’den
bahsederken, “Mevlânâ Zahirüddin Erdebilî vakûr, fesâhat ve hüsn-ü hatt
sâhibi kimesne idi” demektedir. Latîfî, Sultan Selim’den gördüğü saygı
karşılığında “Fiyatü’l-Ayan” adlı Sultan Selim’in hayatını ihtiva eden tarihî
eserini yazmıştır. Yazar, Farsça kaleme aldığı bu eserin ikinci cildini Sultan
Selim’in vefatından sonra, 1522’de bitirmiştir. Mehmed Dayhim’in tespitlerine
göre, Sultan Selim, Arap ülkelerinin fethinden sonra, gönderilen
zafernameleri, yazısı güzel olduğu için Latîfî’ye yazdırmıştır. Latifî, Mısır’ın
1523’de muhafazası için görevlendirilen Ahmed Paşa ile birlikte oraya
gitmiştir. Osmanlı Devleti’ne ihanet eden Ahmed Paşa’nın yanında yer
aldığı için 1524’te paşa ile birlikte yakalanarak öldürülmüştür.”
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AĞA HÜSEYN RESULZADE (1884-1938)
“Resulzade Ağahüseyn Ali oğlu – şair, Azerbaycan Yazıçılar Birliğinin
üyesi. 1884 yılında Azerbaycan’da, Bakü’ye bağlı “Balaxanı” kasabasında
dünyaya geldi. İlk tahsilini medresede aldıktan sonra, petrol işlerinde
çalışmaya başladı. Marksist derneklere üye oldu (1903), ilk defa siyasi
nümayişe çıktı (1903), Balaxanı neft madenleri çalışanlarının siyasi
çıkışlarının öncülerinden biri oldu. 1904 yılında meydana gelen kitle gösterileri
sırasında Balaxanı işçileri komitesine seçildi. Örgütlenmelerin “Hümmət” adı
verilen sosyal-demokrat teşkilatının faaliyetine desteklerde bulundu. Bir dönem
gizli siyasi örgütlenmelerin başını çekerken bir yandan da işçilerin proleter
şairi ve “örgüt başılığı” yapması ile üne kavuştu.
Daha çok, edebî çalışmalarında M.Ə.Sabir’ in tesiri altında kaldı.
1917 inkılâbından sonra RSDFP Balaxanı Şehir Komitesi’ne seçildi.
Balaxanı rayon şurası icra komitesinin muavini, sonra başkanı oldu. Bakü
sovyetine üye seçilmesiyle birlikte siyasi faaliyetleri oldukça genişledi.
Gence’de siyasal çalışmalarının yanı sıra “Qırmızı Gəncə” gazetesinin
oluşumunda bizzat çalışarak bu gazetenin redaktörü oldu. Arada bir de Tovuz
kəzasına milis reisi ve fevkalade komissiyanın başkanı olarak görevlendirildiği
de oldu.
“Muzdur” adlı ilk kitabı 1927 yılında yayınlanmıştır. Şuşa’ da
“Azerbaycan Edebiyatı Derneği” nin çalışmalarına öncülük etti. Azerbaycan
Yazıçılar İttifaqının kurucularından biri oldu. Həyatının son döneminde “Yeni
yol” gazetesinde yazı işlerinde çalıştı.
1938 yılındaki Moskof mezaliminin kurbanı oldu ve öldürüldü.
Eserleri:
Nöqsanlarımız. B., Orucov qardaşlarının elektrik mətbəəsi, 1911, 15 səh.,
4500 nüs.”(1)
(1)

azyb.net
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Böyükağa TALIBLI (1897-1938)
Talıblı Böyükağa Mir Qasım oğlu – şair, yazar, (1897-1934)
Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyesi.
1897 yılı 21 Mart’ ta Azerbaycan’ın Salyan Şehrinde doğmuştur.
Rus İbtidai (İlköğretim) okulunu bitirmiştir. Bakü Realnı Mektebinde tahsilini
tamamlamıştır (1909-1915). Pedoqoji faaliyetine Salyan Realnı Mektebinde
muallim olarak başlamıştır.(1916).
Yüksek tahsilini tamamlamak maksadı ile “Petroqrad Texnologiya
Enstitüsü”ne dahil olmuştur (1917). Lâkin maddi imkânsızlıklar nedeniyle
mektepten ayrılarak içtimai-siyasi faaliyetlere başlamıştır.
Petroqrad vilayet komiserliğinde müslüman işleri tebligat ve
teşvigat şube müdürlüğü, bir yıl sonra orada Azerbaycan’ ca yazılan
“Hürriyet” gazetesinin editörlük ve düzenleme işlerine başlamıştır.
Sonrasında
ise
halk komiserliğinde milli ve müslüman işleri şubesine
müdür olarak tayin edilmiştir.
Kırım cephesinde əks-inqilabi (karşı devrimci) güçlerine karşı
çarpışmış, aynı zamanda
“Melitopolskiye
izvestiya”
gazetesinde
editörlük yapmıştır.
(1915-1920).
1920 yılı mayısında Azerbaycan’ da fəhlə-kəndli (işçi-köylü)
müfettişliği komserliğinde muavin görevine getirilmiş, sonrasında burada halq
təsərrüfatı (halk faaliyetleri) şurasının başkanı olmuştur. Bu devirde
“Komünist” ve “Azerbaycan füqərası” mecmuasını redaktə etmiş, hem de
Azerbaycan Devlet Üniversitesinde konferanslar vermiştir.
Kafkasya Federasyonunun işçi-köylü müfettişliği komiserliğine tayin
olduğu vakitlerde Tiflis’te çıkan “Yeni fikir” gazetesini düzenlemiştir
(1922-1923). Azerbaycan Halk Adalet komiseri, Merkezi İstatistik İdaresinin
reisi, Sovyet kuruluşu ve Hukuk
Enstitüsünün direktörü, cumhuriyet
savcısı, Bakü Plan İdaresinin
başkan
yardımcılığı
görevlerinde
bulunmuştur. (1923-1932). Moskova’ da Yüksek Parti Mektebinde tahsiline
devam etmiştir (1932-1933). Edebi faaliyete 1911 yılında, Bakü realnı
okulunun üçüncü sınıf öğrencisi iken yazdığı ve bir yıl sonra Orucov
kardeşlerin matbaasında kitap halinde yayımladığı “Yaxşı məsləhət hər
şeyden yahşıdır” hikayesi ile başlamıştır. Bundan sonra makaleler ve
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hikâyelerle çıkışını sürdürmüştür. 1916 yılında “Keyf içində” piyesini
yazmıştır. Bakü’de bulunduğu yıllarda Azerbaycan Edebiyat Cemiyetinin
başkanı olarak milli medeniyetin gelişmesine ciddi katkılar sağlamıştır.
O, öz yaratıcılığında sanatın icrasına hususi özen gösterirdi. Sosyal bir
mücadeleci olarak tanınmıştır.
Tiflis’te N.Nerimanov adına kulüp bünyesinde “Edebiyat
Derneği”nin yöneticiliğini yapmıştır (1923). Bu edebi dernek sonralar Tiflis
Azerbaycan Proletar Yazıcıları oluşumunun esasını teşkil etmiştir.
Azerbaycan Sendikalar İttifakı Şurası Yönetim heyeti üyeliği,
Azerbaycan Merkezi Yönetim Komitesinin ve Kafkasya Merkezi Yönetim
Komitesinin üyeliğini yapmıştır.
08.01.1937 tarihinde 1934-1938 yıllarında Kafkasya Halk Dahili İşler
Komiserleri idaresine başkanlık yapmışsa da, Yuveliyan SumbatovTopuridze’nin imzası ile B.Talıblı’nın hapsine karar verilmiştir.
10.01.1937 tarihinde emniyet baş teğmeni Atakişiyev və emniyet
binbaşısı Gerasimov’un imzası ile Böyükağa Mir Qasım oğlu Talıblı
Moskof zulüm yasalarının 72. maddesi ile hapsedilmiştir.
12.10.1937 tarihinde kurşuna dizilerek ölüme mahkum edilmiştir.
Eserleri:
1.Yaxşı məsləhət hər şeydən yaxşıdır.
2. Erkək Tükəzban.
3. Qırx zopa.
4. Keyf içində (piyes).
5. Keyf içində.
6. Tövbə.
7. Dirək.
8. Keyf içində.
9. Tövbə.
10. Seçilmiş əsərləri.
11. Erkək Tükəzban.
12. Dirək.
13. Seçilmiş əsərləri.(1)
(1): azyb.net
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