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ÖNSÖZ

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi ile Uludağ Üniversitesi’nin düzenledikleri 
“Her Yıl Bir Büyük Türk” Bilgi şölenleri dizisinin üçüncüsü olan “Muhammed 
Hüseyin Şehriyar” Uluslararası Bilgi şöleni Uluslararası ve Ulusal katılımcılarının 
kalitesi, sunulan bildirilerin değeri ve izleyicilerinin sayı ve ilgi yoğunluğu açılarından 
son derece dolu ve başarılı şekilde gerçekleşti. 

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi olarak daha önceki şölenlerimizin sonrasında 
yaptığımız gibi bu şölenimizde sunulan bilimsel bildirilerden oluşan kitabımızı da 
yayınlamayı başardık.

Elinizdeki kitap Türk Dünyasının büyük şairi Muhammed Hüseyin Şehriyar 
konusunda onun kişiliği, özellikleri ve şiirleri üzerinde çalışan bilim insanlarının 
bilgi birikimine ulaşmanızı ve vefatının onuncu yılında Azerbaycan, İran ve Tüm 
Türk Dünyasının edebiyatına geniş katkılarda bulunan bu büyük Türk’ü olabildiğince 
tanımanızı sağlayacaktır. 

Önceki şölenlerimiz sonrasında yayınlamış olduğumuz “İsmail Bey Gaspıralı” 
ve “Prof. Dr. Halil İnalcık” kitapları gibi bu kitabımızın da ilgi göreceği ve Türk 
Dünyasına katkıda bulunmanın çok ötesine geçerek dünya çapında etkiler oluşturmuş 
bir diğer büyük Türk’ün unutulmaması, öğrenilmesi ve rehber edinilmesine katkıda 
bulunacağına inanıyoruz.

Söz ettiğim amacın gerçekleştirilmesi için emek veren tüm bilim insanlarına, 
bilgi şöleninin gerçekleştirilmesinde çalışan herkese, bizimle birlikte bu kutlu hedefe 
yürüyen Uludağ üniversitesine ve hepsinden fazla verilen emeğin kıymetini bilip 
oturumlarımızı dolduran ve yoğun ilgileri açıkça belli olan öğrencilerimiz ve diğer 
dinleyicilerimize teşekkür ederim.

Büyük Türkler bitmeyeceğine göre onları araştıran, tartışan, anlatan, tanıtan 
ve unutturmayan Bilgi Şölenlerimizin de bitmeksizin devam edeceğini umarak 
saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
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ŞEHRİYAR YARATICILIĞINDA MİLLİYETÇİLİĞİN 
SERGİLENME BİÇİMLERİ *

Prof. Dr. Elman GULİYEV **

Şehriyar yaratıcılığı Farsça ve Azerbaycan Türkçesi’nde biçimlendirilmiştir. Ancak 
onun yaratıcılığında Farsçanın örnekleri çoğunluğu teşkil ediyorsa da, Şehriyar her 
hâlükârda Azerbaycan’ın milli şairidir. Her şeyden önce onun için Azerbaycan Türk-
lerinin maneviyatına, ruhuna hizmet etmek üstündür, bu sanatta Azerbaycancılık ve 
Türkçülük ideolojileri başkanlık teşkil etmektedir. Şehriyar sanatında milli değerler, 
halkımızın tarihi ve bugünkü gerçekliği ile onun gelecek hayatına yansımaktadır. 
Şehriyar yaratıcılığı; Azerbaycan halkının tarihi gerçeklik, önemli görüş, geleceğe 
yönelik arzu ve isteklerini yansıtmak bakımından özel bir konuma sahiptir. Onun 
sanat dünyası sır ve mucizeler dünyasıdır. Her türlü yasaklama durumlarında men-
sup olduğu halkın cesaretini ve değerlerine sahip çıkmasını eserlerinde ustalıkla 
yansıtması onun sanatının sır ve mucizesinin başlıca göstergesidir.

Güney Azerbaycan’da Muhammed Hüseyin Şehriyar gibi tek başına anadilimizin 
kullanılmasına hassasiyet gösteren biri daha bulunmamaktadır. Şehriyar bu dilin Güney 
Azerbaycan’da yeni bir gelenek haline getirilmesine hizmet eden bir sanatkârdır.

Şehriyar yaratıcılığının milli değerlerinden bahsedilince ilk olarak onun vatanse-
verliğini aksettiren eserlerinden söz etmek gerekir. Onun poetikasının çoğunluğunun 
sosyal-politikal seciye taşıdığını ve birçok anlamda sırf milli duyguların ifadesine 
hizmet ettiğini düşündüğümüzde büyük üstadın bu hususta hangi seviyede olduğu 
bütünü ile açıklanabilir.

Şehriyar iline, obasına ve halkına sımsıkı bağlarla bağlı olan, bu sebepten de 
sanatında gayretli vatandaşlık görevini daima gösteren bir sanatkâr olmuştur. Tek 
başına vatan problemi onun poetikasında daha büyük anlam ve ideoloji kazanmıştır. 
Çünkü bölünen Azerbaycan derdi Şehriyar yaratıcılığında önde gelen ve seri bir 
seciye taşımaktadır. Ve en merak edilecek durum şudur ki, sanatkâr üstadımız bu 
meseleyi gerçek durum, tarihi gerçek seviyesinden tasvir ederek, keskin itiraz ve 
uzlaşmazlık çizgisinde devam ettirir. Gösterilen durum onun poetikasında ya tek 
başına, açık ve şeffaf ya da dipnot olarak gösterilir. Tabiidir ki, sömürge ve bağımlılık 
şartları altında herhangi bir milletin diline, onun diğer manevi-medeni taşıyıcılarına 
biganelik gösterilir, sonuç itibarıyla asimilasyona uğratılır. O, tamamıyla Güney 
Azerbaycan’da Azerbaycan Türkçesi’nin bu gibi engellerle yüzleşmesinden yanadır.

Azerbaycan Türkçesi’ne karşı yasaklara itiraz olarak M. Şehriyar kendi sesini 

* Çev. Farshad Nasıri
** Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Türk Araştırmaları Bilimsel Araştırmalar Merkezi Bilimsel 
Başkanı Folklor Edebiyatı Uzmanı 
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daima yükseltmiş, bu dilin eski ve zengin bir dil olduğunu tespite çalışmıştır. İster 
Azerbaycan Türkçesi, isterse Farsça olarak yazdığı şiirlerinde şair anadiline olan 
sevgisini göstermiş, bu dilin üstünlüklerinden bahsetmiştir. Şehriyar poetikasında bu 
problem iki şekilde yapılır. Birinci olarak bu dilin somut bir şekilde yeri, imkânları, 
üstünlükleri vs. dile getirilir. İkinci olarak ise Azerbaycan Türkçesi ile yazdığı şiirler 
vasıtasıyla bu düşünceleri somutlaşır. 

Şehriyar yaratıcılığında halkın gelenek - göreneklerine sevgi ve bunun tasvir 
ve tanıtımı ön plandadır. En küçük ev ayrıntısından başlayarak yüzyıllardır halkın 
bellek, âdet ve amellerinde yaşayan, bugün kendisini bir daha doğrulayan konular 
da şairin sanatında özel bir tarzda ifadesini bulur.

Üstat sanatkârın yaratıcılığının zirvesi “Heyder Baba’ya Selam” şiiridir. Heyder 
Baba, bir dağın adıdır. “Heyder Baba’ya Selam” ise muhteşem bir sanat dağıdır. Türk 
dünyasının görkemli şahsiyeti Ahmet Caferoğlu 1964 yılında Ankara’da yayınlanan 
Türk Kültürü Araştırmaları dergisinde yayımladığı “Şair Şehriyar” adlı makalesinde 
Şehriyar “Heyder Baba’ya Selam” eseri ile “Azerbaycan Türkünün millî hayatını 
tüm yönleriyle göstermeye muvaffak olabilmiştir”1 demektedir. Bazı araştırmacılar 
bu eserin kısa bir sürede yazıldığını belirtmektedir. Oysa bu eser kâğıda geçirilme-
sinden çok çok evvel şairin yüreğinde yazılmıştır. “Heyder Baba’ya Selam” şiiri 
vatanından ayrı düşen, vatan hasreti, vatana kavuşmak arzusu ile yaşayan, vatan için 
kalbi yanan Şehriyar’ın yüreğinde uzun yıllar döne döne tekrarlandıktan ve annesinin 
Tahran’a gelişinden sonra kaleme alınmıştır. Bu konuda “Heyder Baba’ya Selam” 
şiirinin önsözünde kayıtlara da rastlıyoruz: “Çocukluk çağlarını dağ eteklerinde, 
orman ve deniz kıyılarında, dolayısıyla doğanın kucağında geçirip, terbiye almış 
olan şairler, o günlerin şirin hatıralarının sonraki yazarlık dönemlerinde büyük 
istifade kaynağına çevrildiğini iyi bilirler. Benim için de böyle oldu. Doğduğum yere 
kendimi daha fazla borçlu hissettim. Benim hemşehrilerim anavatanları hakkında 
az çok yazıp anavatanlarını yâd etmişlerdi. Ancak bunlar beni tatmin etmedi. Gön-
lümden şu geçiyordu ki, orada yaşayan halkın hoşuna gitsin diye, yerel nağmeler 
biçiminde bir şey yazayım. Özellikle yarattıklarımın çocukluk çağlarımda benimle 
beraber oynayan akranlarıma daha şirin gelmesini istedim. Ancak ben Tahran’da 
uzun müddet yaşadığımdan Azerbaycan’a has olan şirin lehçeler, şakalar, tabirlerden 
neredeyse uzak düşmüştüm. Dolayısıyla çocukluk çağlarımdaki anılarım rengi ve 
ruhu gitmiş tablolar gibi zihnimde kalıyordu. O zaman ki, rahmetli anam Tahran’a 
geldi, hafızasında koruyup sakladığı eski anılarını lezzetli masallar gibi anlatarak 
yavaş yavaş benim ölü ruhuma can verdi. Renkleri solmuş hatıra albümleri yeniden 
önceki tazeliğine döndü.”

“Heyder Baba’ya Selam” şiiri zengin sanatsal nitelik yönünden hep ilgi odağı 
olmuştur. Her şeyden önce şiirin Şehriyar’ın anadilinde yani Azerbaycan Türkçesi 
ile yazılması özel bir olay olarak görülmelidir. 

Üstat bu eseri ile millî duyguların terennümünü yansıttı. Diğer yandan, sanatın 
öyle bir yüksek zirvesini fethetti ki, Azeri Türkü olmayanlar, özellikle de Farslar 
eseri okumak için Azerbaycan Türkçesini öğrenmek zorunda kaldılar. Sonuçta eserle 
1Ahmet Caferoğlu, “Şair Şehriyar”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Ankara, 1964, № 1, s.134
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yüz yüze kalan her okur halkımızın maneviyatı, hayata bakışları, arzu ve istekleri, 
maişeti vb. ile yakından tanışmaya başladı. Eserde halkımızın diline özgü olan lehçe 
ve özel sözlerin kullanılması da bununla ilgilidir. Edebiyatşinas âlim Rövşenzemir’in 
bu konudaki fikirlerine M. Resulzade’nin tepkisi tesadüfî değildir: “Goy quzular 
ayın - şayın otlasın” mısraındaki “ayın - şayın” ifadesini hangi yetenekli tercüman 
Azerbaycancadan başka bir dile çevirebilir?”2 diyor.  Görüldüğü gibi Şehriyar 
“Heyder Baba’ya Selam” şiiri için böyle estetik bir biçim seçti ve bu estetik biçimde 
Azerbaycan halkının millî-manevi değerleri kendini tüm anlamlarda tasdik etti.

Şiir üzerinde şair uzun zaman, uzun yıllar çalışmamışsa da, eser şairin çoktan 
beri köklendiği, kalbinde yaşattığı, kanına geçirdiği, ömrünü harcadığı bir olay, öykü 
ve teessürün “yeniden dirilmesi” ve “canlandırılması” sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Demek, şair bir tür şiiri kalbinde tarihsel olarak yaşatmış, onun ortaya çıkması için 
ortam aramıştır. Ve tatlı anılardan etkilenen Şehriyar kendi şiirini annesinin ılık 
nefesine katıp güzel eser yaratmıştır. Belki de bu yüzdendir ki, yukarıda belirttiğimiz 
gibi “Heyder Baba’ya Selam” şiiri her bir Azerbaycan Türkü için ana ninnisi kadar 
aziz ve kutsaldır. Üstat Şehriyar Heyder Baba dağını bir tribün gibi kullanarak kendi 
arzu ve isteklerini tüm dünyaya beyan etmiştir.

Akademisyen Mirza İbrahimov, araştırmalarında “Heyder Baba’ya Selam” 
şiirini sanatsal yaratıcılıkta özel bir hal olarak görür ve bu eseri şöyle değerlendirir: 
“Şehriyar’ın “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin onun eserleri içerisinde özel bir 
yeri vardır, onun vatanseverlik duygularının ve hümanizminin parlak ifadesidir. 
Eserde lirik duygular, uzun yıllardan beri doğduğu yerlerden uzaklarda yaşamış 
kişinin özlemi, il-oba sevgisi, zorluk çeken adamlarının sade yaşayışı, vatanın tabii 
güzellikleri, çayların, pınarların, dumanlı dağların ve ormanların kudretli cazibesi, 
halkın arzu ve hayallerinin güzelliği terennüm edilmiştir. Bütün bunların içinde 
büyük bir yüreğin özlemi duyulur, çok yüce bir emelin ışığı görünür, şairin iyiliğe, 
birliğe çağıran rübabının sesi kulağımıza ulaşır”3.  “Heyder Baba’ya Selam” şiiri 
halkın arzu ve isteğinin, onun geçmişi ve bugününün, dert ve ihtiyaçlarının, gelenek 
ve göreneklerinin vb. sanatsal salnamesidir. Ona göre de “Heyder Baba’ya Selam” 
şiirine dökülmüş “ılık düşüncelerde” hayatın olağan günlerinin sanata yansımasında 
büyük sosyal motif kendini göstermektedir. Şair, şiirin konusunu halkın yaşamından 
aldığı gibi, onun fikrini de halk ve vatan sorunları fonunda terennüm eder. Şiirinin 
ideolojisi geniş sosyal bir anlam taşısa da, eserde insanların trajik yaşam tarzı, daya-
nılmaz bir hayat ve yaşayışları, tepkisizliklere karşı isyan çapında bir itiraz ve ifşa 
etme tarzı göstermemektedir. İlgi doğuran odur ki, şiirde baştanbaşa sosyal sorunlar 
kendine has deyim ve ifade karakterinde sunulmaktadır. Bu da hiç şüphesiz eserde 
üstat Şehriyar’ın dehasından kaynaklanan bir mesele olarak dikkat çekmektedir.

Şehriyar’ın şiirinde dokunduğu, halline çalıştığı sorunlar sayı itibari ile oldukça 
fazladır, çeşitlidir. Şiirde ele alınan birçok sorun içerisinde öncelikle Şehriyar’ın 
doğduğu,  büyüdüğü vatan toprağı, vatan güzelliklerinin vb. tarif ve terennümü-
ne geniş yer verilir. Bu bölümlerde çocukluk döneminin izlenimleri, Şehriyar’ın 
çocukluğunda gördüğü, seyrettiği tabiat tasvirleri canlandırılır, şiirin Şehriyar’a 
2 Resulzade M, “Edebî Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi,  № 4-5, Ankara, 1955, s. 41
3 İbrahimov M, “Heyder Baba Şairi”, Edebiyat ve İnce Sanat Gazetesi, 1963, 21 Eylül
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has imkânları dâhilinde şiirsel tasvirlere dönüştürülür. Birçok vesile ile bunlar bu 
parçaların üst katının anlamlarını ifade eder. Sonraki katların tonlarında çeşitli vatan 
güzellikleri fonunda doğaya, halka, akraba ve kardeşe bağlılık fikri ortaya çıkar. 
Çünkü kendisinin dediği gibi, “annesinin okşamaları, şarkıları, nağmesi ve tatlı 
tatlı anlattığı hatıralar şaire ilham ve kuvvet vermiştir ki, bu eseri kendi ana dilinde 
nazma çekip, dünyalar kadar sevdiği anavatan halkına, akrabalarına ve kardeşlerine 
ithaf etsin.” Şiirinin ilk mısraları neredeyse eserin sanatsal önsözüdür. Eser boyunca 
bir-iki mısra hariç diğer mısralar da yukarıdaki özelliği taşımaktadırlar. Bu da şiirin 
fikir-anlam bakımından seri özellik taşımadığını göstermektedir. Bu, şiirinin hiçbir 
meziyetini düşürmez. Aksine, dolgun anlam yaratır, basit bir kumaş içinde altınların 
olduğunu ortaya koyar.

Heyderbaba, Kara kolun deresi, 
Hoşginabın yolu, bendi, beresi, 
Orda düşer çil kehliyin feresi, 
Ordan keçer yurdumuzun özüne, 
Biz de keçek yurdumuzun sözüne  4 (Şehriyar, s.162)

Şiirde realizm kendisini canlı yaşam gerçeklerinin tecellisinde gösterir. Ana 
yurdundan uzak düşen şair bu yurtta geçirdiği çocukluk yıllarının sevincini kafasında 
hayalen canlandırır ve böyle tasvirlerde gerçek ve doğal etki yaratır. Bendin sonunda 
şair ani olarak sosyal manaya geçişi sağlar:

Bu damlarda çohlu cızık atmışam, 
Uşakların aşıkların udmuşam, 
Kurkuşunlu sakka alıb satmışam, 
Uşak nece heç zadınan şad olar, 
İndi bizim gemi tutmur dünyalar (Şehriyar, s.168)

Üstat Şehriyar, Güney şiirinde biçim ve içerik açısından şiirinin yeni yönlerini 
keşfetmiştir. Hemen hemen sanatkâr bu hususta orijinallik açısından farklı örnekler 
yaratmıştır. Tabii ki, edebiyatta bu hal sanatçının yeteneği ile bağlantılıdır. Sanatta her 
şeyi yetenek çözer. Yeteneği olmayan kişi sanatta sözünü diyemez. Şehriyar öyle bir 
kudret sahibi idi ki, onun her mısrası “yük” kapasitesine göre çok farklılık gösterir.

Şehriyar ilginç, hem de orijinal üslublu bir sanatkârdır. Bu üslup sade, samimi 
ve təbiidir. “Heyder Baba’ya Selam” şiiri işte bu üslubda yazılmıştır. Okur eseri 
okuduğunda kendini şiirdeki hadiselerin merkezinde hisseder. Adeta sanatkârın 
“yol arkadaşı” olur. Şiirde okuyucu en güçlü gözlemcidir. O, gözlemlerinde sanatçı 
tasvirinin gerçek, doğal ve hakikiliğinden şüphe etmez. Şiirde adı geçen kişiler de, 

4 Şehriyar, Yalan Dünya, Azerbaycan Ansiklopedisi Neşriyat Poligrafiya Birliği,  1993, Bakü (Şiirlerden yapılan 
alıntılar bu baskıdandır.)



7

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

yerler de adeta okuyucunun bizzat tanıdığı, muhatap olduğu kişiler, seyahat ettiği 
yerlerdir. Kuşkusuz, bu tasvirlerde tipik Azerbaycan hayatı akseder:

Bu hırmanda “aradanhır” oynarduh, 
Comalaşıb karışkatek kaynarduh, 
Yavaş-yavaş bahçalarda ağnarduh, 
Ağaclardan çilingağac keserduh, 
Korukçunun korkusundan eserduh (Şehriyar, s.168)

“Heyder Baba’ya Selam” şiiri şairin hem kendi geçmişine, hem de yaşamış 
olduğu hayatın kendisine seyahat etmek, olayları masallaştırmak aracılığıyla kaleme 
alınmıştır. Şiirde şairin kendisi esas ögedir. Şiirde bir anlatıcı vardır. Bu anlatıcı 
Şehriyar’ın kendisidir. O, “Türkçenin sadeliğinden ve saflığından yararlanarak”5 
özel bir yol seçer. Şair bu yolu kendisi için kolay bulur. Şehriyar kendi yeteneğine 
ve şairlik becerisine sığınıp yeni yol keşfeder, hem de bu yolla olayların tutarlılık 
ve vahdetinin özüne has düzenini oluşturur. Bu yolla Şehriyar aynı zamanda eserde 
tüm “sorumluluğu” üstlenmiştir. İşte bu nedenledir ki, şiirde okuyucu şairin kendisi 
ile beraber, tasvir olunan olaylara yoğun olarak bağlanabilmektedir. Okuyucu için 
tasvir olunan olayların iç âlemi açılır, sonuçta mahiyet ortaya çıkar.

Menim yolum mehebbet caddesiydi, 
Son sözlerim hakkın iradesiydi, 
Mehebbetin risalet vadesiydi, 
Yohsa mende bir kes ile garaz yoh, 
Siyaset adlı mende bir merez yoh (Şehriyar, s.173)

Tüm şiir boyunca “siyaset hastalığı” olmayan sanatçı hiçbir şeye ideolojik açıdan 
bakmayıp objektif olarak tasvir eder. Bu nedenle şiirde en keskin toplumsal-siyasi 
özellik taşıyan fikirler mevcut hayatın, ortamın gerçeklerinin izlenimini verir. Şiirdeki 
birinci ve ikinci bölümler arasında konu ve fikir açısından çok az farklılık vardır. İlk 
bakışta okuyucu öyle hisseder ki, birinci bölümde ele alınan konular, ikinci bölümden 
farklı olacaktır. Ve şiirinin ilk bendlerinde şairin çocukluk anılarının bedii yansıması 
bu hükmün verilmesini sağlar. Okur, Şehriyar’ın kendi çocukluk hayatından bahset-
tikten sonra gençlik çağlarına geçeceğini ve dönemin toplumsal-siyasi hadiselerini 
işleyeceğini zanneder. Fakat şiiri okudukça eserde problemin bu şekilde ele alınmadığı 
görülür. Yani şiir baştan başa şairin ana yurtta geçen günlerinin doğurduğu hislerin 
bedii tasviridir. Daha fazla tercüme-i hal karakterlidir. Bu nedenle hem birinci, hem 
de ikinci bölümlerde okuyucu şairin çocukluk günlerinin hoş hatıralarının yarattığı 
duygularla karşı karşıya kalır. Bu düşüncemizi kanıtlamak için her iki bölümden 
birer parçaya göz atalım:

5  Ahmet Caferoğlu, a.g.m., s. 139



8

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

Seher tezden nahırçılar gelerdi, 
Koyun-kuzu dam-bacada melerdi, 
Emmecanım körpelerin belerdi 
Tendirlerin kovzanardı tüstüsü, 
Çöreklerin güzel iyi, istisi (Şehriyar, s.164)

Azad olanda mektebden çıkardık, 
Hücumla bir-birimizi sıkardık, 
Yolda her ne geldi, vurub yıkardık, 
Uşak deme, ipin kırmış dana de, 
Bir dana da deme, elli dana de (Şehriyar, s.169)

Görüldüğü gibi, çeşitli bölümlerden verilen örneklerin her ikisinde de daha çok 
çocukluk döneminin anıları yer almaktadır. Fakat eserin birinci bölümü şairin ana 
yurdundan uzakta yaşayarak burada geçirdiği günleri, şahidi olduğu olayları şiire 
aktarmasıyla ilgilidir. Daha doğrusu, şair gurbette vatanı hatırlatır. Vatanda geçirdiği 
sıradan günlerin tasvirini büyük acı ile kaleme alır. Dikkatlice baktığımızda görü-
yoruz ki, birinci bölümde gurbetin etkisinden çok Heyder Baba‘ya hitap, ayrı ayrı 
kişilere başvuru ve onların hatırlatılması söz konusudur. Yani birinci bölümde 29 
kez Heyder Baba‘ya başvurulur, onlarca kişinin adı geçer. İkinci bölümde ise biz 
şairi ana vatanında görürüz. Şair kutsal sandığı toprağı karış karış gezer. Toprağın 
her yerinde kendisinin çocukluk döneminin izlerini görür. Şair için vatan daha da 
tatlı, daha da kutsal olur.

Burda şirin hatireler yatıblar, 
Daşlarıylan başı - başa çatıblar

Aşnalığın daşın bizden atıblar, 
Men bakanda kovzanıllar, bakıllar, 
Bir de yatıb yandırıllar, yakıllar (Şehriyar, s.167)

Uzun süre ana vatandan uzak düşen şair çocukluğun hoş anılarını hatırlatarak 
vatan ayrılığı yaralarına merhem sürer. Fakat yeri geldikçe şair daha sert çıkışlarda 
bulunur. Yani vatanı zikretmek, şaire göre işin bir tarafıdır. Asıl önemli konu ise 
vatan dertlerini hatırlamak, onlara çare bulmaktır. Şüphesiz belirtmemiz gerekir ki, 
Şehriyar Azerbaycan’ın ikiye bölünmesini Azerbaycan’ın kendi büyüklüğünde bir 
dert olarak kabul eder. Fakat bu derde çare bulunacağından ümitlidir. 

Şehriyar “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin birinci bölümünden başlayarak, yeri 
geldikçe vatan derdine, vatan fikrine bağlılığa sosyal ilişkiler zemininde yanaşır. 
Halkı, milleti derde sokmuş adamların pis emellerini lanetler. Bugünden geçmiş ve 
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geleceğe uzanır. Bugünün ağrıları şairi şimdiki dertler girdabında fikirlerini keskin 
şekilde beyan etmeye sevk etmektedir. Fikirler sosyal açıdan derinleşmeye doğru gider:

Heyderbaba gül gunçası handandı 
Amma heyif ürek kezası kandı, 
Zindeganlık bir karanlık zindandı, 
Bu zindanın derbeçesin açan yok, 
Bu darlıktan bir kurtulub kaçan yok (Şehriyar, s.164)

Bundan sonra ise sosyal-siyasi meseleler belirli alanda yansıtılır ve günahkârların 
suçlanması yer alır. “Vatanın ikiye bölünmesi, Güney Azerbaycanlı oğulların göç 
etmesi, dostların ayrılması, ayrılık, hicran vb. gibi duygular eserde lirik bir şekilde 
verilir. Halkının başına gelmiş bu musibetler onun hassas ve asil yüreğini ezmiş, 
onu bu denli etkili mısraları yazmaya sürüklemiştir.”6 Şehriyar Azerbaycan’ın ikiye 
parçalanmasını vatanın sinesine çapraz çekilen dağ gibi kaleme alır. Bu nedenle son 
noktada birkaç kez yüzünü kendi dayanağına, Heyder Baba’ya, doğru çevirir. Bu 
noktada Heyder Baba’ya başvuru şiirinin diğer yerlerindeki başvurulardan tamamen 
farklıdır. İlginç tarafı şudur ki, kendisinin sosyal mazmununun keskinliğiyle farklı-
laşan bu gibi müracaatları seri karakterdedir. Yani birbirinin ardınca birkaç bendde 
ifadesini bulur (Şehriyar, s.164-165). Mahiyet itibariyle anlam aşağıda belirtildiği 
gibi yansıtılmıştır:

1) Hadiselerle ilişki (“Bir soruşun bu karğınmış felekden, ne isteyir bu kurduğu 
kelekden”) (Şehriyar, s.165)

2) Hadiselere doğrudan müdahale (“Bir göreydim ayrılığı kim saldı”) (Şeh-
riyar, s.165)

3) Vaziyetten çıkış yolu (“Heyderbaba, merd oğullar doğginan, Nâmerdlerin 
burunların ovginan”) (Şehriyar, s.165)

Şiirde tabiat tasvirleri geniş yer tutar. Üstat sanatkâr bile tasvirlerde amaçlara bağlı 
olarak bazen biçimi değil; mazmunu, içeriği tercih eder. Daha doğrusu, herhangi 
tabiat tasvirinin arkasında felsefi fikir söyler, gerçek insan ideallerinden bahseder.

İlginç tarafı şudur ki, şair tabiat tasvirlerinden yerli yerinde istifade eder. Belir-
tildiği gibi onun tabiat tasvirleri uzun ve sıkıcı değil, aksine, yoğun ve anlamlıdır.7

Dediğimiz gibi, Şehriyar, tabiat tasvirlerinden herhangi bir sosyal anlamın 
oluşması ve ifade edilmesi için yararlanır. Örneğin, sadece şiirinin ilk üç mısrası 
bu fikri doğrulamak açısından dikkat çekicidir.

6 Q. Bekdeli, Muhəmmedhüseyin Şehriyar,  Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü, 1963, s. 32
7 B. Budagov, Şehriyar’ın “Heyderbaba’ya Selam” Şiirinde Doğa, Oğuz eli neşriyatı, Bakü, 1998
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“Heyder Baba’ya Selam” şiirinin tek çizgi etrafında belirli anlam tonlarını ifade 
etme imkânına sahip olduğundan da söz etmek yerinde olacaktır. Eserin herhangi 
bir bendi orijinal tesir gücüne sahiptir. Şiirde Azerbaycan’ın bilinen bir bölgesi 
odak merkezine alınır ve olaylar bu bölgede cereyan eder. Fakat eserin birinci ve 
sonuncu bendleri etki gücüne göre bambaşkadır. Şiirinin birinci bendinde “iline, 
obasına selam verip, adının sadece yad edilmesi temennasında olan şair” sonraki 
mısralarda meselelere geniş planda müdahale eder. Daha doğrusu, okurun gözleri 
önünde garip bir insan karakteri canlanır. Bu imge gitgide aktif hale getirilir, doğ-
malaşır ve olayların merkezine yerleşir, ilinin obasının dertlerinden bahseder, ona 
dua eder vb. Bu nedenle şiirin son bendi bir çeşit dua, nasihat tesiri yapar. Şair tam 
emindir ki, onun nasihatleri halk tarafından kabul edilecek, ağrılı, acılı yol geçen, 
trajik kadere uğrayan vatanın geçmişi, gelecekte hataları tekrar etmemek için egzersiz 
rolünü oynayacaktır:

Bizden sonra kalanlara eşk olsun, 
Keçmişlerden gelenlere meşk olsun (Şehriyar, s.174)

Şiirde olayların sanatsal yansıması yüksek şekilde yer alır. Yazar varlığın çeşit-
liliğini, genel ve kişisel özelliklerin iç âleminin kendine has olduğunu sanatsal 
tarzda değerlendirir, tesirli bir estetik biçime dönüştürür. Burada tasvir edilen varlığı 
gerçeklik maddesinin özü olarak gösterir.

Şiirde şairin kudreti sonucunda okuyucu rahatça hayatı duyar, hayat hakkında 
düşünür, genelleme yapmayı başarır. Hemen hemen hiçbir sosyal-siyasi olay, gelenek 
görenek, tabiat manzarası vb. bulunmaz ki, Şehriyar ona bigane kalsın. Şair bunlar-
dan etkilenir, çağdaşlarının hayat ve yaşayış tarzını gözler önünde canlandırır, onlar 
hakkında düşüncelerini dile getirme ihtiyacı duyar. Bu süreçte onlarla münasebet 
farklı bir şekilde ifadesini bulur. Mirgaffar, Mirheyder, Nenekız, Miryahya, Mircafer, 
Mirsalih, Fizze hanım, Molla İbrahim ve diğer karakterler hakkında bilgiyi şairin 
milli - bedii mantığının objektif tahlil ve tasvir metodu verir:

Fizze hanım Hoşginabın gülüydi, 
A Miryahya emkızının kuluydi 
Rühsare artist idi, sevgiliydi, 
Seyidhüseyin Mirsalihi yamsılar, 
A Mircafer geyretlidir, kan salar (Şehriyar, s.163)

Şiirde Şehriyar olgunun iç anlamını açarken içeriği sanatsal gerçeklik seviyesine 
yükseltir, okuyucuyu zengin manevi-fikir âlemine götürür. İşte yukarıda adı geçen 
kişilerin imgelerinin yaratılması Şehriyar yaratıcılığında gerçeklik ve çağdaşlığın 
oluşumunu sağlar.
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Şehriyar’ın “Heyder Baba’ya Selam” şiiri normal ve üstün düşünce ve ifadelerde 
tipik Azerbaycan karakteri, psikolojisi ve milli özelliklerinin yüksek sanatsal tasvirini 
sergileyen bir eserdir.
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MUHAMMED HÜSEYİN ŞEHRİYAR ŞİİRLERİNDE 
TÜRK MEDENİYETİNİN ORTAK DEĞERİ: 

HALK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ

Dr. Elhan YURDOĞLU-MEHMETOV*

Dünyanın tüm halklarında olduğu gibi Türk dünyasında da halk edebiyatı yazılı 
edebiyat için başlangıç olmuş, yazılı eserler ilk mayasını, temel taşını folklordan 
götürmüştür. 

Türk dünyasında kendine has dil yapısı olan Azerbaycan Türklerinin yazılı 
edebiyatında da hiç şübhesiz sözlü edebiyatın tesiri inkar edilemez. İstenilen yazarı 
bir bütün olarak ele aldığımzda çoçukluktan beri hafızasında büyük iz bırakan halk 
edebiyatı örneklerinin yazdığı eserlerde bilinçaltı şekilde kendine yer edindiğini 
şahidi oluruz. 

Tarihin amansız savaşlarından ve “barışlarından” sonra farklı ülkelerin sınırları 
içerisinde yaşayan Azerbaycan Türklerinin yazılı edebiyatında da yukarıda söyle-
diğimiz etkenler kendini gösteriyor. 

Fakat bazı yazarlar vardır ki onların yazdıkları hikâyelerde, romanlarda, şiirlerde 
halk edebiyatına meyletme daha güçlüdür. Bu da bu tür yazarların çoçukluktan 
büyüdükleri ortama daha sık bağlı olmalarından kaynaklanıyor. Bu özelliklere sahip 
olan yazarlardan biri de yalnızca Azerbaycan Türklerinin değil, büyük anlamda Türk 
dünyasının, aynı zamanda farsdilli edebiyatın büyük ustalarından ve ustadlarından 
olan Muhammed Hüseyin Şehriyar’dır.

Şehriyar’ın şiir dili halk edebiyatı, ağız edebiyatı, halk konuşmasının bariz bir 
örneğidir. Bununla beraber bu büyük söz ustadının hangi şiirini okursanız orada 
halk  edebiyatı örneklerine rastlayabilirsiniz.

Aynı kökten olan, farklı şivelere ve lehçelere sahip Türk dünyasının en ortak 
özelliğinin tarihten beri süregelen sözlü edebiyat örnekleri olduğunu düşünürsek 
Muhammed Hüseyin Şehriyar kendi şiirlerinde halk edebiyatı örneklerini sıkça 
kullanmasından dolayı Türk dünyasının ortak değeridir. Şöyle ki Şehriyar’ın şiirle-
rinde Türk dünyasının ortak değeri halk edebiyatı örnekleri bize kendi kimliğimizi 
hatırlatmakla kalmyor, aynı zamanda zengin sözlü edebiyatımızın yaşatılmasında 
da büyük rol oynuyor.

Azerbaycan ilminde kendine has yöntemi olan ve Şehriyarla ilgili bir çok maka-
leler ve kitaplar yazmış Esmira Şükürova Muhammed Hüseyin Şehriyar kitabında 
şöyle diyor: “Şehriyar’ın şiirlerinde klasik edebiyatla beraber, halk ruhundan, 
Azerbaycan sözlü halk edebiyatı, folklor hazinesinin derinliklerinden süzülüb gelen 
* Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Güzel Sanatlar, Dil ve Edebiyat Enstitüsü Halk 
edebiyati Bölüm Başkanı, Filoloji ilimler üzre felsefe doktoru. elxan.yurdoglu@yahoo.com



14

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

bedii dil yaratıcılığı zengin bedii-leksik fakt gibi meydana çıkıyordu”1. Gerçekten 
de Şehriyar’ın bırakın şiirlerini, konuşması dinlendiğinde bile onun kelimelerinde, 
konuşma tarzında, sarfettiği cümlelerde halk ruhu ilk andan itibaren insanı büyülüyor. 

Şehriyar’ın şiirlerinde halk edebiyatı örneklerini vermezden önce Azerbaycan’ın 
ünlü bilm adamı, halk edebiyatı araştırmaçısı profesör Kamran Aliyev’in fikirlerini 
dikkatinize sunmak isterim: “Azerbaycan edebiyatının klasiklerinden olan Şehriyar 
yaratıçılığında halkımızın örf ve adetleri, istek ve arzularının ifadesi yeteri kadar 
geniş yer kapladığı gibi onun yaratıcılığında folklor kaynakları da şiirlerinde açık 
şekilde görünmektedir. Halk dilinin inceliklerinden geniş şekilde istifade edilmiş, 
ana dilinin zarifliyi ve güzelliği tam şekilde hifzedilerek korunmuştur. Bırakın hifz 
edilerek korunmasını, aynı zamanda bütün taraflarıyla sergilenmiştir”2.

Yukarıda söylediğimiz fikirlerin tasdiki için Şehriyar’ın yazmış olduğu birkaç 
örneğe göz atalım:

“Sübh oldu, her taraftan ucaldı ezan sesi, 
Guya gelir melaikelerden Kuran sesi. 
Bir ses bulamıyorum buna benzer, goyun deyim, 
Benzer buna, eğer işitilseydi can sesi. 
Sanki çoçukluğum gibi ninnimde yatmışam, 
Laylay diyor bana annemin mihriban sesi”3 (Şehriyar, s. 23)

Yahut “Yalan Dünya” şiirine bakarsak baştan-başa halk edebiyatı kendini göstere-
cektir. Zaten şiirin kendisi halk-ozan-âşık edebiyatının şiir şekli olan  geraylı—varsağı 
uslubunda yazılmıştır ki, bu şiirde biz yeteri kadar halk edebiyatı örneklerine rastlı-
yoruz. Şiirinden önce Âşık Hasta Kasım'dan bir dörtlük numune veriyor Şehriyar:

“Bu dünya fanidir, fani, 
Bu dünyada kalan hani? 
Davut oğlu süleymanı 
Takt üstünden salan dünya” (Şehriyar, s. 24-25)

 Bu dörtlükten sonra Şehriyar’ın 14 kıtalık aynı ahenk, aynı ritm, aynı kafiye 
üzerinde yazdığı şiirini okuyoruz. Bir hayli halk edebiyatı örneklerine de rastlıyoruz. 
Şehriyar bu şiirinde dünyanı masallardaki kötü karılara benzetiyor bir nevi:

“Ocak iken söneymişsen, 
Çanak iken çöneymişsen.

1 Esmira Şükürova, MuhammetHüseyin Şehriyar: Hayatı, Mühiti, Yaratıcılığı, Maarif, Bakü, 1999, s.53
2 Kamran Aliyev, “Şehriyar ve Folklor”, Kaspi Gazetesi, 24-26 Eylül 2016, Bakü, s.18.
3 Şehriyar MuhammetHüseyin, Seçilmiş Eserleri, Çaşıoğlu, Bakü, 2004 (Şiirlerden alıntılar bu baskıdandır.)
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 Ne pis karı nineymişsen, 
Nağıl! Yalan! Palan dünya” (Şehriyar, s. 24-25)

Şehriyar ve halk edebiyatından bahsediyorsak onun “Türkün Dili” şiirini özellikle 
hatırlamamız lazım. Bu şiirin kendisinde halk edebiyatından bir kaç örnek kullanılsa 
da sonraki devirlerde şiir kendiliğinden bir halk edebiyatı örneğine dönüşüyor sanki. 
Bu yüzden de arştırmacılar da Şehriyar’ın dilinin saflığını, temizliğini “Haydar 
Babaya Selam”dan sonra bu şiiriden yola çıkarak ortaya seriyorlar.  

“Türk’ün dili tek sevgili istekli dil olmaz 
Özge dile gatsan bu esil dil esil olmaz.
 
Öz şerini farsa, erebe gatmasa şair, 
Şeri eşidenler, ohuyanlar kesil olmaz.
 
Türk’ün meseli, folkloru dünyada tektir, 
Han yorganı,- kend içre meseldir, mitil olmaz” (Şehriyar, s.31)

Azerbaycan’ın başka bir profesörü Hamlet İsahanlı bu yakınlarda bir gazete 
yayınladığı “Şehriyar ve “Haydar Babaya Selam”ın Azameti” makalesinde şöyle 
buyuruyor: “Şehriyar’ın Türkçe şiirlerine has olan kövreklik nisgil, samimilik, dil 
(zengin obrazlı Tebriz şivesi), divan edebiyatı ve halk edebiyatının karışımından doğan 
lengerli akıcılık onu her kesden ayırıyor. “Türkün meseli, folkloru dünyada tektir” 
(Türkün Dili) – Şehriyar’ın bu mısraı Fuat Köprülü’nün “Azerbaycan edebiyatının 
güclü tarafı onun zengin halk edebiyatıdır” fikri ile uzlaşıyor”4 (8, s.10). Yukarıda 
üç kıtasını söylediğimiz şiirin diğer kıtalarında Şehriyar yine halk edebiyatından 
örnekleri ustaca kullanıyor:

“Bişmiş gibi, şerin de gerek dad-duzu olsun, 
Kend ehli bilirler ki, doşabsız heşil olmaz.
 
Şair ola bilmezsen, anan doğmasa şair, 
Missen a balam, her sarı köynek kızıl olmaz.
 
Çok kıssa boy olsan, olusan cin gibi şeytan, 
Çok ta uzun olma ki, uzunda akıl olmaz.
 
Benden de ne zalım çıkar, oğlum, ne kısasçı, 
Bir defa bunu gan ki, ipekten gezil olmaz. 

4 Hamlet İsahanlı, “Şehriyar ve “Haydarbabaya Selam”ın Azameti”, 525-ci gazet, 24 Eylül 2016, s.10-11-19
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Düz vakitte dolar tahta-tabak edviye ile, 
Onda ki, ninem sancılanar zencefil olmaz” (Şehriyar, s.31)

Fikrinin devamında Hamlet İsahanlı Şehriyar’ın eserlerindeki düşünce serbestli-
ğine dokunarak şöyle yazıyor: “Şehriyar Türkçede edebî dil normaları konusunda 
düşünmüyor, Şehriyar bu normalara aldırmıyor, bildiği, konuştuğu dili yazıyor. 
Serbesttir, kafiyelerde harfleri güdmüyor, fikri tabii akarını buluyor. “Dedem Korkut” 
şiirleri de hesapla değil, yırgalanıyor, ahenglidir, pillevaridir”5. İşte bu yüzdendir 
ki, “Derya Eledim” şiirinde  “Türki bir çeşme ise ben onu derya eledim” diyor. 

Şehriyar’ın şiirlerinde halk edebiyatına geniş yer vermesini birkaç insanın düşün-
celerini örnek vererek göstermek isterdim. 

Azerbaycan’da ünlü bir şair olarak da bilinen Höküme Billuri  yazıyor: “O bir 
taraftan İran edebi dilinde şiirler yazıyor, diğer taraftan Şark halklarının sözlü 
edebiyatından, başlıca olarak Azerbaycan halk edebiyatından belli hikayeleri alıyor, 
onlara yeni mazmun veriyor. Azerbaycan dilinde yazdığı şiirlerde Şark halklarının 
sözlü edebiyatına sık-sık müraaacat etse de, daha çok Azerbaycan  folkloru şairi 
besliyor, zenginleştiriyor” 6.

Muhammet Emin Resulzade de bu konuda değerli fikirler söylemiştir: “Haydar 
Babaya Selam”da halk yaratıcılığının gerçek kaynaklardan gıdalanan, folklorumu-
zun  bütün güzellik ve zenginliklerini kendinde yansıtan samimi,  doğal bir şiir türü 
vardır. Çağdaş edebiyata özgü bu parlak şiir milli yaratıcılık kudretini temsil eden 
bir azamet ve ihtişamdır”7.

Bir başka kaynakta Ahmet Caferoğlu “Şehriyar sadece ince, milli motifler 
yaratıcısı gibi sayılmaya layıktır” diyor8.

Bütün bu söylenenler Şehriyar’ın her şiirinde kendini belli ediyor. Farkı-farklı 
şiirlerinden vereceğimiz örnekler de yukarıdaki fikirlere bir yelken  açıyor. Onun 
her şiirinde biz halk ağzının kendine  has şivesiyle karşılaşıyoruz:

 “Canı çıkmış uşağın her birisi bir derede” (Şehriyar, s.32) 

“Bir mesel var ki, gonak-gardaşa distur verilib, 
Bir tearüfle düş atdan, atı bağla diline” (Şehriyar, s.34) 

“Toy tutub kentsayağı alma da atmış geline” (Şehriyar, s.34)

“Yar, günümü göy eskiye tutdu ki, dur, meni boşa, 
Cütcü görübsen öküze, öküz goyub buzov goşa” (Şehriyar, s.35)

5 Hamlet İsahanlı, a.g.m., s. 11
6 Höküme Billuri, MuhammetHüseyin Şehriyar, Elm, Bakü, 1984, s. 143
7 Muhammedemin Resulzade, “Edebi Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi, № 4-5, Ankara, 1955, s. 40
8 Ahmet Caferoğlu, “Şair Şehriyar”,  Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, № 1, Ankara, 1964, s.136
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“Seldi gelir, akar, geçer, amma gerek aşıp-taşa, 
Meseldi: Yer ki, berk olur, öküz öküzden inciyir” (Şehriyar, s.35)

“Okunu atır, yayını gizledir” (Şehriyar, s.45) ve bu gibi yüzlerle örnek gösterebiliriz 
ki, Şehriyar bu yolla sadece kendi şiir dilini güzelleştirmemiştir, aynı zamanda kendi 
konuştuğu dili de yaşatmıştır. Azerbaycanın değerli bilim adamı Elman Guliyev’in 
de dediği gibi “Şehriyar öyle bir sanatkardır ki, folklor fondu onun yaratıcılığında 
kenarda dayanan vasıta değil, aksine sanatının mayasıdır”9. 

Şehriyar'ın kendinin yazdığı onlarca mani vardır ki bu manilerde o bilakis kendi 
düşüncelerini, halk edebiyatının bu şiir türüne sığdırarak bildiriyor. Ve altını çizerek 
söylemek lazım ki,  bu zaman Şehriyar'ın manileri halk edebiyatının manilerinden 
hiç de zayıf kalmıyor. Onun “Bayatılar”, “Gözümün Yaşları”, “Toy, Yas Ol, Gelin 
Getdi”, “Bacım Oğlu Behruzun Bayatıları” başlıklı şiirlerinde yer alan manileri 
okuyunca yazar adı gösterilmese biz onları kolayca sözlü edebiyat ürünü gibi de 
kabul edeceğiz. Daha iyi anlamamız için Şehriyar’ın birkaç manisine örnek olarak 
bakabiliriz:

“Yarı kaş görmiyeydim, 
Vesli hoş görmiyeydim. 
Öleydin yardan gabak 
Yerin boş görmiyeydim” (Şehriyar, s.27)

Veyahut:

“Baktım aklem-kaşına, 
Yazdım kabir daşına. 
Senden sonra kül olsun 
Bu dünyanın başına” (Şehriyar, s.28)

“Başıva dolanmadım, 
Başımı yolanmadım. 
Hanbamın gam gününde 
Şerik de olanmadım” (Şehriyar, s.115)

Şehriyar’ın şiirlerini her okuduktan sonra Profesör İsa Habibbeyli’nin “Şehri-
yar’ın şiir ve poemaları Azerbaycan edebiyatının ebedi yaşamak hakkı kazanmış 
parlak numuneleridir”10 düşüncesinin ne kadar yerinde söylenmiş fikir olduğunu 
bir daha gözlemliyoruz. 

Türk dünyasının ortak şairi olan bu büyük söz üstadının “İman Müşterisi”, “Cihat 
Fermanı”, “Nereye Kaçsın İnsan?”, “Ruteb Verib Tezek Aldık”, “Ancela” ve diğer 
9 Elman Guliyev, Şehriyar Poeziyası ve Milli Tekamül, Elm, Bakü, 2004,  s.7
10  İsa Habibbeyli İsa, Üstad  MuhammetHüseyin Şehriyar, Elm, Bakü,  1999, s. 15
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şiirlerinin her birinde onlarca halk edebiyatı örnekleri karşımıza çıkıyor. Değindi-
ğimiz konu diğer şair ve yazarlarla kıyasladığımızda Şehriyarla öyle bağdaşlaşmış 
ki bu konuda saatlerce konuşmak için hiç sıkıntı çekmezsiniz. Bu yüzdendir ki 
Azerbaycan’da Şehriyar ve halk edebiyatı üzerine bir hayli doktora tezi savunuldu. 

Dikkat ettiyseniz ben mevzum gereğince dokunmadan geçilmeyecek “Haydar 
Babaya Selam” poeması üzerinden hiç konuşmadım. Bu da doğaldır. Zaten Şehri-
yar’ın bu eseri kendi başına halk edebiyatına kaynayıp-karışmıştır. Bu poemanın 
bırakın her kıtasını, her mısrasında biz türkün zengin sözlü edebiyatına, halk içinde 
insanların günlük konuşmalarının doğallığına rastlıyoruz. Bu yüzden de Profesör 
Elman Guliyev’in söylediği gibi “cesaretle diye biliriz ki, burada poemadan çok 
destancılık kendini gösteriyor”11.

Bütün bunlarla beraber biz Şehriyar’ın eserlerinde bazen “Köroğlu”, “Aslı ve 
Kerem”, “Kaçak Nebi” gibi dastanlara ve onların kahramanlarına rastlıyor, bazense 
halk türkülerini okuyoruz. 

Şehriyar’ın şiirlerine bakıldığında şöyle bir netice ortaya çıkıyor. Şairin şiirlerine 
halk edebiyatı hem mevzu bakımından, hem de şiir türleri bakımından etkisini bırak-
mıştır. Şehriyar’ın şiirlerinde sık-sık atasözlerine, manilere, aşık şiiri türlerine, destan 
kahramanlarına rastlamamız bir daha onu gösteriyor ki, Şehriyar şiirlerinden Türk 
medeniyetinin ortak değeri olan halk edebiyatı örnekleri geniş şekilde öğrenilebilir, 
öğrenilmiştir ve bundan sonra da tekrar-tekrar oğrenilmelidir. 

Konuşmamın sonunda iki fikre daha dikkat çekmek isterim. Yavuz Akıpnar 
Azerbaycan edebiyatıyla ilgili araştırmalarının birinde yazıyor: “Şehriyar halkını 
çok iyi tanımış, onun maddi ve manevi zenginliklerini kendi benliğinde hissetmiş, 
şiirde bütün güzelliği ile yansıtmıştır. Bu da Şehriyarın şiirine daha büyük ufuk-
lar açmış, yöresellikten milliliğe, millilikten beşeriliğe uzanan büyük bir derinlik 
kazandırmıştır”12.

Azerbaycanda edebiyatşinaslıkta bir çığır açmış Yaşar Garayev ise İran’daki kendi 
dilinden mahrum bırakılmış kırk milyona yakın Türk'ün derdini anlatan Şehriyar’ı 
bir kelimeyle o kadar güzel tanımlıyor ki: “Bir  halkın diline vurulan kilidi Haydar 
Baba bir kalemle açtı”13.

Ben de işte o kalemden çıkan bir şiirle sizleri bir kez daha Şehriyarca selamlıyorum:

Türki bir çeşme ise, men onu derya eledim, 
Bir soyug merekeni mehşeri-kübra eledim. 
 
Ümidim var ki bu derya hele oğyanus ola, 
Ona zamin bu zemine ki, müheyya eledim. 
 

11 Elman Guliyev, a.g.e., s. 7
12 Yavuz Akpınar, Azeri Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, 1997, s. 146
13 Yaşar Garayev,  Seçilmiş Eserleri , (Beş ciltte) IV cilt, Elm, Bakü, 2016, s. 418
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Türkinin canını almışdı heyasız tağut, 
Men heyat aldım ona, heg üçün ehya eledim. 
 
Geme-qeddareler ağzında dil olmusdu söyüş, 
Men sevinc etdim, henceri hurma eledim. 
 
İndi göylerde gözel sefe, sefa ile gezir, 
Mencelablarda üzen ördeyi durna eledim. 
 
Bah ki “Heyderbaba” efsanetek olmuş bir Gaf, 
Men kiçik bir dağı sermenzili - enga eledim. 
 
Ne tek İranda menim velvele salmış gelemim, 
Bah ki Türkiyyede, Gafgazda ne gövga eledim. 
 
Acı dillerde şirin türki olurdu henzel, 
Men şirin dillere gatdım onu, halva eledim. 
 
Her ne galmışdı keçenlerden ona bal peteyi, 
Eridib mumlu balın şehdi-müseffa eledim. 
 
Türki, vallah, analar ohşağı, laylay dilidir, 
Derdimi men bu deva ile müdava eledim. (Şehriyar, s.111)
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İRAN’DA VE TÜRK DÜNYASINDA 
ANA DİLİ TÜRKÇEYE İTİBAR KAZANDIRAN ŞAİR: 

MUHAMMED HÜSEYİN ŞEHRİYAR

Prof. Dr. İsa ÖZKAN*

Dil ile ortak bilinç arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Devlet ile siyasi 
yapılar, kültür, dil ve sanat arasında çok yönlü bir ilişki söz konusudur. Kültürü, 
sanatı ve edebiyatı olmayan milletlerin bağımsızlığının ve bekasının da olmayacağını, 
siyasi tarih bize pek çok örnekle göstermiştir. Köklü ve eski bir dil olan Türkçe, 
tarihi süreç içinde parlak devirler yaşamış olmakla beraber, bazı Türk yurtlarında 
siyasi yapının bozulmasının yanı sıra millî kültür ve sanat bilincinin zayıflamasıyla 
iletişim dili olarak kudretinin sarsıldığı dönemler de geçirmiştir. Devlet ve millet 
hayatında savaş, işgal, göç, kıtlık ve olağanüstü tabiat hadiseleri gibi derin izler 
bırakan olaylar sebebiyle bir çöküş ve dağılma vuku bulmuşsa, milli şuura ve gene-
tik verasete sahip milletler,  sanat ve siyaset önderleri ile bu duruma karşı koyup 
yeni milli yapılar oluşturabilmişlerdir. Nitekim Anadolu’da teşekkül eden Oğuz 
Türkçesine dayalı yeni yazı dilinin Moğol istilası ve Timur’la yapılan Ankara sava-
şından sonraki gelişim seyri ve bu dille yaratılan edebiyat, bu karşı koyuşun dikkat 
çekici örneklerindendir. Yunus Emre ile Batı Türkçesinin güzel eserlerini veren bu 
edebiyatta, Türkçe hassasiyeti XIII. yüzyılın sonu ve XIV. yüzyılın başlarında Âşık 
Paşa ile doruk noktasına çıkmıştır. Doğu Türkçesinde ise Herat hükümdarı Hüseyin 
Baykara’nın naibi Ali Şir Nevayi Acem dili karşısında XIV. yüzyılda Türkçenin 
ses ve anlam inceliklerini şiirde ve nesirde mecaz, kafiye ve diğer söz sanatlarıyla 
ortaya koymuştur. Gazneliler, Selçuklular, İlhanlılar, Timurlular, Safeviler, Nadir 
Şah ve Kaçar dönemine kadar bin yıl Türkler tarafından yönetilen İran’da 1925’ten 
itibaren yönetime geçen Fars asıllı Pehlevî iktidarı döneminde Türkçe neredeyse 
susturulmuştu. Şehriyar, İran’daki siyasi baskılara rağmen, 1951 yılında “Hėyder 
Babaya Selâm” şiiriyle Türkçenin ses bayrağını burçlara yeniden dikmiştir. 

Esasen Muhammed Hüseyin Şehriyar, İran edebiyatında Farsça yazdığı şiirleriyle 
dikkati çekmiş, sanat mahfillerinde, çağın Hafızı ve yeni Rudekî gibi sıfatlarla anıl-
mıştır. Ülke çapında giderek şöhreti yayılan şairin Farsça yazdığı şiirleri anlamayan 
“anne(nene)sinin” isteğiyle ana(doğma) dili Türkçeyle kaleme aldığı “Hėyder Babaya 
Selam” şiiri çok büyük akis uyandırmıştır. Türkçenin yazı dili olarak yasaklandığı ve 
Farsçanın rağbette olduğu bir dönemde Şehriyar’ın Türkçe şiir yazması, İran’daki 
Türkçe eser veren diğer şairleri de cesaretlendirmiştir. “Hėyder Babaya Selam” şiiri, 
İran Türklerinin yanı sıra bütün Türk Dünyasında da kalıcı iz bırakmış bu şiire onlarca 
nazire yazılmış, âşık deyişlerinden türkülere (mahnı) kadar diğer sanat alanlarında 
işlenmiş veya bu esere telmihlerde bulunulmuştur.  Dolayısıyla Şehriyar:

* Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
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“Baḫ ki efsane tek olmuş bir Gaf 
Men kiçik bir daġı sermenzil-i anḳa eledim”1 (Külliyat, s.230). 

sözleri bizatihi şairin çocukluğunun geçtiği ve eteğinde Hoşgenab, Şengülova ve 
Kayış Kurşak köylerinin yer aldığı Hėyder Baba Dağı’nın bu şiirle efsanevî anka 
kuşunun ulaşmak istediği menzile ve mitolojik Kaf Dağı’na dönüştüğünü iftiharla 
söylemektedir.

Gerçekten de Şehriyar “Heyder Babaya Selam” şiiri ile sadece kendisini değil, 
aşağı yukarı bütün Türk Dünyasındaki köy ve kasabalardaki benzeri hayatı yaşayan 
okuyucuyu da çocukluk ve ilk gençlik yıllarının sıcak samimi hatıralarına götürür. 
XX. yüzyılın ikinci yarısında şair köy ve kasabalardaki tarım toplumundan sanayi-
leşmenin ve teknolojinin ortaya çıkardığı modernleşme ve şehirleşmeye, dolayısıyla 
yeni yaşama hayat tarzına çocukluk yıllarından bakar. Ona göre artık, dünyadaki 
siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin sonucu olarak sosyal ve toplumsal 
değişmeyle “temeddünün yalan sözü” cari olmuş; varlıktaki riya, geleneksel yaşa-
ma biçimdeki saflık ve samimiyetle yer değiştirmiştir. Bu zamandan şikâyetten 
ziyade, günümüzde bencilleşmeye varan bireyselleşmeye karşı çıkıştır. Ayrıca şair,  
“Heyder Babaya Selam” şiirinde yüzyıllar içinde âdet ve törelerle şekillenen top-
lumsal nizama, giderek zayıflayan sosyal dayanışmaya ve eski toplum yapısındaki 
insani değer hükümlerine olan özlemini ifade eder.

“Menim atam süfreli bir kişiydi  
El elinden dutmaġ onun işiydi 
Gözellerin aḫire ġalmışıydı. 
Ondan sonra dönergeler döndüler 
Meḫebbetin çıraḫları söndüler” (Külliyat, s.46)

Şehriyar, “Heyder Babaya Selam” ile İran’da tutsak olan Türk şiir hazinesinin 
kapısını açmakla kalmamış. XX. yüzyılda İran’da “baht aynası kâs olan” Türklerin 
dilini, dolayısıyla kültürünü sanatının gücüyle ayağa kaldırmıştır. Şairin deyişiyle;

“Türkün dili tek, sevgili istekli dil olmaz. 
Özge dile ġatsan, bu esil dil esil olmaz” (Külliyat, s. 61)

Şehriyar’a göre Türk’ün vatanı, dilin konuşulduğu yerdir. Bu dili başka dillerle 
karıştırırsanız asaleti bozulur. Dolayısıyla dili de işlemek, zenginleştirmek bilim ve 
iletişim dili haline getirerek muhafaza etmek ve ebedi kılmak lazımdır. Ancak böy-
lelikle vatan da millet de ebediyen yaşayabilir. Dilini kaybeden milletler vatanlarını; 
vatanlarını kaybedenler de birkaç nesil sonra dillerini kaybederler. 

1 Külliyāt-ı Eşcār-ı Türki-yi Şehriyar, Be Enẓimām-ı Hėydar Babaya Selām, (1381/2002)   [Tertib eden: Hemid 
Memmedzade],  Tehrān, İntişaret-i Zerrin (Şiirlerden yapılan alıntılar bu baskıdandır.)
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Şehriyar,
“Fars şāʿirleri çoḫ sözlerini bizden aparmış 
Ṣābir gibi bi sufreli şāʿir paḫıl olmaz 
Türkün meṡeli, folḳlorı dünyāda tekdir 
Ḫan yorġanı kend içre meṡeldir, mitil olmaz” (Külliyat, s. 62)

sözleriyle Türkçenin köklü mazisine ve kudretine işaret eder. O, Fars şairlerinin 
iktibasla pek çok söz ve kavramı Türklerden aldığını belirtmektedir. Farsçayı da ana 
dili Türkçe gibi ustalıkla kullanan ve Fars şiirinde de üstad kabul edilen Şehriyar’ın 
bu tespiti, eski ve orijinal bir edebiyat tarihi geçmişi iddiasında bulunan Acem 
eleştirmenlere karşı İran edebiyatındaki Türk etkisini ortaya koyması bakımından 
dikkate değerdir. Ayrıca çok iyi bir eğitim görmemesine rağmen Farsça ve Rusçayı 
iyi derecede bilen ve Türkçenin anlam inceliklerini yüksek bir zekâ ve mizah 
yeteneğiyle ile şiir sofrasındaki söz ziyafetinde işleyerek zenginleştiren Şamahılı 
Sabir’in de sanatında kıskanç olmadığını belirtir. Türkçe ile yüzyıllar boyunca değişik 
coğrafyalarda ortaya konan sözlü ve yazılı edebiyata kısaca maddi ve manevi Türk 
kültürünün köklü geçmişine folkloruna bigâne kalınamayacağını ifade etmiştir. O 
sanatıyla Türkçeyi “şah dağı”nın zirvesine çıkarmıştır. Şehriyar, “Derya Eledim” 
başlıklı şiirinde Türkçeye olan hizmetinin kendisi de farkındadır:

Türki bir çeşme ise men oni deryā ėledim 
Bir sovırıḳ macrekeni mähşer-i kübrā ėledim

(…)

Ümidim var ki bu deryā hele oġyanus ola, 
Ona żāmin bu zemine ki müheyyā ėledim” (Külliyat, s. 229)

İran’da XX. yüzyılın ilk yarısında Türkçe yazılı edebiyatın sesi kısılmış, değişik 
sebeplerle Huşyar gibi pek çok şair ortadan kaybolmuş ve akıbeti belli olmamıştır. 
Saf, temiz ve berrak bir pınar gibi akan mahzun Türkçenin yazı ve konuşma dili 
olarak işletilmesinin siyasi bakımdan çetin olduğu yıllarda Şehriyar sanatıyla onu 
deryalara ulaştırmış ve peşinden gelenlerle dağınık haldeki şiir meclisini mahşeri 
kalabalığa çevirmiştir. Hatta o, bu deryanın ummana dönüşmesini ümit etmektedir 
ki bunun kefili ve örneği de hazırdır.

 

“Ne tek İran’da menim velvele salmış ḳalemim 
Baḫ ki Türkiye’de, Ḳafḳaz’da ne ġavġa ėledim” (Külliyat, s. 230)

Nitekim sanatıyla onun Türkçeye atfettiği değer ve ana dili kavgası sadece İran’da 
değil, Türkiye ve Kafkasya Azebaycanı’nda yankı bulmuştur:
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(…) 
“Acı dillerde şirin Türki olurdı ḥanẓal (acı bir meyva) 
Men şirin dillere ḳattım onı ḥelvā ėledim 
Her ne ġalmışdı kėçenleden ona bal peteği 
Eridip mumla balın şehd-i muṣafā ėledim.  
Türki vāllāh, analar oḫşaġi, laylay dilidir 
Derdimi men bu devā ile müdevā ėledim” (Külliyat, s. 230)

Şehriyar, şiir vadisinde güzel Türkçeyi nadanların elinde acı bir meyve olmaktan tatlı 
bir helvaya dönüştürmüştür. Adeta o, Türk edebiyatı için verdiği eserleriyle atalardan 
kalan bal peteğini eritip yeni bir terkip yapmıştır; dertlerine deva bulduğunu bir ilaç 
olarak nitelendirdiği Türkçeyi annelerin yavruları için saflık ve samimiyetle söylediği 
temiz ve en güzel duyguların terennümü olan ninnilerin ifade dili şeklinde vasfetmiştir. 

Şehriyar’ın mesleği şairliktir ve sermayesi sözdür. O bütün gücünü sanatından 
almaktadır. Söz meydanında üstattır ve kimseye pervası yoktur. Sözler onun dilin-
de zaman zaman “yağlar gibi erimekte” bazen de “alevli demir yumuklar haline 
dönüşmektedir”. Dili kullanmadaki ustalığı, söz varlığı ve istifi, işlediği temaları 
onda bir yüksek güven duygusu oluşturmuştur.  Üstün dil becerisi ve şairlik gücüyle o 
zalimlere korku salmış mazlum elinin sığınağı olmuştur. Dolayısıyla orijinali Farsça 
olan “Şe’r ve Hikmet” adlı uzun manzumesinde onun şiir poetikasının ipuçlarını 
saklıdır:

“Men size od kimi sözler vererem 
Söz nedir, alovlu gözler vererem. 
Misra vererem ki deşilmemiş dürr 
Her biri ġelbimin döyüntüsüdür.

(….)

Düşmenin elinden bayraġ salan söz 
Haġġın ciyeriyle nefes alan söz 
Yumruġu demire daşa dönderen 
İnsanı havalı ġuşa dönderen 
Döyüş meydanına aparan bir söz 
Ġehreman ürekde ġehreman bir söz.”2

Şehriyar’ın şiirlerindeki bütün Türk dünyasına dönük olumlu değişimde, İran’da-
ki edebi çevresinin sohbet ve eserlerindeki sembolik anlatımların olduğu kadar, 
Azerbaycan Cumhuriyeti, onun deyişiyle Kafkas’taki sanat muhitinde kendisine 
gösterilen ilginin de büyük etkisi vardır. Şiirlerine yazılan nazireler, yahut bizzat 
şahsına gönderilen mektup şiirler, Türkiye’de ve Azerbaycan’da hakkında yayım-
lanan kitap ve makaleler, onun mahalliden Türk dünyasına açılan sanatına da güçlü 
şekilde yansımıştır. Şehriyar, Türkiye ve Azerbaycan’da kendisi hakkında yapılan söz 
2 Биллури, Хəкимə-Рызван, Назым, Јалaн Дүнја, Бакы, Азəрбајҹан Енcиклопeдијaсы, 1993, s. 286-287 
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konusu neşriyattan bütünüyle olmasa da o günkü şartlarda haberdardır. Ancak onun 
şair mizacı ve devrin siyasi şartlarına göre ihtiyatlı ve mağrur yaklaşımı, İran’ın ülke 
içindeki davetlere bile icabetten ölçülü davranmasına, hatta kaçınmasına sebebiyet 
vermiştir. 1968 yılında Sehend Bulut Karaçorlu ile Dr. Ahmet Şems, Şehriyar’ın 
yaşadığı Tebriz’e gelip onu misafir olarak ağırlamak üzere ısrarla Tahran’a götürmek 
isterler. Ancak Şehriyar kabul etmez. Aynı yıl güz mevsimi başlarında ikinci defa Dr. 
Şems Rıza ile Sehend, Tebriz’e gidip onu yeniden Tahran’a davet ederler.  Ayrıca, 
Bakü’den Tahran’a gelen Farsşinas Profesör Rüstem Aliyev’in onunla görüşme 
arzusunu; hatta “Şehriyar’ı göreyim ondan sonra öleyim” şeklindeki ifadesini 
naklederler. Bunun üzerine Şehriyar yumuşar ve Dr. Şems’in arabasıyla eşi Azize 
Hanım, yakın dostu Biyug Nikendiş ile birlikte Tebriz’den Tahran’a gelir. Sehend, 
Şehriyar’ı ve eşini kendi evinde misafir eder. 

Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın ertesi günkü Rüstem Aliyev ile görüşmesinde 
ilk defa karşılaşmalarına rağmen duygu, düşünce ve tavır bakımından çok eski dost 
gibi gözyaşıyla kucaklaştıkları ve saatlerce sohbet ettikleri görülmüştür. Şehriyar’ın 
bu görüşme üzerine kaleme aldığı ve Rüstem Aliyev’e kendi sesiyle okuduğu 
“Döyünme-Söyünme” adlı şiirin ilk dörtlüklerinde:

“Biz ayrılalı ḳarn idi ġardaşımızdan

(…)

Üzmüş eli Kafkazlı ġardaşımızdan” (Külliyat, s. 65)

diyerek 1812 Gülistan ve 1828 Türkmençay antlaşmalarıyla Azerbaycan’ın bölünüp 
Aras Irmağının hudut kabul edilerek İran ve Rus Çarlığı arasında paylaşılmasına 
telmihle başlar. Bilahare Şehriyar siyasi sebeplerle uzun yıllar birbirinden ayrı 
düşmüş, ancak bir kökten gelen ve aynı dili konuşan halkın o günkü şartlarda baskı 
altındaki şair önderlerinin bu buluşması vesilesiyle sevincini dile getirir. 

“Yatmış yava gözler helelik baḫtı uyattım 
Ėl arḫama çattıḳda bugün arzımı çatdım 
Ġardaş seni tapdıḳda, ġam u ġuṣṣanı atdım 
Sanki Bakı’nı Gence’ni  vėrdin  mene ġardaş 
Tapdım ėlimi-arḫamı ġurban sene ġardaş” (Külliyat, s. 66)

Şehriyar sözü geçen şiirle Azerbaycan Türklerinin macerasına zaman zaman 
doğrudan temas eder. Sovyetler Birliği’ne bağlı sosyalist bir cumhuriyet olan Kuzey 
Azerbaycan’da kendisi hakkında nazire, yahut şiir yazan, karşılaşıp görüşmesinin 
mümkün olmadığı hatta bir kısmını gıyaben bildiği dostları Bahtiyar Vahapzade, 
Kabil İmamverdiyev, Mehemmed Rahim, Süleyman Rüstem, Medine Gülgun, Mir 
Ebu’l-Fazl Hüseynî (Hasret), Osman Sarıvelli, Nebi Hazri, Balaş Azeroğlu, Ali 
Tude, Resul Rıza gibi şairlere bu şiirle selâm gönderir.  
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Şehriyar’ın şiirinde Azerbaycan güneyi ve kuzeyiyle birlikte gönül kuşunun kanat 
vurduğu ve tatlı hatıralarının aklından çıkmadığı ancak ondan ayrı düştüğünde aşkıyla 
yaşadığı şairin kalbi gibi yaralı viran bir yerdir.  Hem şair, hem de Azerbaycan için 
Farsça yazdığı şiirde bile yegâne derde derman hürriyettir. Ayrılık ateşinin başlara 
elenen küllerinin artık yettiğini; Azerbaycan’ın ya ayağa kalkıp hür olmasını ya da 
bütünüyle yanacağını ikaz etmektedir. 

“Könlüm ġuşu ġanad çalmaz sensiz bir an Azerbaycan 
Hoş günlerin getmir müdam heyalımdan Azerbaycan

Senden uzaġ düşsem de men eşgin ile yaşayıram  
Yaralanmış gelbim kimi gelbi viran Azerbaycan

Besdir feraġ odlarından kül elendi başımıza 
Dur ayaġa, ya azad ol ya tamam yan Azerbaycan.

Şehriyar’ın üreyi de seninki tek yaralıdır 
Azadlıġdı mene melhem, sene derman Azerbaycan”3 

Şehriyar’ın Türkçe şiirlerinin bir kısmı kendisinin “Kafkazlı” diye nitelendirdiği 
Kuzey Azerbaycanlı kardeşlerine hasredilmiştir. Bunlar birer mektup şiirdir. Bahse 
konu şiirlerde en çok dikkati çeken sözler “o tay” ve “Araz”dır. O taydan kasıt 
bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti yani Kuzey Azerbaycan’dır. “Araz” ise Şehriyar 
özlemini, öfkesini ifade ettiği Azerbaycan Türklerini hem birleştiren ve hem de 
ayrıştıran Aras Irmağı’dır. 

“Araz’ım vursun baş daşdan daşa 
Göz yaşı gerek başlardan aşa 
Nece yad olsun ġardaş ġardaşa 
Ne din ġanır, ne iman ayrılıġ  
Aman ayrılıġ, aman ayrılıġ”4

“Döyünme Söyünme”, “Mehemmed Rahim Hazretlerine Cevap”, “Ėl Bülbülü”, 
“Şehiyar’ın Cevabı”, “Süleyman Rüstem’e”, “Hakime Can”, “Gözüm Aydın”, “Can 
Rüstem”, “O Taydan Gelene”, “Sabir’in Horuzu”, “Kafkazlı Ġardaşlarla Görüş”, 
“Ġardaşım Süleyman Rüstem’e İthaf”, “Süleyman Rüstem’e” şiirleri doğrudan 
Kuzey Azerbaycanlı dostları için kaleme alınmıştır. Şehriyar, kendi tabiriyle “o 
tayın”, “bu tayın” şehirlerini, dağlarını şiirinde birbiriyle haberleştirmek istemiştir. 
Bu şiirlerde zaman zaman birbirinden ayrı düşmüş sadece halkın değil, coğrafyanın 
da sessiz hüznü, bazen de haykırarak şiddetli isyanı dile getirilir. “Mehemmed Rahim 
Hazretlerine Cevap” adlı şiirinde:

3  Биллури-Рызван, s.231
4  Биллури-Рызван, s.83
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“Uca daġlar birbirlerin göreller 
Görüşlerin baḫışla göndereller 
Saba ile peyām alıp vereller

Şair olar birbirin görmesin? 
Saz söz ile peymān alıp vermesin?”

“Ġurban olum men o şirin dillere 
Uzaḳ düştük ḥasret ġalduġ ėllere 
Seher –aḫşam yalvarıram ėllere

Ġardaşıma menden selam yetirersen? 
Ondan da bir ḫaber eṡer getirersen.”

“O taydandı Şeki Şirvan Ġarabaġ 
Bu taydandı meşgîn Aher Ġaradaġ 
Birbirini Arazdan almış soraġ

Araz bizi ayrılmadan daġlayıp 
Son özü de gėce-gündüz aġlayıb” (Külliyat, s. 92-93)

şeklinde duygularını ifade eder.

Pek çok şair gibi Şehriyar da şiire aşk şiirleri yazarak başlamıştır. Farsça eserleri 
içinde aşk şiirleri önemli bir yekûn tutar. Geleneksel ile modernin terkibi olarak 
kurguladığı Türkçe şiirleri arasında da aşk şiirleri dikkati çeker. Hatta denilebilir ki, 
sanki onun ruhu Ali Şir Nevayi ve Fuzuli gibi şairlerle bezm-i elest (ruhlar meclisi)
te birlikte olmuştur. Çünkü o, Fuzuli gibi klasik şark şiirinde aşkın ölümsüz sembolü 
olan Mecnun’la birlikte okula gitmiştir.

“Mecnūn ile men mekteb-i caşḳ içre oḫurdıḳ 
Men muṣḥafı ḫatm ėttim, o “ve’l-leyl”5de ġaldı” 
Birgün de işitdik ki düşüb çöllere Mecnūn  
“Ve’l-leyl” olub virdi, cevānken de ġocaldı 
Birgün de ḫaber geldi ki “ve’l-leyl”isi ile 
Cān vėrdi cihān içre yaman velvele saldı.” (Külliyat, s.159)

 Velveleyi sadece Mecnun salmadı; ondan yüzyıllar sonra, yani XX. yüzyılda 
yaşayan Şehriyar da şiirleri ve fikirleri ile “Bilsiñner ki adam gėder ad ġalar/Yaḫşı 
pisden aġızda bir dad ġalar” deyip dünyamızdan göçtü. Sehendim6 şiiriyle yiğit 
5 Şehriyar, bu şiirinde Fuzuli’nin meşhur beytine telmihte bulunuyor. “Ve’l-Leyl”, “geceye and olsun” ya da 
“geceye yemin ederim”  anlamında Kur’an’ın birkaç yerinde geçen bir tamlamadır. Bir rivayete göre Mecnun, 
Kur’an dersinde “Ve’l-Leyl”i işitince veya okuyunca Leyla’yı hatırlar ve bir türlü aklını toparlayamazmış, Bu 
yüzden de okulunu tamamlayamamış. Bu beyit, ayrıca “Ve’l-Leyl”i sûresinde kaldı; oradan öteye geçemedi” 
manası da gelmektedir. 
6 Fatma Özkan, “Şehriyar ve Sehend\’im Şiiri”, Türk Kültürü,Yıl : XXXV, Sayı 412, Ankara, Ağustos 1997, s. 
23-38, (471-486)
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narası; Heyder Baba şiiriyle de samimi sadası kaldı. Bizlere de “Heyder Baba göyler 
bütün dumandı/Günlerimiz birbirinden yamandı/ Birbirüzden ayrılmayun amandı” 
diyerek şerefli ve unutulmaz bir ad bıraktı. Ruhu şad olsun.
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“DERYA ÉLEDİM” ŞİİRİ ETRAFINDA

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN *

“Derya Éledim” şiiri Hemid Memmedzade’nin 1988’de Tahran’da basılan Kül-
liyât-ı Eş’âr-ı Türkî Şehriyâr kitabından Yusuf Gedikli tarafından Latin harflerine 
aktarılmış ve Gedikli’nin Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri (İstanbul 1990) adlı 
kitabının 134-135. sayfalarında yer almıştır. 18 beyitten oluşan şiir gazel tarzındadır; 
“feilâtün feilâtün feilâtün feilün” vezniyle yazılmıştır. Şiir adını, ilk mısradaki kafiye 
ile rediften almıştır: “Türki bir çéşme ise men onu deryâ éledim.” 

Şehriyar, başta “Türk’ün Dili”1 adlı şiir olmak üzere birçok şiirinde Türk dilini 
yücelten, Türkçeye sevgisini ifade eden mısralar, beyitler yazmıştır. Fakat bunlar 
arasında bana en manalı gelen şiiri “Derya Éledim”dir. Bu şiirde Şehriyar Türkçeye 
olan sevgisini bir tefâhür, bir övünme üslubuyla dile getirir; Türkçe için neler yaptı-
ğını anlatır. Bu bakımdan onu büyük Türk şairi Ali Şir Nevayi ile karşılaştırabiliriz. 
Lisânü’t-Tayr adlı eserinde Nevayi’nin şöyle bir beyti var: 

Türk nazmıda çü min tartıp alem 
Eyledim ol memleketni yek-kalem 2

“Ben Türk nazmında bayrak kaldırdığım zaman o memleketi (Türk ülkelerini) 
yek-kalem eyledim (birleştirdim).” Her iki şair de bu işi Farsçanın Türkçeyi bas-
kıladığı bir çevrede yapmıştır. Her iki şair de Türk dünyasında âdeta bir dil ihtilali 
meydana getirmiştir. Yavuz Akpınar’ın dediği gibi “Klasik devirlerin Nevaî, Fuzulî 
gibi büyük şairlerinden sonra, hiçbir şair bu kadar geniş bir Türk coğrafyasına 
seslenememiştir.”3

Bu girişten sonra şiiri beyit beyit incelemeye girişebiliriz.

Türki bir çéşme ise, men onu deryâ éledim, 
Bir soyug me’rekeni mehşer-i Kübrâ éledim. 

* Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
1 Yusuf Gedikli,  Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, İstanbul, 1990, s. 124   
2 Agâh Sırrı Levend, Ali Şir Nevaî IV. Cilt Divanlar ile Hamse Dışındaki Eserler, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1968, s. 182 
3 Yavuz Akpınar, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1994, s.487
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Çéşme Azerbaycan Türkçesinde “pınar, göze” demektir. Şehriyar’dan önce 
İran’da Türkçe küçük bir pınar gibidir. Fars şovenizminin baskısı altında kendini 
gösterememekte, edebiyata yansıyamamaktadır. Nesimi, Hatayi, Fuzuli gibi büyük 
şairlerin zengin dili âdeta dağların koyaklarına hapsedilmiştir. 1950’lerin başında 
“Haydar Baba’ya Selam” ile ve onun yarattığı büyük coşku ile, Kuzey Azerbaycan’dan, 
Türkiye’den, Irak’tan bu şiire yazılan nazirelerle, şiirlere verilen şiirli cevaplarla 
birden bire o küçük pınarlar birleşmiş ve büyük bir derya oluşturmuştur. Soğuk ve 
ruhsuz bir kalabalık birden bire mahşere dönmüştür. Kıvılcımı Şehriyar çakmıştır 
ve şair bunun bilincindedir; bunun haklı övüncünü yaşamaktadır. 

Bir işıltıydı Sehâ ulduzu tek görsenmez, 
Göz yaşımla men onu eġd-i Süreyyâ éledim.  

Sehâ / Sühâ, Büyük Ayı yıldız kümesinin en küçük yıldızıdır. Normal gözle 
görülmesi zordur. Şair ilk mısrada Türkçenin görünmeyen küçük bir ışıltı hâlinde 
olduğunu söylüyor. Türkçe gökteki Sühâ yıldızı gibi görünmezken Şehriyar onu 
Süreyya takımyıldızı hâline getirmiştir. Süreyya takımyıldızının Ülker, Yedi Kardeş 
gibi isimleri de vardır. Eġd-i Süreyyâ / ıkd-i Süreyyâ, klasik Türk şiirinde “gerdanlık” 
için kullanılır. Takımyıldızı meydana getiren yıldızlar gerdanlıktaki inciler gibi 
dizilmiştir. Akif’in mısraları hemen aklınıza gelmiş olmalı:

Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ nâmiyle, 
Kanayan lahdine çeksem bütün ecrâmiyle;

Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan…

Akif, Süreyya takımyıldızını, yedi kandilli Süreyyâ’yı Çanakkale şehitlerinin 
kabrine uzatıyor; Şehriyar ise sönük bir yıldız olan İran’daki Türkçeyi parlak bir yıldız 
kümesi olan Süreyya hâline getiriyor. Onun şiirleri, beyitleri Süreyyâ’nın yıldızları 
gibi parlayan inci taneleridir. Üstelik bu işi Şehriyar gözyaşlarıyla yapıyor. Buradaki 
gözyaşı, ondaki lirizmi, ondaki samimiyeti belki de en iyi anlatan bir ifade tarzıdır. 
Klasik şiirimizde inci ile gözyaşı arasında da sık sık ilişki kurulduğunu hatırlayalım. 
Gözyaşları inci olur; inciler sıralanır, gerdanlık olur. Nazım da “sıra, tertip” demektir. 
İncilerin sıralanmasıyla gerdanlık oluştuğu gibi, kelime ve mısraların sıralanmasıyla 
da nazım, yani şiir oluşur. Türkçe kelimeler, Şehriyar’ın gözyaşlarıyla sıralanmış, 
şiir olmuş, incilerden bir gerdanlık gibi, Ülker takımyıldızı gibi parlamıştır. 

Ümidim var ki bu deryâ hele ogyânus ola, 
Ona zâmin bu zemîne ki müheyyâ éledim. 
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Şair Türk dilini bir deniz hâline getirdiğinden emindir ve bu denizin bir gün 
okyanus olacağı konusunda da ümitlidir. Bu ümit kendi hazırladığı şartlardan ileri 
gelmektedir. Benim “müheyyâ eylediğim zemîne” diyor. Zemîne, zeminden türemiş 
bir kelimedir ve “şartlar” anlamına gelmektedir. Şehriyar’ın şiiriyle hazırladığı şartlar, 
Türkçe denizinin okyanus hâline geleceğini göstermektedir, ona kefildir. 

İrfana çatmasa şé’r ü edeb ibgâ olmaz, 
Men de irfâna çatıp şé’rimi ibgâ éledim.

İlk mısrada şunu söylüyor: Şiir ve edebiyat ancak irfan ile baki kalır. Bu, genel 
bir hükümdür, bir genellemedir. Devam ediyor ve “ben de irfana ulaştım” diyor, “o 
hâlde benim de şiirim baki kalacaktır.” 

Ebediyyetle yanaşdım doğula Hâfiz’e tay, 
Şîraz’ın şebçırağın Tebriz’e éhdâ éledim.

Önceki beyitte şair, “irfana ulaşıp şiirimi baki kıldım” diyordu. Böylece ebediyete 
yanaşmış oluyor. O hâlde İran’ın büyük şairi Hâfız’a bir eş doğması lazım. Tay, 
“eş” demektir. Doğmak fiili, Azerbaycan Türkçesinde “doğurmak” anlamına gelir. 
“Doğmak” anlamı içinse doğulmak fiili kullanılır. Doğula Hâfiz’e tay, “Hâfız’a bir 
eş doğsun, doğacak” demektir. Şehriyar bu mısrada kendisini ebediyete kalmış ve 
dolayısıyla Hâfız’a eş olmuş kabul ediyor. Hâfız, Şirazlıdır ve Şiraz’ın “şebçırağı”dır. 
Şebçırağ / şeb-çerâğ, geceleri ışık saçtığına inanılan efsanevi bir taştır. “Gâv-ı 
bahr” denilen efsanevi öküz, elinde bu taşla denizden çıkar ve onun verdiği ışıktan 
faydalanarak otlanırmış. Tabii burada Şehriyar, Hâfız’a şebçırağ diyerek istiare 
yapıyor. Bu istiareye göre Hâfız, geceleri ışık saçan o efsanevi taş gibidir; şiiriyle 
karanlıkları aydınlatır. Şehriyar da Hâfız’a eş olduğuna göre o da bir şebçırağdır 
ve bu şebçırağ (Şehriyar) Tebriz’de yaşamaktadır. Demek ki Şiraz’daki şebçırağ 
böylece Tebriz’e hediye edilmiş oluyor. 

Türkinin cânını almışdı hayâsız tâğut, 
Men hayât aldım ona, hag üçün éhyâ éledim.  

Tâğut, “Allah’a isyan etmek” anlamındaki tuğyan mastarıyla ilgilidir. Allah’a 
isyan edenlerin, onun emirlerine itiraz edip sapkınlık içinde olanların tümü tâğuttur. 
Dolayısıyla tâğut sözü, şeytana da delalet edebilir; sapkınlık içinde olup putlara 
tapan hükümdarlara da. Yukarıdaki mısrada tâğut kelimesi ile Türkçeye zulmeden, 
âdeta Türkçenin canını alan şovenist Fars idarecileri kastedilmektedir. Şahlık döne-
minde Türkçe yayınlar yasaklanıyor, nadiren de olsa basılabilenler toplanıp toprağa 
gömülüyordu. Türkçenin canını almak ile kastedilen işte bu uygulamalardır. Şehriyar 
şiirleriyle, şairliğinin gücü ile bu uygulamaları ortadan kaldırmış ve Türkçeye yeniden 
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can vermiştir, Türk dilini ihya eylemiş, diriltmiştir. Burada ölüleri diriltebilen Hz. 
İsa’ya da bir telmih vardır. Zaten sonraki beyitte İsa’dan bahsedilecektir.

Feyz-i Rûhü’l-Gudüs oldu mededim Hâfiz tek, 
Men de Hâfiz kimi écâz-ı Mesîhâ éledim. 

Rûhülkudüs, kutsal ruh demektir. Kur’an’da da geçen tabir, İslam bilginleri tara-
fından genellikle Cebrail olarak yorumlanmıştır. Rûhülkudüs gelmiş ve Meryem’e 
oğlu olacağını müjdelemiştir. Kutsal ruh Meryem’e üflediği için Hz. İsa, nefesiyle 
ölüleri diriltebilmektedir. Hâfız, kutsal ruhun feyzinden, bereketinden yardım aldığı 
gibi Şehriyar da aynı feyizle Mesih’in, yani İsa’nın mucizesini göstermiş ve canı 
alınmış olan Türk dilini diriltmiştir. 

Ġeme-ġeddâreler ağzında dil olmuşdu söyüş,  
Men sévinc étdim onu, ḫenceri ḫurmâ éledim. 

Gama-gaddare, kama, pala gibi kesici aletlerdir, fakat burada bir metafor vardır 
ve bu ifade ile kaba insanlar kastedilmektedir. Türkçe sadece onların ağzında kalmış 
ve âdeta bir sövgü, bir küfür dili hâline gelmişti. Şehriyar, hançeri hurma eyledim 
demekle “Ben bu kaba insanların dilini hurma gibi tatlı bir dil hâline getirdim.” 
demek istiyor. “Bu küfür, bu sövüş dilini sevinç etdim” derken de dil damag vérmek 
deyimine bir atıf vardır. Dil damag vérmek, “neşelendirmek, sevindirmek” demektir. 
Şehriyar, kaba insanların ağzında bir küfür dili hâline gelen Türkçeyi, inceltmiş; 
hurma gibi tatlı ve sevimli hâle getirmiştir. 

İndi göylerde gözel sefle sefâ ile gezir, 
Müncülablarda üzen ördeyi durna éledim. 

Müncülab, “murdar su, pis su” demektir.  Şehriyar’dan önce Türkçe pis sularda 
yüzen ördek gibidir. Şehriyar şiirleriyle Türk dilini uçurmuş ve turnaya çevirmiştir. 
Şimdi turnalar göklerde saf saf olmuş, sefa ile gezmektedirler. Saf saf olmuş turna 
benzetmesi, Şehriyar’ın şiirleri olarak da, Şehriyar ile canlanan Türk şairleri olarak 
da yorumlanabilir. Türkçe şiirler veya Türkçe yazan şairler göklerde saf saf olmuş 
turnalar gibidirler. 

Baḫ ki Héyder Baba efsâne tek olmuş bir Gaf, 
Men kiçik bir dağı ser-menzil-i Angâ éledim. 
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Şehriyar Türkçe şiir yazmaya Haydar Baba’ya Selam şiiriyle başlamış ve bu şiir 
kısa zamanda, Güney ve Kuzey Azerbaycan’da, Türkiye ve Irak Türkleri arasında 
meşhur olmuştur. Haydar Baba bilindiği üzere, Şehriyar’ın ata baba yurdu Hoşgenab 
köyündeki küçük bir dağın adıdır. Bu küçük dağ, Şehriyar’ın şiiriyle birden bire 
bütün Oğuz ellerinde bilinir hâle gelmiştir. Böylece küçük bir dağ, efsanedeki Kaf 
Dağı gibi, efsanevi kuş Zümrüdüanka’nın mekân tuttuğu dağ gibi olmuştur. Simurg, 
Anka veya Zümrüdüanka denilen kuş efsaneye göre Kaf Dağında yaşayan bir kuştur. 
Ben burada Anka kuşunun küllerinden yeniden doğmasına da bir telmih olduğunu 
sanıyorum. En azından bende bu çağrışımı uyandırıyor. Anka nasıl küllerinden yeniden 
doğmuşsa, Şehriyar’ın şiiri sayesinde Türkçe de küllerinden yeniden doğmuştur.  

Burda Rövşenzemir’in de hünerin yad édelim, 
Men onun da ġelemin tûti-yi gûyâ ėledim.

Birinci mısrada adı geçen kişi Mehdi Rövşenzemir’dir; 1954 yılında Haydar 
Baba’ya Selam kitabı yayımlandığı sırada Tebriz Maarif Müdür Yardımcısıdır ve 
kitapta onun da bir ön sözü bulunmaktadır. Kitabın basılmasında da emeği vardır4. 
Şehriyar işte bu sebeple “onun da hünerini yad edelim” diyor. Burada Şehriyar’ın 
kendisine verilen desteği unutmadığını, Rövşenzemir’i yad ederek bir vefa örneği 
gösterdiğini vurgulamalıyım. Ancak Şehriyar bundan bir övünç de çıkarır ve “ben 
de onun kalemini, konuşan bir papağan yaptım” der. Konuşan papağan, Doğu 
edebiyatlarında meşhur olan Tûtînâme adlı esere vücut verecek kadar önemlidir. 
Mevlana’nın da konuşan papağanla ilgili bir hikâyesi vardır. 

Netek İran’da menim velvele salmış ġelemim, 
Baḫ ki Türkiye’de, Gafgaz’da ne gavgâ éledim. 

Bu beyitten itibaren Şehriyar, şiirinin uyandırdığı akislere temas etmektedir. Gafgaz 
ile kastedilen Kuzey Azerbaycan’dır. Benim kalemim İran’da nasıl velvele salmışsa 
Türkiye’de de, Kuzey Azerbaycan’da da aynı şekilde büyük akisler uyandırmıştır. 
Yavuz Akpınar, “Haydar Baba’ya Selam” şiirinin akislerini şöyle anlatıyor:

“Haydar Babaya Selam, 1951’de yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle karşı-
landı, dillerde ezber oldu. Bu şiir, şah rejiminin susturmak, eritip yok etmek istediği 
Azerbaycan Türklüğünün sönmeğe yüz tutmuş ocağını yeniden tutuşturdu; bütün 
Azerbaycan’ı sarsan bir kasırga kopardı. Şehriyar’a nazireler, cevaplar, manzum 
mektuplar yağmaya başladı. Çok geçmeden Türkiye’de, Kuzey Azerbaycan’da, 
Irak’ta Haydar Babaya Selam neşredildi, şairi hakkında yüzlerce makale yazıldı ve 
buralarda da peş peşe nazireler bütün Türk dünyasını ayağa kaldırdı.”5

4 Yusuf Gedikli,  a.g.e., s. 82; s.401
5 Yavuz Akpınar, a.g.e., s. 487
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Şehriyar’ın beytinde anlatılan işte tam da budur. Akpınar’ın “kasırga koparmak, 
ayağa kaldırmak” deyimleriyle anlattığı hadise beyitte “velvele salmak” deyimiyle 
ifade edilmiştir. 

Baḫ ki Tehran’da ne ferzâneler olmuş vâléh, 
Baḫ ki Tebriz’de ne şâirleri şéydâ éledim.  

Ferzâne, “âlim; eşsiz, yegâne” demektir. “Tahran’daki nice eşsiz âlimleri hayran 
bıraktım”, diyor şair. “Tebriz’deki nice şairleri de çılgına çevirdim”. Arka planını 
düşünmeden beyti anlamaya çalışırsak yapacağımız yorum bundan ibarettir. Beytin 
arka planında ise iki isim vardır: Mehemmed Ali Ferzâne ve Yahyâ Şeydâ. İkisi de 
Şehriyâr’ın şiirleriyle ilgili önemli yayınlar yapmıştır. Ferzâne 1979’da Tahran’da 
Şehriyar ve Heyderbaba (Mektublar ve Nazireler) kitabını; Yahyâ Şeydâ 1981’de 
Tebriz’de Şehriyar ve Azerbaycan Dilinde Eserleri kitabını yayımlamıştır6. Şehriyar 
ferzâne ve şeydâ kelimelerini tevriyeli kullanarak bu aydınlara da göndermede 
bulunmuştur.  

Hem Sehendiyye Sehend’in dağın étdi baş uca, 
Hem men öz gardaşımın hakgını îfâ éledim.

Sehendiyye, Şehriyar’ın daha çok “Sehendim” adıyla bilinen şiirinin bir diğer 
adıdır. Şiir, Akpınar’ın eserinin 105-111., Gedikli’nin eserinin 181-189. sayfalarında 
yer alır. İlk mısraları şöyledir:

Şah dağım, çal papağım, él dayağım, şanlı Sehend’im! 
Başı tûfanlı Sehend’im, üreyi ganlı Sehend’im!

Güney Azerbaycan’ın büyük şairlerinden biri de 1927-1979 yılları arasında 
yaşamış olan Bulud Karaçorlu Sehend’dir. Dede Korkut boylarını esas alarak yazdığı 
uzun destanî şiirleriyle ve coşkun üslubuyla tanınmıştır7. Şehriyar da “Sehendiyye” 
şiirinde Sehend tarzında coşkun bir üslup kullanmıştır. İki şairin tanışmaları, ilişkileri, 
Şehriyar’ın Sehend’in evindeki misafirliği Yusuf Gedikli’nin eserinde anlatılmıştır8. 
Şairin adındaki Sehend, Güney Azerbaycan’ın yüce dağlarından birinin de adıdır.

Şehriyar Sehendiyye şiiriyle hem Sehend dağının başını yücelere kaldırmış, hem 
de öz gardaşım dediği Bulud Karaçorlu Sehend’in hakkını yerine getirmiştir. Sehen-
diyye şiirinden yukarıya aldığımız mısralarda Sehend kelimesi tevriyeli kullanımıyla 

6 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 416
7 Sehend’in şiirleri Türkiye’de Dursun Yıldırım tarafından yayına hazırlanmış; Sazımın Sözü ve Qardaş Andı 
adlarıyla Türk Dil Kurumu tarafından basılmıştır. 
8 Yusuf Gedikli, a.g.e., s.181
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hem dağı hem de Bulud Karaçorlu Sehend’i ifade etmektedir. Hem dağ şanlıdır, hem 
de şair Sehend şanlıdır. Hem dağ halkın dayanağıdır, hem de şair Sehend. Şehriyar 
da hem “dağın başını yücelttim”, hem de “kardeşimin hakkını ifa ettim” derken bu 
şiirde yaptığını kastetmektedir.  

Acı dillerde şirin Türki olurdu henzel, 
Men şirin dillere gatdım, onu helvâ éledim.

“Türkçe acı dillerde, kaba insanların dillerinde Ebucehil karpuzu gibi tatsız 
tuzsuz bir şeydi. Ben onu tatlı dillere kattım ve helva hâline getirdim.” Şehriyar’ın 
Türkçe şiirleriyle birlikte Güney Azerbaycan Türk şiirinde de bir patlama olmuş ve 
pek çok şair güzel şiirler yazmıştır. Şehriyar’ın Türkçeyi şirin dillere katması bence 
bu olguyu anlatmaktadır. 

Her ne galmışdı kéçenlerden ona bal peteyi, 
Eridip mumlu balın şehd-i musaffâ éledim. 

Geçmişteki şairlerden Türkçeye bal petekleri kalmıştı. Peteklerde bal vardır ama 
balmumu denilen bir madde içindedir. Peteklerdeki balı yemek için insan balmumunu 
da çiğnemek zorunda kalır. Şehd-i musaffâ ise süzme baldır. Şehriyar şiirleriyle petek 
içindeki balı süzme bal hâline getirmiştir. 

Türki vallah, analar oḫşağı laylay dilidir, 
Derdimi men bu devâ ile müdâvâ éledim.

Oḫşag, “okşama, okşayarak sevme” demektir; laylay ise “ninni” anlamına gelir. 
Türkçe, anaların yavrularını okşayarak sevmesidir, bir ninni dilidir. Ben derdimi 
bu ilaç (Türkçe) ile tedavi ettim. Analar oḫşağı sözlerini laylay kelimesinin sıfatı 
olarak da düşünebiliriz. O takdirde mısraı, Türkçe, anaların yavrularını okşaması 
olan ninnilerin dilidir, şeklinde de anlayabiliriz. Azerbaycan Türkçesinde oḫşamak 
fiili “benzemek” anlamına da gelir; oḫşar kelimesi de “benzer” demektir. Buna 
göre oḫşag kelimesi de “benzer” anlamına gelebilir. O takdirde ilk mısraı, Türkçe 
anneye benzer ve bir ninni dilidir, şeklinde de düşünebiliriz. Bütün bunların yanında 
bu beytin de bir arka planı vardır. Şehriyar 1942-1943 yıllarında ruhî bir buhran 
geçirmiş ve bu rahatsızlık beş yıl kadar sürmüştür. İnzivaya çekildiği bu rahatsızlık 
döneminde şairin başlıca desteği annesi ve annesinin söylediği Türkçe türküler, 
masallar ve ninniler olmuştur; şair böylece yeniden hayat bulmuştur9. Yani şair 
annesinin söylediği Türkçe masal ve türkülerle tedavi olmuştur.  

9 Yavuz Akpınar, a.g.e., s. 486
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Şehriyar héyf, savugdur bu deyirman hele de, 
Dartmağa yoḫdu deni , men de müdârâ éledim. 

Şehriyar iyileşmiştir ama yazık ki hâlâ bedeni savruktur. Değirmen istiaresiyle 
vücudunu, kendisini kastediyor. Değirmende çekilecek, öğütülecek tane kalmamıştır; 
vücudunda derman yoktur. Ben de bu duruma çaresiz katlanmak zorunda kaldım, 
diyor. Değirmen istiaresiyle Türkçenin de kastedildiğini düşünebiliriz. Şehriyar’ın 
meydana getirdiği büyük atılımlara, bütün başarılara rağmen Güney Azerbaycan’da 
Türkçe hâlâ savruktur, öğütülecek tanesi yoktur ve şair bu duruma katlanmak zorun-
dadır. Eğer son beyti böyle anlarsak Şehriyar’ın Güney Azerbaycan’daki Türklere 
bir mesaj yolladığını da düşünebiliriz. Ben yapacağımı yaptım; taneleri savrulmuş 
olan bu değirmeni benden sonraki nesiller işletmeye devam etsinler. 

Bilge Ercilasun’un “Şehriyar Fars şiirinden gelen klâsik kültürle beslenmiş oldu-
ğu halde modern Türk şiirinin bütün unsurlarından haberdardır ve onları ustalıkla 
kullanır.” hükmünün de bu şiirle ve şiirin yorumuyla bir sağlamasını görmüş olduk.  

Yavuz Akpınar da “Şehriyar, yok edilmeye çalışılan bir dile ve onun edebiyatına 
yeni bir ruh vermiş, onu canlandırmış ve daha yüksek bir seviyeye çıkartmıştır.”10 
hükmünü verirken tam da bu şiirin yorumunu yapmış olmaktadır. 

Şehriyar, Türk dünyasına bir velvele saldığının farkındadır ve bu şiiriyle işte 
bunu anlatmaktadır. 
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MUHAMMED HÜSEYİN ŞEHRİYAR YARATICILIĞINDA 
MANTIKSAL-SEMANTİK İLİŞKİLER*

Fikret ALİZADE**

                                                                                                     

“Türkün dili tek sevgili istekli dil olmaz,

 Ayrı dile  gatsan,  bu esil dil esil olmaz!”

“Şairin heyatı - ebedi döyüş,

Bütün ömrün boyu  hücum et, döyüş”.

Şehriyar

Muhammed Hüseyin Şehriyar XX. yüzyılındaki Türk-Azerbaycan ve İran ede-
biyatını süsleyen en görkemli şairdir. Onun yaratıcılığı rengârenktir. Şairin şiirsel 
fikri sade ve mürekkep cümleler şeklinde mısra ve bendlere bürünmüştür. 

Şehriyar’ın fikir akınına çağdaş dilbilim yönünden, yani güncel tema ve rema 
bakımından yaklaşınca ondaki tanıtımın dinamik, çok boyutlu olduğu izlenilir. 

Konu başlangıcı tema ve ondan türeme bilgi parçası olan rema kutupları arasına 
dizilmiş Şehriyar şiirsel düşüncesine dikkat edilince T-R, R-T, T-R-T fikir serisine 
rast gelinebilir. 

Şehriyar yaratıcılığı bu kutupların iç bilgilendiriciliğine göre de farklıdır. Yani hem 
tema, hem de rema içten durum, metin ve cümleden gelen bilgiye göre verilen (bilinen, 
metinden malum olan) ve yeni (hakkında ilk defe söylenilen) bilgi gibi Şehriyar 
yaratıcılığına altın harflerle yazılır. Diğer taraftan mısralardaki cümleler birbirine 
üç mantıksal-anlamsal bağla (ilişki ile) yani zincir-kontakt, paralel ve hatti şekilde 
bağlanır. Ayrıca fikrin üremesine ortam yaratan, olaylara ışık tutan giriş bölümü, 
daha sonra olayların kendisi - izah-sonuç (netice) veya aksine, hüküm-açıklamalı 
şiirsel cümlelerden ibaret mısralar fikrin belirgin ve açık bir şekilde iletilmesine 
yardımcı olur. İster zincir - kontak, isterse paralel bağların ifade şekilleri Şehriyar 
yaratıcılığında tüm rengârenkliği ile yüzeye çıkar. Bu mantıksal-anlamsal ilişkiler 
zamanı tema sözcük tekrarı, tasvir (sözcük gösterilmeden hayal edilerek dikkate 
alınır), şahıs veya işaret zamiri ile verilir, bu özellikleri gösteren sözler ve eş anlamlı 
sözler kullanılır.

İdrak- fikir- söz üstatlığının zirvesini yüzeye çıkaran hatti ilişki de şairin şiirinin 
önde gelen tarafını teşkil etmektedir. Öyle ki burada bend ancak birbirine bağlanmayan 
sözlerden ibaret olsa da, kontekstin genel ruhunu okşayarak fikri sergilemektedir.
* Çev. Farshad Nasiri
**Azerbaycan
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Düşünce balinası olan Şehriyar’ın, dehasının tükenmezliği göz önünde bulun-
durulduğunda yeni yeni bilimsel edebî yaklaşımlara ihtiyacı vardır.

Çağdaş İran - Azerbaycan edebiyatının güçlü temsilcisi Muhammed Hüseyin 
Şehriyar Farsça, Azerbaycan Türkçesi, Arapça ve Fransızca bilir. Onun yaratıcılığı 
çeşitlidir. Bu da gazel, mesnevi, kaside, kıta, rubai, dübeyt, müteferrikalar ve serbest 
şiirleri içerir. O, Fuzuli’nin takipçisi olup, onun kullandığı bahirlerde güzel gazeller 
yazmış, dindar şair Fuzuli gibi sık sık Kur’an Kerim’in sure ve ayetlerine atıf yap-
mıştır. Şirazlı Hafız’ı da şiirin güneşi ve tanrısı gibi vasıflandırmıştır.

Muhammed Hüseyin Şehriyar yaratıcılığını modern dilbilimi açısından, XX. 
yüzyılın en büyük dilcilik sorunu olan ‘aktüel üzuvlenme’ bakış açısıyla değerlendi-
rildiğinde şairin fikir yelpazesi ortaya çıkmaktadır. Öyle ki gramatik - statik üyeliği 
kendi dinamik durumsallığı ile farklı güncel üyelik bağlam, yani şiirlerde iki mısralık 
parçalarında şairin okur-dinleyiciye ulaştırmak istediği tüm incelikleri aydınlatmaya 
imkân verir. Güncel üyelik iki kutuplu olup, tema (veri kaynağı) ve remadan (kaynağa 
dayanarak bilgiden) ibarettir. Normal - objektif fikir akımı temadan remaya doğru 
gelişir. Ani, doğaçlama - öznel tanıtımda ise rema, temadan önce gelir. (Örneklerde 
tema normal, rema ise koyu yazıyla gösterilecektir).

Tema – Rema:

Beni korhutmayır acından ölmek, 
Korkuram, faydasız yanam bir şam tek. (“Şiir ve Hikmet”, 354)

Meşenin karanlık zolaklarında 
Meşeller alışıb-yandı bir anda. (“Ormanda Ay Işığı”, 248)

Güneşi bastırıp kayıdan zaman 
Gece oldu taht-ı Cemşid’e revan. (“Taht-ı Cemşid”, 300)

Elden giden saadet içün 
Baş açmıram hasretinden. (“Benim Ayıbım”, 402)

İnsanlar görmüşem, yüzler görmüşem, 
Acizi mahveden sizler görmüşem. (“Şiir ve Hikmet”, 336)

Şiir medeniyet, ince sanattır, 
İnce ruh, ince zevk, ince sanattır
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Şair de insanın vuran elidir, 
Yaratan elidir, kuran elidir. (“Şiir ve Hikmet”, 356)

Gündüzün sakisi güneş camını 
Devirip sındırar, meyini döker. (“Tutiya”, 184)

Ulduzlar sepiler ağlar gözünden 
Göklere ahından bir duman çöker. (Mesneviler, “Gecenin Efsanesi”, 246)

Yüzün görmek içün evlerden hücum çekmiş konum-komşu, 
Divar üstten durup bir-bir salırlar heyu nazar burda. (“Bir Gece Kamerde”, 179)

Rema – Tema: 

Çekmişem ellerimi sofrasından hayatın, 
Yığmışam gözlerimi tuhfensinden hayatın. (“Yaşayış”, 225)
Bazen tema hecelenir, araya rema esas kaydedici bölüm gibi dahil olur.

T – R – T: 

Dünyada yeni bir dünyadı Hafız, 
Gökleri gösteren aynadı Hafız. (“Şiir ve Hikmet”, 349)

Giderem kuş kimi o Kabe’ye, el’an giderem, 
Hara gitsem, orada hissedirem, sen varsan. (“Tutiya”, 186)

Söz ustasının şiirlerinde fikri geliştiren cümleler mantığı akışına göre birbirine 
güncel sözdiziminde mevcut olan üç bölüm - giriş, gelişme ve sonuç - cümleler 
kısmında bağlanır. Giriş cümlesi olaylara hazırlık aşaması rolünü oynar; adeta olacak 
olaylar için sahne açar:

Geldi bayram akşamı ay yüzünün nurunda, 
Öz Nevruz soframızı bu yıl açak, sevgilim!

Subh oldu, her taraftan ucaldı ezan sesi,
Güya gelir melaikelerden Kur’an sesi. (“Zaman Sesi”, 100)
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Karanlık geceydi, bozulmuş hava, 
Dünyanın talii dalmış uykuya. (“Veda Gözyaşı”, 313)

Hüküm ifade eden cümlelerle açıklayıcı cümleler birbirine geçiş rolü oynamak-
tadır. Eğer hüküm cümlesinde şair geldiği sonucu kesin olarak bildirirse, sonraki 
cümlede bunu izah etmektedir:

Ecel kesti yanıvı                                                                      (Hüküm cümlesi)

Ahır aldı canıvı.                                                                      (Hüküm cümlesi)

Kırkın tutan gece       (İzah cümlesi)

Okudum elanıvı.       (İzah cümlesi)

                                                           (“Bacımoğlu Behruz’um Bayatıları”, 118)

Dilin olmuş mene bir simli hançer yarası   (Hüküm cümlesi)

Firke gittikçe yaram günbegün artık eşilir,    (İzah cümlesi)

Gözyaşım kanla karışmış, yüreğim göynemede,   (İzah cümlesi)

Bir bileydin, içerimde ne çıbanlar deşilir?                (İzah cümlesi)

Azizim, doymadım senden     (Hüküm cümlesi)

Ne tez menden doyup gittin?     (İzah cümlesi)

Ecel gelecek bu gurbette      (İzah cümlesi)

Meni yalnız koyup gittin.      (İzah cümlesi)

(“Azizcan”, 112)

Merkezin zehhakları zülmü semaya kaldırır,                       (Hüküm cümlesi)

Ta ki başkaldıra bir gün Azeristan Gavesi.   (İzah cümlesi) 
          (“Heyder Baba’ya Selam”, 13)

Şehriyar dehası cümleler mantıksal-anlamsal bağlara göre çok zengindir. O, 
fikrini üç açıdan geliştirir: Zincir-iletişim, paralel ve doğrusal.

Zincirvari-kontakt bağda cümle sonu -rema öbür cümlenin öncesindeki temayı 
teşkil eder. Bu yüzden sözcük tekrarında, gizli sözcük konumunda duran kişinin 
tasvirini kullanmak mümkün olur.
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Sözcük Tekrarı:

Ürek yankısında acı bir nefret, 
Nefret! 
Dua cilvesinde uyan. (“Ressam”, 403)

Kocalarda kaydadır, ötenleri yad eyler. 
Ötenleri yad etmek ürekleri şad eyler. (“Üstadın Talimi,” 201)

Tasviri (Gizli Sözcük):

Çalındıkça şirin, mihriban layla 
(/O/) Dünyanı gark eder ağır uykuya. (“Üstadın Talimi”, 200)

Paralel bağda ise önceki cümlenin teması sonraki cümlenin de teması olur. 
Burada sözcük tekrarı, açıklama, gizli sözcük, işaret, adı çekilene mahsus 
özellik kendini göstermektedir.

Sözcük Tekrarı:

Kayserin tabutunda gördüğüm güzeli hatırladım. 
O güzelin sürmesinden çekmişti bu kız da. (“Mumyalanmış Adam”, 412)

Bazen şair kombinator, yani zincir-iletişim ve paralel bağlardan ustalıkla yararlanır: 

Görünce od tutup yanır yeryüzü, 
Su çiler, söndürür odlu gündüzü. 
Gündüzün tozunu göğe sovurar, 
O toz tüstü kimi felekle durar. (“Gecenin Firiştesi”, 324)

Şair tekrar sözden başarıyla istifade eder: 
Özüm kimi karabaht tanımıram cihanda. 
Kara bahtım elinden gün görmedim bir an da. (“Dost Görmedim”, 206) 
Tasviri (Gizli Sözcük):

Gazel hoştur her okuyan ondan dudak şehdi içe, 
(/O/) Daha hoştur işidesen gülüzarın dudağından. (“Dudak”, 211)
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Yuxu asta-asta kanat çalınca 
(/O/) Ruhlar ordusunu çekir dalınca. (“Gecenin Rüyası”, 325)

Şeytan bizim kalbimizi çönderib, 
(/O/) Allah deyen yoldan biri dönderib, 
(/O/) İlanlı çeşmeye bizi gönderib, 
(/O/) Minnet koyur ki, arhınız nehr olub, 
(/O/) Biz görürük, sular bize zehr olub. (“Heyder Baba’ya Selam”, 55)

İşaret:

Tenabımdır yarın teli, 
Onsuz sısar şiirin dili. (“Dudak”, 209)

Özellik:

Geldi bayram akşamı ay yüzünün nurunda, 
Öz Nevruz soframızı bu yıl açak, sevgilim! (“Bayram Akşamı”, 174)

Şair tekrar sözlerden çok ustalıkla, yeni anlamlar vererek yararlansa da, öyle 
anlar  olur ki, fikrini geliştirebilecek hiçbir işlenmiş söz kullanmaz. Bu ise hatti 
bağ örneğidir. Böyle mantıksal-anlamsal bağ Fuzuli takipçisi, söz ustası Şehriyar 
gibi şairlere özgüdür:

Kış erbabın çiynine hezli palto salıbdır, 
Kar altında yoksulun lüt bedeni kalıbdır. (“Kız Ağası”, 166)

Ucalığın ucası papağıdır dervişin, 
Ta ki sultan tahtına baş eğdirme dünyam. (“İnsan Makamı”, 221)

Sütül hattın olan yerde kitap hattı göz okşamaz, 
Kadehimiz öpüşende ne intizam, ne hak-hesap. (“Mektep Ayı”, 234)

Türkün meseli, folkloru dünyada tekdi, 
Han yorganı kend içre, meseldir, mitil olmaz. (“Zaman Sesi”, 100)
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Uşaklar dil açanda, 
Ağaçlar gül açanda, 
Gözün bir ışıklansın, 
Sazın bir âşıklasın. (“Uşaklar”, 121)

Bayram güzellerin şadlık demidir, 
Onların âlemi şah alımidir. (“Bir Hatıra Gecesi”, 265)

Şiir – azadlığım, şiir – hayatım, 
Ömrüm, saadetim, mukadderatım! (“Şiir ve Hikmet”, 338)

Sözler de cevahir kimidir, aslı bedelden, 
Teşhis veren olsa, bu kadar zir-zibil olmaz. (“Türkün Dili”, 99)

Sonuçta Şehriyar kendi yaratıcılığında bilim için büyük yararları bulunan ve her 
zaman hem edebiyatçılar, hem de dilciler için çok değerli, büyük söz, fikir üstadıdır.
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ŞEHRİYAR’IN TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINDA YERİ
“HEYDER BABA’YA SELAM” ŞİİRİNİN EDEBÎ ETKİ ALANI*

Doç. Dr. Esmira Fuad ŞÜKÜROVA**

XX. yüzyılın dahi Azerbaycan şairi Üstat Seyyit Muhammed Hüseyin Şehriyar 
Behcet Tebrizi’nin, kısacası Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın şiiri millî kimliğe 
dönüş ve kendini kavrayış evrenidir. Bu dünyayı içselleştiren her okur, Şehriyar’ın 
sözü ve düşüncesi doğrultusunda, duygularının iç denizinde arınır, temizlenir ve 
saydamlaşır. Şairin şiirinde; uyum, özgün düşünce ve sözlerin armonisi, ritmi, ölçü 
esnekliği, konuların renkliliği, ifadelerdeki yaşamsal gerçeklik, en önemlisi yüksek 
insanî duygularla millî birlik meydana getirilmiştir. Bu meselelerin yansıdığı en 
meşhur eseri “Heyder Baba’ya Selam” şiiridir.

ŞEHRİYAR VE GÜNEY AZERBAYCAN

1954 yılının Mart ayında Tebriz’de Hasan Takvimi’nin İttilaat gazetesinde 
yayınlanan “Heyder Baba’ya Selam” şiiri ile şairin poetik yaratıcılığı tüm halka 
tanıtıldı. Bu yayından hemen sonra tüm gazetelerde şairle ilgili eleştiriler ve fikir-
ler söylenmeye başladı. Şiirin yansıma sesi çok uzaklardan da duyuldu. “Heyder 
Baba’ya Selam” Güney Azerbaycan’da, İran’da ve böylece Yakın Doğu’da edebiyat 
camiasının dikkatini çekti. Tahran ve Tebriz’in en meşhur dergileri şairin eserlerini 
yayınlamak için sanki yarışa girdiler. Mihrigân, Ferzâne, Nigâr ve Zerrin, Vâhid, 
Saadi, Hüceste, İlmi, Fethi, Firdevsi, Yerevani, Hayyam, İttilaat gibi dergiler; man-
zumeyi (Azerbaycan Türkçesi ve Farsça dillerinde ve aynı zamanda her iki dilde), 
ayrıca esere yazılmış tezmin, nazire ve cevapları, şairle ilgili hatıraları ve diğer 
eserlerini yayınlamaya başladılar.

Tahran’da Hayyam dergisi 1954 yılında eserlerinin IV. cildini, Mihrigân dergisi 
“Şehriyar 2, Mesneviler, Kasideler ve Perakende Şiirler” den ibaret olan divanının 
II. cildini (Tahran, 1956) ve “Şehriyar 3, Şehriyar’a mektep” adı altında divanın III. 
cildini (Tahran, 1957), Şafak dergisi (Tebriz, 1964) 760 sayfalık divanını yayımladı. 
Üstadın kendi el yazısı ile üzerinde belirli düzenlemeler yaptığı eserlerinin üçüncü 
yayını 1964 yılında Saadi dergisi, III. cildinin ikinci yayını ise Vahid dergisi tara-
fından yapıldı ve Şehriyar sevenlerine sunuldu. Nüsretullah Fethi Ateşbakın “Yadi 
ez Heyder Baba” (Heyder Babayı Hatırlatmak, Tahran, 1964), “Divan’ın 5 ciltlik 
külliyyatı (Tebriz, 1967), Dr. M. Murtazavi’nin önsözü ile “Heyder Baba’nın II. 
bölümü” (Tebriz, 1967), Muhammed Ali Ferzane’nin “Şehriyar ve Heyder Baba” 
(Tahran, 1979), Yahya Şeyda’nın dört kez nefis bir biçimde yayımladığı “Şehriyar 
ve Azerbaycan Dilinde Eserleri” (Tebriz, 1966), Sirus Kameri’nin “Şehriyar’a 
* Çev. Farshad Nasiri 
**Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü Güney Azerbaycan Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi
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Tuhfe” (Tebriz, 1984), İsmail Taçbahş’ın “Bergüzide-i Eşar-ı Türki ve Farsi” (Teb-
riz, 1984), Hamit Muhammedzade’nin 1987, 1988, 1989, 1991 ve 1996 yıllarında 
Tahran’da yayımladığı “Muhammed Hüseyin Şehriyar, Külliyat-ı Divan-ı Türkî”, 
Ş. Kerimi’nin “Sehendiye” (Zencan, 1989), Seyyit M. Hüseyin Mübeyyin “Be 
Yad-ı Şehriyar” (Şehriyar’ı Yad Ederken), Mehdi Ruşenzamir ve Yahya Şeyda’nın 
önsözü ile (Tebriz, 1989), Büyük Nikendiş’in “Hatırat-ı Şehriyar Ba Digeran” 
(Şehriyar’ın başkalarıyla hatıraları, Tahran, 1991), “Heyder Baba’ya Selam” Mir 
Salih Hüseyni’nin tercümesinde (Tahran, 1991, 239 s.) ve Dr. Seyyit Muhammed 
Ali Seccadiyan’ın Farsçada yeni tercümesinde (Nüsretullah Fethi’nin önsözü ile, 
Tebriz, 1993), yine eserlerinin 4 ciltlik tam külliyatı – “Divan-ı Şehriyar” (Tahran, 
1992) kitapları ustad şairin edebî-bedii mirasının yayını ve araştırılmasına eşsiz bir 
hediyedir. Bu kitapların müellifleri ve yayıncıları görkemli edebiyatsever, tanınmış 
bilimadamı, şair veya yazarlardır. Onlar şairin eserlerine yazdıkları derin muhtevalı 
önsöz, bilimsel şerh veya analiz içerikli makalelerinde İran’da, Güney Azerbaycan’da, 
böylece dünyanın Azerbaycan Türkçesi ve Farsçanın anlaşıldığı muhtelif bölgelerinde 
yaşayan halkların hayatı ve dünya görüşünde, edebiyatında Şehriyar’ın “Heyder 
Baba’ya Selam” şiirinin etkisinden ve kapsadığı mevkiden bahsedip onu XX. yüzyıl 
Doğu coğrafyasının “Şiir Güneşi” olarak nitelemişlerdir. Bu süreç 1990’lı yıllardan 
günümüze dek devam etmektedir…

ŞEHRİYAR VE KUZEY AZERBAYCAN

Kuzey Azerbaycan’da Şehriyar mirasının araştırılması ve öğrenilmesi işine 1958 
ylında başlanmıştır. Söz konusu tanıtım, edebiyatçıların çoğunluğunun şairin şah 
eseri olarak değerlendirdiği “Heyder Baba’ya Selam” manzumesi ile gerçekleşmiş-
tir. 1958 yılında filoloji bilimler uzmanı Hamit Muhammedzade Edebiyat ve İnce 
Sanat gazetesinde “Şehriyar-ı Tebrizi” adlı bilimsel makalesinde ilk kez Şehriyar’ın 
hayatından ve yaratıcılığından, ayrıca “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin birtakım 
özelliklerinden bahsetmiştir…

1980’li yıllarda ise Şehriyar, Kuzey Azerbaycan’da daha geniş ve planlı şekilde 
ele alınmıştır. Bu aslında Şehriyar’ın tanıtımında yeni bir gelişme, mükemmel ve 
geniş kapsamlı bilimsel aktarmalar devri idi. “Öyle ki, eğer bu yıllarda İran’ın 
Şehriyar tanıtımında esas olarak şehircilik, yani daha çok edebî-tarihî kategorilerin 
izahı ve belirtilmesi yolunda gidilmişse, Azerbaycan edebiyatında daha fazla şairin 
poetika dünyası tahlil edilmiştir.”1 Bu yıllarda Şehriyar’ın poetika mirası ayrı-ayrı 
meseleleri, yaratıcılığının başlıca özellikleri ve sanatkârlık hususiyetleri hakkında 
Musa Adilov, Nazim Rizvanov, Hekime Buluri, Maarife Hacıyeva, Zahit Ekberov, 
Şahmar Ekberzade, M. Ali Musaddık, Şerif Kerimov, Sabir Nuri, Mehmet Aslan, 
Mirza İbrahimov, Abbas Zamanov, Gül Hüseyin Heseyinoğlu, Nebi Hezri, Balaş 
Azeroğlu ve diğerleri süreli yayınlarda yazılar yazmışlar, ayrıca ayrı-ayrı monografik 
eserler kaleme almışlardır. Şairin Fars ve Türkçe yaratıcılığının esas hususiyetlerinden 
bahseden ilk ilmî araştırmacı Hekime Buluri’dir.

Şehriyar’ın şiirlerinde derin hümanizm; yaşam, güzelliğe ve insanlığa sevgi, 
tüm kötülüklere, zulme ve kötü güçlere nefret etme üzerinde kurulmuştur. Bu şiir 
1 M.E. Resulzade. “Edebî Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi, №4–5, 1955, s. 6



49

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

dünyasına konuk olan insanların duyguları coşmuş, kalem ustalarının hevesleri 
kanatlanmış, “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin ruhunu taşıyan yeni eserler yazıl-
mıştır. Şehriyar’ın meşhur eserlerine, özellikle “Heyder Baba’ya Selam” şiirine 
sayısız nazirelerin yazılması, öncelikle şairin lirizmindeki insancılık ve halkçılıkla 
ilgilidir. Bugün bile Şehriyar’ın şiirlerine nazire ve cevaplar yazılmaktadır. Çünkü 
şairin şiirsel nesnesinin odak noktasına yerleştirdiği asıl kahramanı, “lirik öznesi” 
her türlü şiddete, zulme, haksızlığa, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıdır. 

ŞEHRİYAR VE TÜRKİYE

Şehriyar yaratıcılığı ve gelenekleri Türk Edebiyatında da kuvvetli etki göstermiş, 
yazar ve şairlerin sanatında silinmez izler bırakmıştır. Kaynaklardan edinilen bilgilere 
göre, Türk Yurdu dergisinin 1955 yılı Ekim sayısında ilk kez yayınlanan “Heyder 
Baba’ya Selam” şiiri büyük ilgiyle karşılanmış, güçlü yankılar doğurmuştur. Bu, 
çekim gücü oluşturan dev eserin sevdalısı olan Hasan Elmas ise “Heyder Baba’ya 
Selam” şiirinin birinci bölümünün 1954 yılında Azerbaycan dergisinde yayınladığını 
belirtmektedir. Ankara’da yayımlanan Azerbaycan dergisinin Eylül-Ekim 1954 tarihli 
30. ve 31. sayılarında yayınlanmaya başlayan şiir, Temmuz-Ağustos 1955 tarihili 
40. ve 41. sayılarına kadar devam etmiştir.

“Heyder Baba’ya Selam” şiiri hakkında Mehmet Emin Resulzade’nin “Edebî Bir 
Olay” başlıklı ilk bilimsel araştırması ise 1955 yılında, Azerbaycan dergisinin 4., 
5., 6. ve 7. sayılarında yayınlanmıştır. Büyük siyasî fenomen, aynı zamanda olağa-
nüstü düşünce sahibi olan ciddi edebiyat araştırmacısı Mehmet Emin Resulzade bu 
makalesinde “…eserin Güney Azerbaycan, hem de Türk Dünyası için büyük önem 
arzettiğini”2 bildirmiştir. Çeşitli faktörlerin etkisinden uzak, özel bir özlemin, şairin 
anadiline ve sevimli annesine, şiire, sanata, iline ve obasına derin sevgisinin neticesi 
olarak yazıldığını ve manzumenin edebî bir olay olduğunu vurgulamıştır. Tabii, şiir 
ve sanattan anlayan zevk sahibi bir edebiyatçının, “zarif ve özgün bir sanat eseri” diye 
kaleme aldığı “Heyder Baba’ya Selam” koşuğunu “edebî bir olay” olarak sunması 
aynı düşünceye sahip olduğumuzu göstermektedir…

Mehmet Emin Resulzade, “Heyder Baba’ya Selam” gibi değerli bir manzumenin; 
Azerbaycan Türkünün kaleminden damlamasına, dillere düşmesine yürekten sevinmiş 
ve duygularını Türk kardeşleriyle paylaşmak, değerli düşünce ve fikirlerini duyarlı 
ve aydın bir şekilde herkese duyurmak adına makalesini yazmaya karar vermiştir. 
Başyapıta severek önsöz yazan Mehdi Ruşenzamir ve Abdulali Kareng de “Heyder 
Baba” için tüm yazılan ve çizilen değerli düşünceleri Azerbaycan’a ve Türkistan’a 
söylenmiş gibi kabul etmişlerdir…

Şiir aynı dönemlerde Türk Yurdu dergisinin Ocak-Ekim 1955 tarihli sayılarında da 
yayınlanmıştır. Türk meslektaşları yıllar içinde Şehriyar’a çok sayıda cevap ve ithaf 
şiirleri yazdılar. Böylece, “Heyder Baba” edebî ekolünün Türkiye kolu oluştu, ardı 
ardına sanat incileri, mükemmel eserler meydana geldi. Çünkü bu eşsiz eseri okuyan 
her insan, ardında bıraktığı yıllara, kendi geçmişine dönüyor ve unutulmuş ve renkli 
yaşanmışlıkları şiirsel hislerin ruhunda soluyordu. Böylece Türk kardeşlerinin de 
soy köküne, tarihine, halkına, yurduna, ulusal değerlerine bağlılıkları güçleniyordu. 

2 M.E.Resulzade. “Edebî Bir Hadise”, AzerbaycanDergisi, №4–5, 1955, s. 82
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Zaten edebiyatın en önemli görevlerinden birisi de insanın iç dünyasını etkileyip 
duygularını depreştirmek, vatan, millet, anayurt sevgisini pekiştirmek, gönül tel-
lerini titretip, milletine yön tayin etmektedir. “Heyder Baba’ya Selam” şiiri işte bu 
güce sahip bir eserdir. Bu konuda Prof. Dr. Namık Açıkgöz, önemli bir saptamada 
bulunur: “Günümüzde en fazla atıfta bulunulan şair; meşhur Azerbaycan şairi 
Muhammed Hüseyin Şehriyar’dır (1907-1918 Eylül 1988, Tahran). Hemen hemen 
Türk dünyasında bilinen ve hatta lirizm ve muhteva açısından adeta bir “bayrak 
şiir” haline gelen “Heyder Baba’ya Selam” eseri olsa gerektir.”3

Elbette, bir halk geçmişini unutmadan bugünü yaşatıp, gelecekle köprü kur-
mayı becerebilirse, kendisi kadar önemli olan millî değerlerini korumayı da bilir. 
Jorj Amadu, Lev Tolstoy, Rabindranat Tagor, Cengiz Aytmatov, Teodor Drayzer, 
Shakespeare, Goethe, Voltaire vb. sanatçıların her biri kendi halkının düşünce sis-
temindeki karakteristik özellikleri kaleme aldıklarından; millî ruha apaçık yansıyan 
halk değerlerinden ötürü, günümüzde dünya edebiyatının en çok tanınan, güzide 
simaları olmuşlardır. Şehriyar da halkının üstün nitelikli yıldız gibi parlayan sanatçı-
sıdır. Bugün dünya edebiyatında öyle bir örnek yoktur ki, “Heyder Baba’ya Selam” 
şiirine yazıldığı kadar nazire, tahmis ve cevap yazılsın; yahut alıntılar yapılsın! Bu 
eserdeki millî ruh; Azerbaycan halkının karakteristik nitelikleri, ulusal özellikleri 
ve düşünce sisteminin parlak tezahürü sonucunda oluştu. Kuşkusuz bu eseri okuyan 
her insan büyük bir edebi yankı uyandıran kendi geçmişini, çocukluğunu, doğduğu 
evi, memleketini, kendi kültürünü anımsamaktadır. Millî değerleri olmayan bir halk, 
kökü olmayan bir ağacı andırır, sonunda kuruması kaçınılmazdır.

Hasan Elmas, “bir milletin kültürü; yetiştirdiği büyük adamların diliyle ve yete-
neğiyle değerlendirilir ve evrensel nitelik kazanır” görüşündedir. Bu kültür içinde 
yeni düşünce adamları, yeni büyük şahsiyetler filizlenir, bu olay zincirleme devam 
eder ve genel kültür yapısını oluşturur. İşte bu zincirin her bir halkası, yaşadıkları 
döneme damgasını vuran, önceki ve sonraki halklarla da ilişkisini devam ettirenler, 
anıt şahsiyetlerdir.4

Türkiyeli şairler de her şeyden önce, millî değerlerin koruyucusu özelliğini göz 
önünde bulunduran, “halkının gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili olmuş, bir gönül 
ve aşk eri, halk ve gönül şairi (Hasan Elmas)” olan büyük Şehriyar’ın yaratıcılığına 
başvuruyor, ondan ilham alıyorlardı. Onlar Şehriyar’a ana diline olan muhabbetini 
alkışlayan şiirler, “Heyder Baba’ya Selam” manzumesine nazireler, ustat şairin 
ölümünün ardından da methiye, veda, hatıra şiirleri yazmışlardır. Bunların arasında 
Canani Dökmeci’nin Elazığ (Harput) ilini ve yörelerini betimleyen 79 beyitten oluşan 
“Bizim Dilden Bizim Köy”, Hayrettin Tokdemir’in Kocabey köyünü anlatan 108 
bentlik “Kocabey”, Zeynelabidin Makas’ın 50 bentlik “Hoş Anılar”, Fahri Unan’ın 
1981 yılında Orta Anadolu şivesiyle yazdığı “Çiçekliye Selam” ve Muhammet Nur 
Doğan’ın “Ağrı Dağına Selam”, Esat Kabaklı’nın “Göllübağ’a Selam” (Göllübağ 
Kabaklı’nın memleketinde bir gölün ismidir. 11 Ekim 2008 gününe dek beşlik 
sayısını 50’ye çıkartmış, daha da yazmaya devam etmektedir) adlı 50 beşlikten, 

3 Namık Açıkgöz, “Haydar Baba’ya Selam Nazireleri ve Yayınlanmamış Bir Nazire”, Türk KültürüDergisi, 
Ocak 1989, Sayı 30, s. 14-21
4 Günaskam, Şehriyâr ve Türk Edebiyatı, Güney Azerbaycan Sosyo-kültürel Araştırmaları
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Fırat Kızıltuğ’un “Bayburt Şikesteleri” adlı 25 beşlikten, Ekrem Kaftan’ın “Evran 
Dağı’na Selam” adlı 5 bölümden oluşan 59 beşlikten, Ali Akar’ın “Yıldız Dağı’na 
Selam” isimli 10 beşlikten, Yasin Hatipoğlu’nun “Heyder Baba’ya Rapor” (Yasin 
Hatipoğlu Yozgat’ın Sarıkaya beldesindendir; Refah, Fazilet ve Saadet partilerinden 
Yozgat milletvekilliği yapmıştır. Naziresini 17-21 Temmuz 2003’te yazmış, fakat 
yayınlanmamıştır) isimli 30 beşlikten; Lütfi Şahsuvaroğlu’nun “Cemal Amca” 
(Henüz yayınlanmamıştır. Nazirede şahsa hitap edilmekte, bu meyanda Türkiye ve 
dünya ahvali hikâye edilmektedir) isimli 146 beşlikten oluşan nazire-manzumeler 
“Heyder Baba” edebî ekolüne Türkiye’den bahşedilen armağanlardır.

Fahri Unan’ın 1981 yılında Orta Anadolu şivesi ile kaleme aldığı “Çiçekliye 
Selam” manzumesi konusu, içeriği, stili, uyak ve redif sistemi açısından tamamen 
“Heyder Baba’yı” hatırlatır: 

Heyderbaba, yolum senden kec oldu 
Ömrüm keçdi, gelemmedim geç oldu 
Heç bilmedim gözellerin nec’oldu 
Bilmez idim döngeler var, dönüm var 
İtginlik var, ayrılıg var, ölüm var.5

mısralarındaki hasret, ayrılık, geçip giden günlerden dolayı duyulan derin pişmanlık, 
özlem ve ukde Fahri Unan’ın da manzumesinde olduğu gibi yer alır:

Hey Çiçekli, ayrı kalmak güç oldu,  
Bilir misin emeklerin hiç oldu,  
Söyle hâlâ, güzellerin necoldu?  
O güzelim günlerimiz necoldu?  
Hey Çiçekli, o günlerden ne kaldı?  
Ne çoğaldı, neler var, ne azaldı?6

Fahri Unan’ın düşüncelerinde ve duygularının ifadesinde Şehriyar’ın güçlü etkisi 
açıkça görülmektedir. O da millî gelenekleri, köy düğünlerinin ince ayrıntılarını, 
halkın uzun yıllardan beri koruyup muhafaza ettiği millî özellikler ve etnolojik 
elementleri “Çiçekliye Selam” şiirinde özellikle canlandırıyor. Okur, Çiçekliyi şairle 
beraber seyahate çıkıyor sanki. Bu ili çok yakından tanımış oluyor. Gönlümüzden 
baba yurdunu içten tasvir eden ve bu tarihî mekâna derin sevgi uyandıran bu büyük 
vatan sevdalısını alkışlamak geçiyor:

Hey Çiçekli, şimdi düğün olur mu?  
Yiğitlerin Öyle mendil alır mı?  
Güvey giren sandık dışta kalır mı? 

5 Muhammed Hüseyin Şehriyar, “Yalan Dünya”, Azerbaycan Ensiklopediyası, NPB, Bakü, 1993, s.19
6 Türk Kültürü Dergisi, Sayı 310, Ankara, 1989, s.17
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Gelin kızın entarisi aldır mı?  
Belindeki Antep işi şaldır mı? 
Konuştuğu şekerdir mi, baldır mı?  
Güzellerin “Ninnari”yi oynar mı?  
Ocaklarda kazanların kaynar mı?7

“Heyder Baba’ya Selam” şiirinde hâkim olan sehl (kolaylık) ve mumteni (zorlan-
ma) ilk mısralardan itibaren açıkça görülür. Yani, görünüşte kolay görünen biçem, 
biçim, ölçü, uyak sistemi, aslında mumtenidir (zordur). Dildeki yalınlık, düşünce 
netliği, anlatımların sadeliği, manzumenin uyumu ve anlam dolgunluğu şairleri bu 
tür eser yazmaya yüreklendirmiştir. Böylece, bu eserin çekim gücünden kopama-
yanların yazdıkları nazireler bakımından “Heyder Baba” zirvesinde olmasa da, yeni 
edebî örnekler, arayışlar gibi dikkatimizi çeker. Muhammet Nur Doğan‘ın “Ağrı 
Dağı‘na Selam” eseri de “Heyder Baba” çizgisinde kendine özgü yeri olan özgün 
bir eserdir. Manzumede Şehriyar ve Azerbaycan halkı, Güney Azerbaycan Türkleri 
ile birliği hatırlatan M. Nur Doğan tarihsel Ağrı Dağı‘nın şahit olduğu olayları göz 
önüne getirerek onunla hemhal olur, başından duman ve sisin çekilmemesinin, günün 
bahtına doğmamasının nedenlerini sorar. Ayrıca şair büyük yürek acısıyla Türkiye 
Türklerinin, kendisinin de bir parçası olduğu Türk halkının dert ve sorunlarına da 
ışık tutuyor: 

Ağrı dağı! Kışın, karın bitmedi  
Başındaki kasvet, duman gitmedi,  
Eteğinde ateşlerin tütmedi; 
Hep gece mi, senin günün doğmaz mı?  
Yüceliğin bu kasveti boğmaz mı?

Turnaların bölük-bölük uçardı  
Günü gelir, katar-katar göçerdi,  
Bir de konup soğuk suyun içerdi;  
Neredeler, kurdun, kuşun sustu mu? 
Yoksa felek selam kesip küstü mü?8

Şehriyar şiirinin etkisinde kalarak ona değerli nazire yazan M. Nur Doğan edebiyat 
alanında herhangi bir kişi değildir. Kitaplarında, son yıllarda düşünen insanlarımızın, 
sanat, edebiyat ve kültür âşıklarının büyük oranda ilgisine konu olan ve Divan şiirinin 
birbirinden çok değişik meselesini ele alan bir bilim adamıdır. O, “okuyucuyu Klasik 
Türk Edebiyatı’nın gizemli dünyasına keyifli, aynı zamanda heyecanlı bir geziye 
çıkaran eseri tüm bunların yanında eski edebiyatımızın metinlerini anlama işinin 
çok gelişmiş bir bilgi, kültür ve sistematik düşünceye ihtiyaç hissettiren bilimsel bir 
uğraş alanı olduğunu da ispat ediyor”9. Daha çok edebiyat uzmanı olarak bilinen 
7 Türk Kültürü Dergisi, Sayı 310, Ankara, 1989, s.19
8 Muhammet Nur Doğan, “Ağrı Dağına Selam”, Zamanın Gözleri Vardır, Alternatif  Düşünce Yayınevi, 2005, s. 25
9 http://nedirhakkindabilgiler.kadinlaricin.net/kim-kimdir
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Prof. Dr. M. Nur Doğan, “Ağrı Dağı‘na Selam” manzumesinde görüldüğü gibi aynı 
zamanda şiirin tekniğini, talep ve kurallarını, aruz ve hece ölçüsünün inceliklerini iyi 
bilen bir şairdir. Bu manzumenin onun sanatsal yaratıcılığında özel yeri vardır. M. 
Nur Doğan, 1951, Erzurum doğumludur, ilkokulu burada okumuş, ailesiyle birlikte 
İstanbul‘a (1962) taşınmış, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü‘nden mezun olmuştur. On bir yaşından itibaren Erzurum’dan 
ve Ağrı dağından ayrılmış, ancak ruhen hiç ayrılmamıştır. Tabii, doğduğu, ilkokul 
yıllarını bu şehirde geçirdiği, uzak kalmasına rağmen memleketini unutmaması 
ve manzum eserini Ağrı Dağı‘na adaması, söylencelerde adının Nuh Peygamber 
tarafından verildiği anlatılan kadim bir tarihî mekânla dertleşmesi okuyucuyu 
düşündürüyor. Eser boyunca şairin yurt sevgisiyle baş başa kalan okuyucu Memleket 
ne doğduğun, ne de doyduğun yerdir, memleket çocukluğunun geçtiği, çocukluk 
yıllarının bahtiyarlığını doya doya yaşayıp tadını çıkardığın yer, doğal mekândır, 
aksiyomunu düşündükçe düşünüyor... Onun çocukluğunun geçtiği yer Erzurum… 
Şiirine konu olan Ağrı Dağı Erzurum’a çok yakın. Tıpkı Şehriyar gibi... Şehriyar‘ın 
da çocukluğu, Tebriz‘de doğmasına rağmen, ata yurdu Hoşginab’ta, bu köye bitişik 
Karaçemen, Gayışgurşak ve Kıpçak köylerinde, Heyder Baba Dağı‘nın eteklerinde 
geçmiş, çocukken yaşadıkları bir film şeridi gibi sürekli gözlerinin önünde “dal-
galanmış”. Bu anıların hiç unutulmamasından ve yeniden yaşanmasından “Heyder 
Baba’ya Selam” gibi bir edebiyat olayı doğmuş,  dev eseri ortaya çıkmıştır. Eserden 
vatanseverliği, iline bağlılığı tüm açıklığı ile yansıyan Prof. Dr. M. Nur Doğan’ın 
telefon konuşmamız sırasında yaptığı açıklama gerçekten etkileyiciydi: “Ben Ağrı 
Dağı‘nı Osmanlı İmparatorluğu’nun sembolü olarak şiirimde ebedileştirmişim ve o 
benim dünyaca meşhur İmparatorluğumun sembolüdür.” İşte bu açıdan sönmüş bir 
yanardağ olan Ağrı Dağı‘nın tarihine de kısaca bir göz atmak yerinde olur: “Deniz 
seviyesinden 5137 metre yükseklikte yerleşen Ağrı Dağı Türkiye’nin en yüksek 
dağıdır. Büyük Ağrı Dağı Anadolu yarımadasının ve Küçük Kafkas dağ sisteminin 
en yüksek zirvesidir. Türkiye ve Avrupa kıtasının en yükseği ve dünyanın da ikinci 
en büyük volkanik dağı sayılır. Zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen kar ve buz-
larla kaplı volkanik dağ Türkiye’nin doğu ucunda, Ağrı ilinin sınırları içerisindedir. 
İran’ın 16 km batısında, Ermenistan‘ın ise 32 km güneyinde yerleşir.”10 (Şunu da 
kaydetmek gerekir ki, Ermenistan; 1920 yılında Azerbaycan’ın tarihî topraklarında 
Rusların ve uluslararası güçlerin desteğiyle Türk Dünyasını parçalamak; özellikle 
Türkiye ve Azerbaycan arasına set çekmek maksadı ile kurulmuştur. Başkenti de 
Kadim Türk yurdu İrevan/Yerevan yapılmıştır). İlginç bir tarihi olan bu muhteşem 
dağın adı çeşitli dillerde hatta kutsal kitaplarda böyle anılır. Demek şairin Ağrı’ya 
başvurusu, eseri bu dağa hitaben yazması tesadüfî değildir. Ağrı dağı açık havalarda 
Ermenistan, Nahçivan, Azerbaycan ve İran toprakları ile Van, Kars ve Bitlis yöre-
lerinden görülebilen bir yüksekliktedir. Ağrı veya ‘Eğri’ dağ olarak isimlendirilen 
bu volkan, yabancı kaynaklarda ‘Ararat’ olarak geçer. Urartu devletinin varlığı ile 
bilinen ve farklı isimler ile adlandırılan Ağrı Dağı’na, İran coğrafyacılarının da 
kullandığı gibi Farsça olarak “Kuh-i Nuh”, Arap dağcılarıysa “Cebel-el Haris”, 
Küçük Ağrı’ya da “Cebel-el Havayris” derler. Dinî kitaplarda ismi Nuh Tufanı ile 
geçer ve Ararat isminin Nuh efsanesinden geldiği belirtilir. Ortadoğu tarihinin en 

10 http://www.turkcebilgi.com
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geleneksel kaynağı olarak kabul edilen ve Hz. Musa tarafından yazıldığı ileri sürülen 
Eski Ahit (Tevrat) ‚in beş kitabından ilki olan “Tekvin”de Ararat şöyle geçmektedir: 
“…Ve gemi yedinci ayda, ayın on yedinci gününde Ararat Dağları üzerine oturdu.” 
(Bkz. 8. Bâb 4. Ayet) Kuran-ı Kerim‘de ise, “Gemi, Cudi üzerine oturdu.” (Bkz. 
Hud Suresi 44. Ayet) olarak belirtilmektedir. Sümer Destanlarından dünyaca meşhur 
olan Gılgamış Destanı, 5000 sene önceki bir tufandan söz etmekte ve bu tufandaki 
geminin Nisip (Cudi) Dağı‘na oturduğunu yazmaktadır.11

Bu dağ, eteğinde meskun olan il-halk yıllarca süren Rusya ve Türkiye savaşına, 
yabancıların, Ermeni vandallarının saldırılarına, masum sivillerin toplu şekilde 
soykırımına uğratılmasına tanıklık etmiştir. Prof. Dr. M. Nur Doğan‘ın dedesi ise 
Ermeni katliamının kurbanı olmuş ve bu ağır kayıp onun ailesinin kalbinde hiç 
unutulmayacak derin bir yara açmıştır. Şaire bu dizeleri yazdıran da zaman zaman 
halkın baharını kışa çeviren acılar, bu tarihî olayların, savaşların vahşetinden ve 
yakınlarının kaybından kaynaklanır: 

Bizim de bahtımız açılacak mı?  
Dostumuz düşmandan seçilecek mi? 
Bu uğursuz geçit geçilecek mi?  
Ağrı dağı! Söyle, bahar nic‘oldu?  
Çiçekler açmadı, niye geç oldu?12

Ağrı Dağı’nın başından geçenler halkın düşünce yapısının ürünü olan nice söylence 
ve türkülerin konusu olup, tarihî mekânın özellikleri anlatılır. “Ağrı Dağı’na Selam” 
manzumesinde şair halkın umut yeri sandığı Ağrı Dağı’ndan yardım umarak onu 
düştüğü bu acılardan kurtarmaya çağırır, övgü, dua ve senalarla dileklerini söyler.

Şair, Ağrı Dağı’nın yeşile boyanıp çiçek açtığı günlerini; “hür göklerinde bülbül-
lerin öttüğü, yamaçlarında güllerin açtığı, yollarını sümbüllerin süslediği, çoban-
ların gönülleri coşturan hoş ezgiler çaldığı, koyun ve kuzuların yaylalara çıktığı, 
pehlivanlarının güreştiği, yiğitlerinin kılıç şaklattığı, düşmana haraç vermeyip kan 
kusturduğu” dönemleri hatırlar. Ağrı Dağı‘na güvenerek onun eteklerine sığınıp 
yaşadığı o birbirinden güzel günleri halk şimdi hasret içinde yâd etmektedir. Heybeti 
ve azametiyle kem gözleri kör eden Ağrı Dağı‘nın şanı şöhreti “Ana gibi bağrına 
bastığı” halkının gurur vesilesi ve tek sığınağı olmuştur. Fakat şimdi o halinden, 
hem de muhteşem Osmanlı dönemindeki günlerinden uzaklaştığı için yetim kalmış, 
Türk düşmanlarının diline düşmüştür. Şu beşlikte ifade bulan düşünceler okurların 
aynı kanaati paylaşmasına yardımcı olmaktadır:

Aks ederdi sesin karşı dağlara,  
Rahmet idin ölülere, sağlara 
Hükmederdin bir zamanlar çağlara

11 http://www.turkcebilgi.com
12 Muhammet Nur Doğan, “Ağrı Dağına Selam” manzumesi, Zamanın Gözleri Vardır, Alternatif Düşünce 
Yayınevi, 2005, s.25
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Şimdi neden bağın, bahçen bozuldu?  
Defterine kara yazı yazıldı?13

Şehriyar’ın sesini ilk kez Ankara’da Mehmet Özbek ile seyahat esnasında arabada 
duyduğunu ve çok etkilendiğini, kendisini en çok büyüleyen şairin Şehriyar olduğunu 
söyleyen, “Ben, ne yazdımsa Şehriyar’ı tanıdıktan sonra yazdım” diyen Türk halk 
müziği sanatçısı, şair gibi de çok geniş bir alanda tanınıp sevilen Esat Kabaklı da 
memleketindeki Göllübağ isimli bir göle hitap ederek “Göllübağ’a Selam” manzu-
mesini kaleme almıştır. Şehriyar’ın “Yar gasidi” ve “Naz eylemisen” şiirlerine de 
besteler yazarak sevgiyle okuyan Esat Kabaklı “Göllübağ’a Selam” manzumesini, 
tabii, “Heyder Baba’ya Selam” eserinden etkilenerek yazmış, cocukluğunun geçtiği 
güzelim yerleri, dede yurdunu vasf etmiş, çocukluk hatıralarını kalp yankısıyla kağıt 
üzerine dökmüştür:

Anam ekmeyime gaymah goyardı, 
Bacım erken gahar yaprah yolardı, 
Babam suyu salar. Sözsüz boğardı, 
Nazarlıklar her gapıda nal olsun, 
Göllübağ’ın bedürüsü dal olsun…

Yad ellerde nedir mahzun gezerken 
Gök yüzünde bulutları süzerken, 
Karakuşlar hayalimi bezerken 
Gönlüm düşdü memleketin ağına 
Hasret kaldım bizim Göllübağı‘na..14

Şehriyar şiirinin etkileyici gücünden kurtulamayan, Şehriyar’ın sesine ses veren 
diğer Türk soydaşları: Verdi Kankılıç “Şehriyar’dan İlhamlar”, Aydil Erol “Şehriyar’a 
Sesleniş”, Ali Korkut Akbaş “Şehriyar”, Hüseyin Perviz Hatemi, Servet Gürcanhan 
ve Tuncer Gülensoy’un “Şehriyar’a Sesleniş’’, Nihat Yücel’in “Şehriyar’a Selam”, 
Mustafa Kayabek’in “Haydar Baba Gölgesinde”, “Şehriyar’a Selam ve İthaf”, Esat 
Kabaklı “Göllübağ‘a selam”, Emin Güzelsoy, Fırat Kızıltuğ ve diğerleri şiir ve men-
zumelerinde ustadın, daha çok sosyal motif içeren eserlerinden etkilenmiş ve benzer 
ruhta koşuklar yazmışlardır. Şehriyar‘ın vefatı nedeniyle Türkiye‘de Ali Korkut Akbaş, 
Süleyman Büyükdağ ve Arasoğlu ona veda ve matem şiirleri yazmışlardır. Tüm bu 
seslenişler, nazire ve tahmisler, elbette XX. yüzyılın sanat dehasına ve Azerbaycan 
halkına büyük sevgiden kaynaklanmakta ve şairin Türkiye edebiyatında önemli bir 
yer tuttuğunu belirtmektedir. Hasan Aras’ın da yazdığına göre, “Türkiye‘de Şehriyar 
hakkında olumlu düşünceler dışında değişik sesler yükselten pek kimse” olmamıştır. 
Nihat Yücel “Şehriyar’a Selam” şiirinde kan kardeşinin yaratıcılığına yüksek değer 
13 Muhammet Nur Doğan, “Ağrı Dağına Selam” manzumesi, Zamanın Gözleri Vardır, Alternatif Düşünce 
Yayınevi, 2005, s.25 
14  https://www.facebook.com/esatkabakli.
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verir, derebeyliğe, ulusal ayrımcılığa, hâkim dil, hâkim millet felsefesine nefretini 
bildirir. O, sadece Güney Azerbaycan Türklerinin değil, Kafkasya, Kerkük, Yuna-
nistan, Türkistan Türklerinin de halen tutsak gibi, elleri kolları bağlı esaret içinde 
yaşadıklarından duyduğu üzüntüyü, acı mısralarına yansıtır:

Yeter Şehriyar’ım, bu kadar yeter,  
Günden güne derdim katlanır, artar,  
Tutsak olan daha kaç Türkler var! ... 
Kafkasya, Türkistan, Kerkük, Rumeli 
Tutsak Türk, fakat hepsi Türkmen15

Mustafa Kayabek, Şehriyar’a yazdığı ithaf şiirine “Heyder Baba’nın Gölge-
sinde”adını verir. Turan illerinin, dünya Türklerinin ve Şehriyar’ın, kendisinin de 
mensup olduğu bir annenin çocukları olduklarını, bir yerde doğduklarını, aynı dil 
ve damarlarında aynı kanı taşıdıklarını büyük gururla dile getirir:

Aynı yerde doğmuşuz, aynı köy, aynı damda, 
Güneşin görünmeden battığı bir akşamda  
Tandıra sığınmışız usulca soğuklardan...  
Aynı sabanla sürmüş dedemiz tarlaları, 
Aynı öküzü koşmuş biri gri, biri sarı, 
Dönüşte bizi izlemiş yolaklardan.16

Genden gelen soyköke mensubiyet hissi, Şehriyar’a nazire ve cevap yazan diğer 
Türk şairlerinin manzumelerinde de kendini göstermektedir. Türklüğe, Turan‘a ve 
Türk halklarına olan büyük sevgi Şehriyar’ın canından, kanından, hayal dünyasından 
çıkmamıştır. Bunu şiirlerine de yansıtmıştır. “Türkiye‘ye Hayali Yolculuk” şiirinde 
bunları görürüz. Bu şirinde seçkin Türk şairleri Mehmet Akif’in, Yahya Kemal‘in, 
Tevfik Fikret’in adlarını zikreder. Bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açan Fatih Sultan 
Mehmet’i, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ü 
yürekten alkışlar. Başkent Ankara’ya, ‘denizler kızı, derya gelini’ İstanbul‘a candan 
sevgisini ifade eder. Türk‘ün şanlı tarihinden gurur duyar, bu kahramanlar ülkesinin 
zaferleriyle övünür. Bu yurdu görmek, gezip dolaşmak arzusunu gerçekleştireme-
diğinden kalbinde kök salmış uzun yılların özlemini dizelere aktarır. Tıpkı Hasan 
Elmas’ın da söylediği gibi: “Şairin bu şiirlerinden anlaşılan odur ki, Türk diline bağlı 
olduğu gibi Türkiye’ye de büyük bir özlem içindedir. Türkiye‘yi hiç görmediği halde 
görüp dolaşan birinden çok daha güzel tasvir etmiştir. Birçok vilayeti özellikleriyle 
birlikte anlatırken ünlü kişileri de anmadan geçmemiştir. Şair, Bakü‘ye, Kuzey 
Azerbaycan‘a olduğu gibi, nazlı hilal ülkesi deyip övdüğü Anadolu Türkiye‘sine 
hayalen yolculuğunu dizelerinde sürdürüyor. Hayalın kanatlarında “Jön Türkiye’nin 
başkenti, Atatürk seçimi Ankara‘ya, güzeller güzeli, denizler kızı, derya gelini, derya 
15 Türk KültürüDergisi, Sayı 29, Ankara, 1965, s. 310
16 Türk KültürüDergisi, Sayı 29, Ankara, 1965, s. 98
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çiçeği” İstanbul‘a geziye çıkıyor. Bu değerli eserde Şehriyar tarihsel yanılgımıza; 
düşman fitnesinden kaynaklanan Çaldıran Savaşı gibi acı olayların yaşanmasından 
dolayı üzüldüğüne işaret ediyor. Fakat “Dili, dini, kanı bir kardeşlik, sözü bizdense, 
ne ağlar tarih/Mahkûm ederek başkanları, kara milletleri dağlar tarih” diyen şair 
iyimserliğini korur... Her bir fitne çıkaran halkın veya devletin cezasını da tarihin, 
zamanı geldiğinde vereceğine emin olduğunu belirtir:

Deyirem Akif ile gâh cumalım 
Üfugun cilve-yi maviyyetine... 
Gâh Kâmal’dan gol alıp yükselelim 
Bahalım Fikret’in ulviyyetine... 

Görüm ay nazlı hilalım sancag 
Parlasın get-gede bu sönmez ocag. 
Demirem biz gul edek dünyanı 
Dünya ancag bizi insan sanacag…17

“İstiklal Marşı”nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un adını gururla anan Şehriyar 
bu istiklal mücahidinin düşünce ve amaçlarını destekliyordu. “Türkiye’ye Hayali 
Yolculuk” ve “Türk Evladı Gayret Vaktidir” isimli şiirlerinde bu eğilimi açıkça ortaya 
çıkmaktadır. O, Mehmet Akif’in “İstiklal Marşı” şiirindeki fikirlerinden güç alıyordu :

 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhatım var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  
Medeniyet! Dediğin tek dişi kalmış canavar?  
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  
Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın,  
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın18

Şehriyar, Türk yurdunun, Türk illerinin; yani Turan’ın, böylece de tüm dünyada 
yaşayan Türk halklarının birliğini görmeyi arzu ediyordu. “Türk Evladı Gayret 
Vaktidir” isimli şiirinde de okuyucularına Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okumayı 
ve bu eserlerden emperyalist güçlerin Türk halkına büyük zararlar verdiğini; hangi 
melânet ve hileler yaptığını öğrenmeyi, Türk’ün dost ve düşmanlarını tanımayı 
tavsiye ediyordu. Azerbaycan Türklerinin hem yaşadıkları dünyayı, hem de ahiret-
lerini İslam’la kurtarabileceğini dile getiriyor, aynı zamanda tehlikelere karşı gerekli 
önlemlerin alınmasını diliyor:
17 Muhammed Hüseyin Şehriyar, “Yalan Dünya”,  Azerbaycan Ensiklopediyası,  NPB, Bakü, 1993, s.130
18 https://www.youtube.com/watch?v=itlHnkhnB5k
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Akif‘in şiirine bak gör, neler etmiş bize küfür,  
Her kademde kuyu kazmış ne de salmış derine. 
Biz de İslam‘a kayıttıkta gelin elbir olak,  
Türklerin her iki dünyası kayıtsın yerine19

Görüldüğü gibi, çağımızın en olgun ve lirik şiirini ortaya koymuş Şehriyar’ın 
Türk dünyasında bunca sevilmesi, değerlendirilmesi, kardeş edebiyatlarda üstün 
mevki tutması tesadüfi değildir. “Türkün dili tek sevgili, istekli dil olmaz/Özge dile 
katsan bu asıl dil asil olmaz. Türkün meseli, folkloru dünyada tektir/ Sabir gibi bir 
sofrali şair bencil olmaz” diyerek Türk olmasından, Türk dilinde konuşmasından ve 
yazmasından gurur duyan şairin millî düşünce sahibi olmasından kaynaklanmıştır. 

Şehriyar‘a nazire yazan şairler; şairin millî kimliğinden, derin toplumsal felsefi 
düşüncesinden, cezbeli lirizminden, sanatından esinlenerek devrinin edebiyatını, söz 
sanatını yeni şiirsel keşiflerle zenginleştirdiler. İnsana, yaşama ilişkin olumlu veya 
olumsuz sorunları eserlerinin merkezine yerleştirerek kendi şiir diliyle soludular. 
Fakat bu eserlerin, nazirelerin tümünde Şehriyar’dan bir doku, tat vardır. Halk her 
zaman ruhunu kuşatan, kendisinin kolayca kavrayıp anladığı, doğal dilde yazılmış 
eserleri memnuniyetle kabul etmiş, sevmiş ve onlardan yararlanmıştır. Şehriyar’ın 
eserleri de halkın beğenisine, ruhuna uygun, kutsal ve ülküsü olduğu için bu kadar 
sevilmiş, herkesin gönlünü titretmiştir. Dünya edebiyatında bile bu denli mutlu sanat 
ömrü yaşayan sanatçı bir elin parmağı kadardır. 

Ahmet Ateş Şehriyar ve Heyder Baba’ya Selam eserini 1964 yılında Ankara‘da 
yayınlamıştır. Türkiye‘de M. E. Resulzade’den sonra A. Ateş de kitabında yer alan 
analitik bakış açısı ve bilimsel yaklaşım ile ilk kez hem şairin hayatı ve eserleri, hem 
de “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin özgül ağırlığı, içerik, sanatsal özellikleri ve tüm 
Türk dünyasını kapsayan dalga boyutu hakkında düşünceleri yansıtmıştır. “Heyder 
Baba’ya Selam” eserini ilk kez Türkiye‘de yayınlayan, geniş anlamda önsöz ve giriş 
yazısı yazan ve eseri okurken şairin “koşuğunun uzunluğuna ve esinlenimin bolluğu-
na” hayran kalan A. Ateş makalesinin sonunda: “Sonsöz olarak şunları diyebiliriz; 
“Heyder Baba’ya Selam” şiiri mahallî olduğu kadar insan davranışlarıyla, Türk 
edebiyatının şaheseri sayacağımız bir yapıt olmanın yanında, dünya edebiyatında 
layığını bulacak eserdir”20 diye övgüde bulunmuştur. A. Ateş şair ve şiir hakkında 
ayrıntılı önsözüyle birlikte “Haydar Baba’ya Selam” eserini yayınladıktan sonra 
Türkiye‘nin edebiyat tarihçiliğinde Şehriyar konusu layık olduğu konumu kazanmaya 
başladı. Muharrem Ergin, Ali Yavuz Akpınar, Saadet Çağatay, Ahmet Gafaroğlu, 
Osman Fikri Sertkaya, Ahmet Bican Ercilasun, İldeniz Kurtulan, Yusuf Gedikli, daha 
sonra ise Hasan Elmas, İsa Özkan, Ahmet Polatlı ve diğerleri Şehriyar mirasının 
belli meselelerini ortaya koydular. Esasen “Heyder Baba’ya Selam” manzum eserini 
araştırma nesnesine dönüştürerek söz, güzel düşünce ve ifadelerin ustası olmakla, 
zamanının en ünlü lirik şairlerinden biri zirvesine oturan Şehriyar hakkında kendi 
bilimsel düşünce ve görüşlerini yayınlamışlardır. Manzumeye gramer açısından 
yaklaşan, eserin dil ve üslup konularını inceleyen Muharrem Ergin: “Bugünkü 
19 Mehemmedhüseyn Şehriyar, Divani-Türkî, Bakü, Azerneşr, Elhüda-Sabah, 1993, s. 132
20 Ahmet Ateş, Şehriyar ve Haydar Babaya Selam, Ankara, 1964
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Azeri Türkçesinin, Tebriz Türkçesinin bütün dehasını Şehriyar’ın eserinde görüyo-
ruz” diyordu21. “Dede Korkut” ve Orhun Anıtları’nın tanınmış araştırmacısı olan 
Muharrem Ergin Azeri Türkçesi adlı monografisinde Şehriyar’ın “Heyder Baba’ya 
Selam” eserinin ve ona yazılmış nazirelerin dil özelliklerini incelemiştir. Eserin I. 
ve II. bölümlerini, ayrıca manzumeye ithaf edilmiş cevaplardan bir kısmını Azeri 
Türkçesi adıyla 1971, 1981 ve 1986 yıllarında İstanbul‘da üç kez yayınlamıştır. 
Kitapta “Heyder Baba’ya Selam” manzum eserinin gramer tahliline ayrılmış makalesi 
ile birlikte, manzumeye ithaflardan, Azerbaycan Türkçesinde yazılmış metinlerden, 
şiirlerden örnekler ve Azeri Türkçesinin tarihinden alıntılar vermiştir22.

Azerbaycan ve Turan sevdalısı, büyük bilim adamı Prof. Dr. Yavuz Akpınar, 
Muharrem Ergin‘in Azeri Türkçesi kitabını en değerli inceleme eseri sayıyor ve 
kitabın ders kitabı olarak okutulduğuna dikkat çekiyor: 

“Azerbaycan Türkçesi hakkında Türkiye‘de şimdiye kadar yapılan en yetkin 
ve önemli araştırma Muharrem Ergin‘in Şehriyar’ın “Heyder Baba’ya Selam” 
adlı manzum şiirinin transkripsiyonlu metni, Türkiye Türkçesine aktarılması ve bu 
metinler üzerine derinlemesine, tarihi perspektif de dikkate alınarak yapılan Azeri 
Türkçesi adlı araştırma kitabıdır. Bu eser, yazıldığı tarihten itibaren bütün Türk 
üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Kitabın başındaki “Önsöz”de 
Batı Türkçesi içinde zamanla gelişen Azeri Türkçesinin ortaya çıkışı, eski Anadolu 
Türkçesi ve Osmanlıcayla mevcut bağları, tarihi gelişiminin ana hatları titizlikle 
ortaya konulmuştur. Kitapta metne bağlı olarak Azerbaycan Türkçesinin fonetik 
ve morfolojik özellikleri açıklanmış, bu özelliklerde eski Türkçe ve batı Türkçesi 
içindeki gelişim ve değişimlerine işaret edilmiştir. Araştırmada tutulan bu yol, Azeri 
Türkçesinin klasik dil çalışmaları için de bir başvuru kitabı olmasına yardım etmiştir. 
Diğer yandan, bu eser dünyada Güney Azerbaycan Türkçesi üzerinde yapılan en 
geçerli dil araştırmalarından biri olarak tarihteki yerini almıştır”23

Yavuz Akpınar Azerbaycan edebiyatının, kültürünün, halk düşünce tarzının 
en önemli araştırıcılarındandır. İzmir Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde çalışan araştırmacı, Muharrem Ergin gibi Türkiye‘nin Doğu Anadolu 
bölgesindendir. Bu bölgeden olan edebiyat araştırmacılarının ve Türkologların 
Azerbaycan folkloruna ve edebiyatına ilgileri yoğundur. Çünkü ilginin gelişmesinde 
bu coğrafyaya olan yakınlıkları önemli rol oynamıştır. Doğu ve Batı Oğuzlarının 
tarihsel süreçlerde birbirleriyle siyasî ve askerî anlaşmazlıkları, savaşlar yüzünden 
karşı karşıya kalmaları, bu ayrışmalar sonucunda ayrı sınırlar içinde kalan fakat 
edebiyatı aynı olan Türklerin bu bölgeler barınağı olmuştur.

Prof. Dr. Hamlet İsahanlı haklı olarak “Bazı durumlarda Şehriyar’ın ve diğer Güney 
Azerbaycan yazarlarının eserlerinin Türkiye‘deki yayını Sovyet Azerbaycan’ından 
önce neşrolunurdu. Bu alanda Ali Yavuz Akpınar‘ın da harikulade hizmetleri olmuştur. 
Aslında, o, Şehriyar’ın hem dil, hem yayın, hem de eserlerinin ayrıntılı incelenmesi 
bakımından önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir” demektedir.24

21 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, Ankara, 1986, s.297
22 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, Ankara, 1986
23  N.F. Ateşbak, Yad-e ez – Haydarbaba, Tahran, 1964, s.238 (Fars dilinde)
24 Bilim ve Sanat Meclisi, 11–20, 2. kitap, (Tertipçi ve redaktör Hamlet İsahanlı), Bakü, 2013, s.211
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Soy kökü itibariyle Azerbaycan’ın batısından olan Yavuz Akpınar yüreğindeki 
büyük Azerbaycan sevdasının kanatlarında bu kutsal adı taşıyan halkın edebiyatını 
araştırmaktan yorulmamış, Şehriyar’ın Türkiye’de neşredilmemiş bazı Türkçe 
şiirlerini yayına hazırlayarak Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma 
Dergisi’nin “Ahmet Caferoğlu Özel Sayısı”nda okuyucuların dikkatine sunmuştur. 

Orhan Aras’ın görüşleri de Prof. Dr. Yavuz Akpınar‘ın bir araştırmacı, edebiyat 
adamı, Kardaş Edebiyatlar dergisinin yazarı ve yayıncısı olması hasebiyle Türk 
ve Azerbaycan Edebiyatı, Türkiye Azerbaycan uzmanlığı için ne kadar önemli bir 
sima, değerli bir otorite olduğunu hatırlatmaktadır: 

“1980‘li yıllarda Erzurum‘da bir dergi yayınlanmaya başlandı. Adı Kardaş 
Edebiyatlardı. Yayıncılarını tanıyorduk. Birisi Azerbaycan‘ı canından çok seven 
Iğdırlı avukat merhum İbrahim Bozyel, diğeri de Türk dünyası edebiyatını Türkiye‘de 
en iyi bilen ve tanıtan Prof. Dr. Yavuz Akpınar‘dı. Gaspıralı‘yı tanımak tüm Türk 
dünyasının bir namus borcudur. Bu borcu yerine getirmek için kollarını sıvayan, ter 
döken ise değerli hoca Yavuz Akpınar’dır. Onun bir ömür vererek ortaya çıkardığı 
İsmail Gaspıralı Külliyatını yıllardır asla elimden düşürmedim. Ne vakit ‘‘dilde, 
fikirde, işte’’ sıkıntıya düştüysem Yavuz Ağabeyin derlediği ve yüzlerce dipnotla, 
açıklamalarla adeta bir ansiklopediye dönen Gaspıralı‘nın “Seçilmiş Eserleri”ne 
başvurdum. Ayrıca onun Mehmet Emin Resulzade ve Ali Şir Nevai hakkında yazdıkları 
yazılar, ortaya koyduğu eserler parmak ısırtacak kadar kıymetli ve önemlidir. Yalnız 
bunlar mı? M. F. Ahundzade, B.Vahapzade, N. Hazri hakkında yazdıkları bir bilim 
adamına yetecek kadar zengindir.”25

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun “Muhammed Hüseyin Şehriyar” adlı makalesinde 
şairi “Tahran’da, Tebriz’de, Selçuklu atalarımızın çocuklarının yurdunda bir som 
altın”26diye adlandırır ve “Heyder Baba’ya Selam”ı Türk Edebiyatı hazinesinde 
1954 yılından beri parlayan, yüzlerce ağzı kapalı sandıkta saklansa bile şaşırtıcı 
parıltısını saçan eşsiz cevher, değerli elmas olarak değerlendirir. Eller buluşamasa, 
gözler birbirini “bulamasa” da, satırlar birbirlerine kavuştular. Türk edebiyatını uçsuz 
bucaksız bir hazine sayan ve bu hazinenin ancak çok küçük bir köşesinde mücevher-
lerin farkında olduklarını açık itiraf eden Ahmet Bey: “İşte bu uçsuz bucaksız hazine 
içinde, 1954 yılından bu yana öyle bir mücevher vardır ki, onu yüzlerce sandık içine 
saklasanız da parıltısını yok edemezdiniz. Onun ışıltısını İstanbul’dan, Bakü›den 
gözlerimiz kamaşarak seyrettik. Tahran’da, Tebriz’de, Selçuklu atalarımızın çocuk-
larının yurdunda bir som altındı Muhammed Hüseyin Şehriyar” diye büyük şairi 
tarif ediyor. Yine Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun hocamızın, Tebriz‘de Şehriyar’la 
bizzat görüşmesi izlenimlerinden kaleme aldığı yazısında okuyucularına “Yaşayan 
en büyük Türk şairini” hayatta olduğu gibi sunuyor, içini olduğu gibi, zahirini de 
tanıtıyor, duygularını paylaşıyor: 

“Şehriyar içeri girdi. Hepimize ayrı ayrı “Hoş geldiniz!” dedikten sonra yerine 
oturdu. Sırtı hafif kamburlaşmıştı ve eğikçe duruyordu. Başında yünden örülmüş bir 
börk, sırtında boyunlu bir kazak ve üzerinde çizgili bir röpdöşambr vardı. Gözleri, 
kulakları, burnu ve ağzı irice, fakat çok mütenasipti. Kaşları, şakaklarına doğru 
25 http://www.haberacisi.com
26 Ahmet Bican Ercilasun, “Muhammed Hüseyin Şehriyâr”, Türk Kültürü, Sayı 308, Ankara 1988, s.378
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biçimlendirilmiş bir biçimde kavisleniyor, yüz hatları yetmiş yaşın tüm deneyimini 
saklıyordu. Küçük göz bebeklerinde canlılık ve hayat vardı. Karşımda artık iyice 
tanıdığım tipik bir Azeri yüzü bulunuyordu. Fakat bu yüz herhangi bir Azeri yüzü 
değildi. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan‘ınki gibi, şair Bahtiyar Vahabzade‘ninki gibi 
mutasavvıf meşrep ve şairaneydi. On dört-on beş yıl kadar önce Şehriyar‘ın “Heyder 
Baba”sını Azeri Türkçesi derslerinde metin olarak takip etmiştik:

Heyderbaba, ildırımlar şahanda 
Seller, sular şakgıldayıp ahanda 
Gızlar ona sef bağlayıp bahanda 
Selam olsun şövketüze, elüze 
Menim de bir adım gelsin dilüze27

 

Bu lirik dizeleri on beş yıldır unutamıyorum. Daha sonra derslerimde sık sık 
talebelerime sorduğumu hatırlıyorum: “Yaşayan en büyük Türk şairi kim?” diye. 
Bu sorunun ardından onlara Şehriyar‘ı anlatıyor, şiirlerini okuyordum. Birkaç yıl 
önce hazırladığım “Bu günkü Türk Alfabeleri” adlı kitabıma Güney Azerbaycan 
Türkçesine örnek olarak “Heyder Baba‘ya Selam” şiirini almıştım.”28

Osman Fikri Sertkaya ise İran edebiyat tarihçiliği yoluyla giderek Türkiye‘de 
Şehriyar ve “Heyder Baba’ya Selam”a yazılmış tazim ve nazireleri toplayarak “Heyder 
Baba’ya Selam” şiirinin Türkiye‘deki akisleri” başlıklı üç makale yazmıştır. Türk 
Kültürü ve Azerbaycan Türkleri dergilerinde yayınlanan araştırmasının ikinci bölü-
münde O. F. Sertkaya Şehriyar’a ithaf edilmiş yazıları, şiirleri iki gruba ayırmıştır: 

a) “Heyder Baba’ya Selam” manzum eserinin güçlü etkisi altında manzumenin 
biçim ve biçem özelliklerini olduğu gibi koruyarak Anadolu‘nun herhangi bir 
köşesini nazımlaştırılan nazireler

b) “Heyder Baba’ya Selam”a cevap olarak, Şehriyar’ı alkışlayan, başarısını 
kutlayan ve şaire hitaben yazılmış nazireler

Fakat Türkiye‘de Şehriyar’ın bütün yaratıcılığını, özellikle de “Heyder Baba’ya 
Selam” eserini inceleyen ve Türkçe eserlerini külliyat halinde Şehriyar ve Bütün 
Türkçe Şiirleri adıyla zarif biçimde ilk kez yayınlayan tanınmış araştırmacı Dr. 
Yusuf Gedikli olmuştur. Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri monografisi hem de 
onun Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi (AMBA) Nizami Edebiyat Enstitüsü 
Güney Azerbaycan Edebiyatı Bölümünün işbirliği ve bilim adamı merhum Nazım 
Rizvanov’un başkanlığında yürütülen bilimsel araştırmalarının sonucudur. Üstad 
Şehriyar’ın eserlerini orijinalinde olduğu gibi Türkiye okuyucularına ulaştırmaya 
çalışan Dr. Y. Gedikli kitapta ayrıca Şehriyar‘ın hayatı, sanat dünyası, bilimsel teorik 
görüşleri, şiirlerinde biçim, biçem, dil, uyum ve müzik, Türklük ve Türkiyecilik, 
Güney ve Kuzey Azerbaycan sorunsalına, sosyal ve millî meselelere şairin tutumu vb. 
meseleleri incelemiştir. Her iki Azerbaycan’ı tanıması, bizzat Şehriyar’la görüşmeleri, 
27 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, İstanbul, 1990, s.4
28 Ahmet Bican Ercilasun, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s.150
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hem de Azerbaycan edebiyatına, tarihine, soy köküne derin sevgi ve ilgi onu bu 
monografiyi yazmaya, ayrıca klasik ve çağdaş sanatçılarımızın eserlerinden oluşan 
iki ciltlik Azerbaycan Yayını ve Şiiri Antolojisini hazırlayarak yayınlamaya sevk 
etmiştir. Yusuf Bey’in araştırmaları Türkiye’de ilgiyle karşılanmıştır. Bu güne kadar 
gerçekleşmiş yayınlara göz atan Hasan Elmas bununla ilgili şöyle söylemektedir: 

“Türkiye‘de Şehriyar‘ın eserleri adıyla yalnız ‘Heyder Baba‘ya Selam’ şiiri yayın-
lanmıştır. Yusuf Gedikli dışında, şairin diğer şiirleri üzerinde duran pek olmamıştır. 
Oysa bu yönüyle Şehriyar‘ın tam olarak tanınması mümkün değildir. Türkiye’de ilk 
defa Yusuf Gedikli, Şehriyar‘ın bütün Türkçe şiirlerini yayınlamış ve onu Türkiye’de 
tanıtmağa çalışmıştır. Gedikli’den önce yapılan çalışmalar “Heyder Baba‘ya Selam” 
ile sınırlı kalmıştır. Fakat Gedikli, Şehriyar’ın bugüne kadar mevcut olan tüm Türkçe 
şiirlerini yayınlamakla birlikte yaşamını, kişiliğini ve sanat anlayışını da kaleme 
almış, şiirlerinin yaptığı etkiyi dile getirmiştir. Bu eser olağanüstü olmakla birlikte 
şairin Türkçe şiirleriyle sınırlıdır. Şairin Farsça şiirlerinin, onun asıl çehresini 
daha güzel bir biçimde ortaya sereceği kesindir. Şehriyar; imanı kâmil, derviş 
insan, bilge şairdi. Aslında bilgelik, hem de çağdaşlıktır. “Modern şiir, entelektüel, 
analitik şiirdir. Ve bu, antik dönemden, ortaçağdan tutun da her bir dönemin sanatı 
için tipiktir. Modernlik, şiirin kahramanı ile üst düzey modern okuyucu arasında 
tefekkür derecesinin vahdeti, birbirinin tamamlanması demektir.”29

Şehriyar yaratıcılığına düstur kesilen bu vahdet, tamamlama ve çağdaşlık Yusuf 
Gedikli‘nin de dikkatini çekmiştir. O, zaman içinde yeniden şairin yaratıcılığına 
dönerek denizden inci çıkarırcasına, yeni araştırma eserler meydana getirilmiştir. 
Yusuf Gedikli’nin Şehriyar ve Bütün Türkçe Eserleri isimli çalışması, bugüne kadar 
Şehriyar üzerine yapılmış çalışmaların en kapsamlısı olup birinci basımı ilk defa 
1990 yılında, ikinci basımı 1995 yılında, en son üçüncü baskısı da yeniden gözden 
geçirilmiş ve önemli açıklamalar ve sözlük eklenerek 1997 yılında yapılmıştır. Söz 
konusu eser şairin toplam 92 Türkçe şiirini içermektedir.

Şehriyar’ı Türkiye’de ilk defa neşreden Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü’dür; 
Ahmet Ateş, “Heyder Baba’ya Selam”, (Ankara, 1964). İkinci “Heyder Baba’ya 
Selam” da (1 Nisan 1965) Prof. Dr. Muharrem Ergin tarafından Türk Kültürü der-
gisinde neşredilmiştir. Yavuz Akpınar da “Şehriyar‘ın Türkiye‘de Neşredilmemiş 
Bazı Türkçe Şiirleri”ni Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi 
Ahmet Caferoğlu Özel Sayısı’nda yayınlamıştır. “Şimdi Şehriyar‘ın tüm Türkçe 
şiirlerini içine alacak bir yayına ihtiyacımız var.”30 İlk olarak bu ihtiyacı hisseden 
ve üstlenmeye çalışan Yusuf Gedikli tarafından “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin 
erdemlerinin “Heyder Baba’ya Selam”, “Heyder Baba’ya Selam”ın yazılma neden-
leri”, “Heyder Baba’ya Selam” Neden Bu Kadar Sevilip Benimsendi?”, “Heyder 
Baba’ya Selam”ın Akisleri”, “Heyder Baba” ve Şehriyar Hakkında Söylenenler”, 
“Heyder Baba’ya Selam’da Yâd Etme, Yâd Edilme ve Çocukluk”, “Heyder Baba’ya 
Selam”da Köy Hayatı”, “Heyder Baba’da Dış Âlem: Tabiat ve Kâinat” gibi sekiz 
bölümde incelenmesi ve şaire layık olduğu değerin verilmesi çok takdire şayandır. 

29 Tanıtım, İstanbul, 1988 yılı, Sayı 107, s.80-81
30 Günaskam, “Şehriyâr ve Türk Edebiyatı”, Güney Azerbaycan Sosyo-Kültürel Araştırmaları
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Şairin Türkçe yaratıcılığına genel bakışını yazın alanına taşıması, Türkiye oku-
yucularına Şehriyar’ı daha yakından tanıma olanağı yaratması da akademisyenlerin 
geleneklere bağlılığının kanıtıdır. Şehriyar‘ın hayatı, eserleri, sanatı, Türkçe şiirlerine 
ve “Heyder Baba‘ya Selam”a tümel bir gözlemin sonucunda baktığı yerden bakıp 
örnek olarak sunuyoruz:

 “Şehriyar duygusal, gerçekçi ve toplumcu, insan sever, halk sever, barışsever 
şairdir. Şehriyar’ın; halk edebiyatı geleneğine bağlı kaldığı şiirleri, yalın; aruzla 
yazdığı şiirleri çetrefillidir. Fakat genel olarak yalın dille yazdığını söylemek müm-
kündür. Şiirleri son derece ahenkli ve hatta musikilidir. “Heyder Baba‘ya Selam”ın 
sevilip benimsenmesinde, Şah faşizmi tarafından yasaklanan Türkçeye olan susa-
mışlık, sanayi toplumuna geçiş aşamasındaki kitlelerin manevi kültürlerine olan 
özlemi vardır. İnsanların kaygısız, dertsiz, sorunsuz, sorumsuz ve masum çocukluk 
hatıralarının olağanüstü ifade edilme kabiliyeti, şiirin edebi yönden mükemmelliği, 
biçim, vezin, dil ve üslup bakımından geleneğe bağlılığı, doğanın, köyün sosyal ve 
iktisadî yaşamının olağanüstü güzel yansıtılması başlıca rolü oynamıştır.”31

Kaydedelim ki, Muharrem Ergin’in Azeri Türkçesi, Prof. Dr. Ali Yavuz Akpınar‘ın 
Azeri Türkçesi, Ahmet Bican Ercilasun’un Türk Dünyası Üzerine İncelemeleri gibi 
Y. Gediklinin Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri de çok büyük takdire layıktır. 

 “Heyder Baba’ya Selam” şiiri Şehriyar‘ın Azerbaycan halkının millî manevi 
değerlerinin, kültürünün, anadilinin, kendi topraklarının korunmasına en yüksek 
sesle duyurduğu çağrısı, iç sesidir. Bu içses öz Türkçeye karışarak daha yükseklere 
yücelmiş, daha uzaklardan duyulmuştur. Türkiye‘nin büyük şairi Aziz Nesin de 
Bağdat‘ta iken Abdüllatif Benderoğlu’nun “Heyder Baba’ya Selam” şiirine nazire 
olarak yazdığı “Gürgür Baba” eserini okuduktan sonra Şehriyar’ın anadil sevdasını, 
Türkçenin yasaklarla unutturulmasından dolayı endişesini derinden duyduğunu söy-
lemiştir. Türkiye‘de son yıllarda Şehriyar’ın hayatı ve yaratıcılığı ile ilgili Prof. Dr. 
İsa Özkan (“Şehriyar‘ın Şiirlerindeki Kültürel Değerler”), Ahmet Polatlı (“Şehriyar 
ve Türk Edebiyatı”) ve Hasan Elmas (“Şehriyar‘ın Hayatı ve Eseri”) araştırmalar 
yaparak, makaleler yayınlamışlardır. Prof. Dr. İsa Özkan şairin sanatında gelenek 
ve yeniliği bir araya getirdiğini, klasik şiir ile modern şiir arasında sağlıklı bir köprü 
kurduğunu söylemiştir. Güney Azerbaycan Türkçesinin temelini 20. yüzyılda yeni 
bir edebî dil olarak adeta yeniden oluşturduğunu, “Kültürü sanatçı biçimde işleyerek 
yerelden evrensele ulaştırdığını” kaydetmiştir. “Bu dil ağzımda annemin ak sütü” 
diyen Yahya Kemal gibi “Türki,vallahi anneler okşağı lay-lay dilidir” (Türkçe, anne-
lerin bebeklerini bağrına basarak söyledikleri ninnilerin dilidir) şeklindeki sözleriyle 
güzel Türkçenin sihirli atmosferini şiire taşıdığını iftiharla vurgulamıştır. Şairin, 
Güney Azerbaycan yazın dilini kullanma biçimiyle yenilikçi, öncü olduğuna ve bu 
özelliğin onu 20. yüzyılda Türk şiirinin zirvelerine çıkardığına dikkati çekmektedir. 
“Şehriyar’ın şiirleri geleneksel değerleri modern ve içten bir yaklaşımla çağdaş 
şiir dünyasına aktarır. Azerbaycan’ın mani, türkü ve âşık şiirinin içerik ve söylem 
biçimine yeni içerik unsurları ve söylem özelliği katar. Şiirlerinde İran ve Azerbay-
can şairlerinin tekniklerine vakıf olarak Türk kültürüne ait folklorik zenginlikleri 

31 Muhammed Hüseyin Şehriyar, “Yalan Dünya”, Azerbaycan Ensiklopediyası,  NPB, Bakü, 1993, s.87
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başarıyla uyarlayabilmesi, onu çok özel bir şair haline getirmiştir.”32 Dâhi Fuzuli’nin 
tabirince dersek, Şehriyar zengin söz sofrasının nimetlerinden armağanlar sundu: 

Men güzel bir sofra açtım sözden ehli-aleme, 
Orda bin zevk artıran her türlü nimet düzmüşem.  
Kim gelir gelsin - gidersin her ne ister hatırı,   
Kurtaran nimet değil, soframdan olmaz hiç kem!33

Şu bölümde bahsettiğimiz “Türk dünyasına nesnel, karşılaştırmalı, güncelleye-
rek, tasnif disipliniyle” hareket eden Türkiyeli araştırmacılar Türkiye’de, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yazıp üreten birçok şairin Azerbaycan kökenli olduğunu inceleyen 
ve Azerbaycan edebiyatının araştırılması alanında eşsiz ve değerli çalışmalar yapan 
Fuat Köprülü’nün manevi varisleridir. O, Fuat Köprülü ki, İslam Ansiklopedisi’nin 
(1942) “Azeri” maddesinde Azerbaycan edebiyatına genel bakışını gündeme geti-
riyor. Osmanlıcayı Batı Oğuz, Azerbaycan Türkçesini Doğu Oğuz edebî lehçesi, 
Azerbaycan edebiyatını ise üç büyük Türk edebiyatından biri olarak kabul ediyor 
(Osmanlı, Çağatay Edebiyatıyla birlikte). “…Fuat Köprülü, tüm Türk halkları 
edebiyatı tarihinde, Türk düşünce tarihine en çok nüfuz eden” (Hamlet İsahanlı) 
azametli edebiyat uzmanıydı. 

Şehriyar’ın ve onun ölümsüz “Heyder Baba’ya Selam” manzumesinin Güney 
Azerbaycan halkında yeni tefekkürün, Güney Azerbaycan Türkçesinin gelişmesine 
gösterdiği büyük hizmeti çok etkileyici bir tavırla inceleyen ve şairi Azerbaycan 
edebiyatında Fuzuli, dünya edebiyatında ise Goethe ile kıyaslayan Orhan Aras 
şöyle diyor: 

“O, sadece şiir yazmamıştır. Dili hemen-hemen ebedî olarak yok olma durumuna 
gelmiş bir halka yeni bir ses, yeni bir nefes vermiştir. Onun dünyaca meşhur “Haydar 
Baba’ya Selam” şiiri yazılmamış olsaydı şimdi Güney Azerbaycan denilen bölgede 
Türk dili bu kadar zengin ve edebî kalamayacaktı”34

“Şehriyar şiiri o kadar mükemmel ve coşkulu bir şiirdir ki, hiçbir baskı o şiirin 
sesini ve ahengini yok edemez” kanaatinde olan Orhan Aras şairin benzersiz şiirinin 
bu kadar sevilmesinin, Türk illerinde her bir edebiyat, şiir sevdalısının üstat şairin 
eserlerinden, özellikle “Heyder Baba’ya Selam”dan birkaç beyit ezbere bilmesinin 
nedenlerini açıklayarak yazıyor ki, Şehriyar “şiirinde, özellikle “Haydar Baba’ya 
Selam” eserinde sadece dil değil, mana, ahenk, biçim, lirizm, gerçekçilik, canlandırma 
zirve seviyyesindedir. O eserde bir halkı, bir devri bütün canlılığıyla, siyasî, sosyal, 
ananevi, dinî haliyle gözlerinizin önünde canlandırır. Şehriyar şiirinin gerçek gücü 
onun hem halk dilinde yazılması, hem de müthiş bir ses müziği olmasıdır. Ayrıca 
şiirinin, özellikle “Haydar Baba’ya Selam” eserinin hayatın bütün yönlerini kav-
ramasının yanısıra ayrılığa, ölüme, hayatın yok olup giden renklerine çok etkileyici 
bir şekilde vurgu yapması onun herkes tarafından sevilmesine ve ezberlenmesine 
neden olmuştur.”35

32 Tanıtım, İstanbul, 1988 yılı, Sayı 107, s. 144
33 Tanıtım, İstanbul, 1988 yılı, Sayı 107, s. 146
34 Orhan Aras, “Ülkemizde Kim Kırıldı, Kim Kaldı”, Bakış Aylık Kültür Dergisi, Almanya, Bielefeld, 2014, s. 5
35 Orhan Aras, “Ülkemizde Kim Kırıldı, Kim Kaldı”, Bakış Aylık Kültür Dergisi, Almanya, Bielefeld, 2014, s. 5
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Şehriyar’ı “Gazel şairi”, “Ehl-i Beyt şairi”, “Heyder Baba şairi”, “Hasret şairi” 
diye öven Mirza Resul İsmailzade, şairin İran şiirinde yakaladığı üstün mevkisinin 
nedenlerini belirlemeye çalışır ve sanat dünyasında kelimenin gücüyle yüksek 
makama erdiğini şöyle ispatlar: “Şahlar, kumandanlar ordularıyla fethedemedikleri 
toprakları, ülkeleri Şehriyar sözü ile fethedebilmiştir. O, kılıçtan keskin sözüyle bu 
şöhreti kazanabilmiştir.”

Kılıç gibi keskin kelimelerin kudretiyle mutluluk türküsüne dönüşen “Heyder 
Baba’ya Selam” manzumesine ilgi artarak çoğalıyor. Sanki okuyucu, Şehriyar’ın 
büyük sevgi dünyasının hipnozuyla bu muhteşem eserin akıntısına sürükleniyor... 
Salt bu özelliklerinden dolayı “Heyder Baba’ya Selam” manzumesine ilgi yalnız 
Doğu‘da değil, Doğu kültürünü, irfanını seven ve öğrenmek isteyen birçok ülkede de 
sürmektedir. Fikrimize destek olması için büyük M. E. Resulzadeden alıntı veriyoruz:

 “İran şiirinin gerçek hükümdarı Şehriyar derken, Azerbaycan’a böyle eşsiz 
bir şaheser vücuda getirmesini öven Ruvşenzamir, şaire niçin bu kadar meftun 
olduğunun sebebini araştırırken, bir şairin maşukasının dilinden yazmış olduğu bu 
sözleri anımsar. Bu sevgili diyormuş ki: “Beni gül üzüm, büyüleyici humar gözlerim 
için sevme, çünkü korkuyorum, bir gün bunların sonu gelir, o zaman bana karşı 
duyduğun ateş, istek de biter. Beni, nedenini bilmeden sev.”36

Kuşkusuz, büyük Şehriyar’ı anlayan, anlamayan tanıyan, tanımayan herkes böylece 
nedenini bilmeden çok sevdi. Çünkü herkes onun eserlerinde kendi yaşantısından 
bir şeyler buldu. Geçmişini ve bu gününü hissetti, duygu ve düşüncelerinin, gönül 
evinin şiirsel izdüşümünü seyretti..

ŞEHRİYAR VE IRAK

Şehriyar’ın Irak Türkmen edebiyatına da önemli etkisi olmuştur. “Heyder Baba’ya 
Selam” manzum eseri Irak halkının bilincinde devrim yaratmış, mücadele ruhunu 
uyandırmış, onların yaşamında derin izler bırakmıştır. Manzume yayınlandıktan 
sonra Irak, Kerkük (Türkmen) edebiyatının temsilcileri Abdüllatif Benderoğlu 
“Gürgür Baba”, Selahattin Nacioğlu “Gulam Baba” Selahattin Abdullah “Vatan 
Destanı”, Hüseyin Ali Mübarek “Tuzhurmatu”, Mehdi Bayatoğlu “Geyzet Baba”, 
İsmail Sert Türkmen “Gurgur Baba’ya Selam”ı ile, diğerleri de çeşitli şiirleriyle 
Şehriyar’ın “Haydar Baba”sına anlaşılır tarzda ve içtenlikli cevap verdiler, destek 
oldular. Kuşkusuz Şehriyar’ın “Heyder Baba’ya Selam” eserine yazılan nazireler 
içinde, “Gürgür Baba” naziresi diğerlerinden içerik bakımından daha çok öne çıkar. 
Halkını yürekten seven yetenekli şair A. Benderoğlu’nun naziresinde şairin doğduğu, 
Tuzhurmatu ve Kerkük‘ün güzel tabiat manzaraları, kendine has özellikleri, gelenek 
ve görenekleri tüm doğallığıyla yansıtılmıştır.”37

Doç. Dr. C. Hıdırov, “ şairler halkın üzüntüsünü ifade etmek için çeşitli şiirsel nes-
nelere başvurur. Onun halklardan (Irak) Türkmenlerin yaşadıkları coğrafyadaki ünlü 
anıtlara, dağlara, tarihî yerlere seslendiği söylenebilir” yorumunu yapmaktadır. “A. 
Benderoğlu, „Gürgür Baba“ manzumesinde bu tür metaforlardan yararlanmıştır.”38

36 M.E.Resulzade, “Edebî Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi, №4–5, 1955, s. 5
37 Cumhuriyet Gazetesi, 14 Mayıs 1993, s.41
38 Şeriyar Gazetesi, 5 Kasım 1992, s.5
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İçerik, sosyal çıkarım ve özgün ağırlığına göre dönemin ve halkının düşünceleriyle 
tam koşutluk gösteren, sanatsal özellikleri bakımından özgün sanat eseri diyebilece-
ğimiz “Gürgür Baba” naziresinde, Benderoğlu, Irak Türklerinin ve Türk dünyasının 
birçok sorunlarına değiniyor. O da ustad Şehriyar gibi; doğru olanın halkın elinden 
tutmak olduğunu, iç çekişmelerin ve entrikaların ne derece büyük felaketlere yol 
açtığını söylüyor, küçük hadiseleri, çekişmeleri bir yana bırakıp halkın, vatanın 
geleceğini, mutluluğunu düşünmesini istiyor:

Yurtla halkın varlıkları satılmaz, 
Neme lazım, söyleyerek atılmaz, 
Bu sevgiye hiçbir sevgi katılmaz, 
...Gürgür Baba, ana dilin unutmam, 
Halk yolundan başka bir yol hiç tutmam39

Şair, Gürgür Baba’dan, Tebriz’e, Şehriyar’a ve onun halkına yanmasını, dertlerine 
ortak olmasını diliyor:

Gürgür Baba, Heyder Baba ağladı, 
Şehriyar’ın yarasını bağladı, 
Taşa dönen yürekleri dağladı, 
Sen de biraz Tebriz için yan, baba! 
Kan kardeşin kan kusuyor, kan baba!

Abdüllatif Benderoğlu’nun “Gürgür Baba” manzum eseri onun sanatsal faaliye-
tinde Azerbaycan konusunu canlandırması, ülkemize bağlılığını, yakınlığını daha 
belirgin şekilde yansıtması bakımından40 önem arz etmektedir. Bugüne değin Irak’ta 
Şehriyar’ın “Heyder Baba”sına on altı Türkmen şairi nazire yazmıştır. A.Benderoğlu 
bu listede üçüncü yeri tutar. Onun eserinden verdiğimiz örneklerden görünüyor ki 
tüm meselelere yaklaşımı sosyal ve siyasî özellik taşıyor.

Irak, Kerkük Türkmen şairlerinin diğer nazirelerinde, ayrıca Muhammed Mehdi 
Bayat’ın “Geytez Baba” eserinde de bu ruh hissedilir. M. M. Bayat “canımın dermanı” 
dediği, muhabbet havasını soluduğu yurdunun, kahramanlıklarla dolu şanlı tarihiyle 
iftihar ediyor. O, şanlı geçmişi bugün de yaşatmanın gerekliliğini, özgürlük yolunda 
mücadele etme zamanının geldiğini açıklıyor:

Geytez Baba, o ki hayat salasın, 
Herkes kalksın, kefenin parçalasın, 
Koklasınlar hürriyetin lalasın

39 Şehriyar Gazetesi, 25 Şubat 1993, s. 21
40 Şehriyar Gazetesi, 25 Şubat 1993, s. 4
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Geytez Baba, iman eden millete 
Hiçbir zaman boyun eğmez zillete41

Halk şiirinden beslenen Şehriyar, halkın gündelik yaşamında ifade ettiği, hayır 
(iyilik) ve şer (kötülük) kavramlarını, övgü, yakarı, dua ve bedduaları yeri geldikçe 
kullanmıştır. Örneğin:

Heyderbaba, alçagların köşk olsun 
Bizden sora galanlara aşk olsun 
Geçmişlerin gelenlere meşk olsun42 
... Heyderbaba, senin üzün ağ olsun 
Dörd bir yanın bulağ olsun, bağ olsun 
Bizden sora senin başın sağ olsun43

Beyitlerinde, Heyder Baba dağına, bu dağın eteğinde yaşayan yurduna övgüler 
sıralıyor. O, aksakal bilgeliğiyle geçmişte yaşananların gelecek kuşaklara ibret 
olmasını, yanlışlarından ders çıkarılmasını öğütlüyor. Şehriyar tüm dünyaya tanıttığı 
Haydar Baba dağının, dünya durdukça var olmasını; ırmaklarının çağlamasını, bolluk 
içindeki bahçe, bağların nimetlerinden insanların yararlanmasını istiyor. Bu dileğin, 
daha heyecanlı ve duygulu ifadesine dikkat edelim:

Daşlıbulag, daş-gumunan dolmasın 
Bahçaları saralmasın, solmasın 
Ordan keçen atlı susuz olmasın44 
... Heyderbaba, gün dalıvı dağlasın 
Üzün gülsün, bulagların ağlasın45

M. M. Bayat da dostların geçtiği yolların dört bir yanının meyvelerle süslenmiş 
olması, güllerin, güzellerin etrafa koku yayması gibi isteklerini Şehriyar’ın dilek-
lerine katar:

Geytez Baba, dolu olsun göllerin! 
Koku saçsın güzellerin, güllerin! 
Çiçeklensin dostlar geçen yolların, 
Dört bir yanın ayva olsun, nar olsun! 
Sizi seven çok yaşasın, var olsun!46

41 Şehriyar Gazetesi, 29 Nisan 1993, s.13
42 M.E.Resulzade, “Edebî Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi, №4–5, 1955, s. 174
43 M.E.Resulzade. “Edebî Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi, №4–5, 1955, s. 154
44 M.E.Resulzade,“Edebî Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi, №4–5, 1955, s. 155
45 M.E.Resulzade, “Edebî Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi, №4–5, 1955, s. 153
46 Şehriyar Gazetesi, 25 Şubat 1993, s. 7
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Irak Türkmen Edebiyatı’nda “Heyder Baba’ya Selam Destanının yankıları”nı 
inceleyen M. M. Bayat aynı isimli makalesinde Hüseyin Ali Mübarek’in “Tuz-
hurmatu” manzumesine daha çok yer ve önem veriyor. M. M. Bayat’ın seçimi bir 
tesadüf değildir, çünkü H. A. Mübarek Tuzhurmatu’da doğmuş, ilk ve orta eğitimini 
burada tamamlamıştır. Kerkük’te Pedagoji Okulunu bitirdikten sonra memleketinde 
40 yıl öğretmen olarak çalışmış, emekli olmuş ve halen Kerkük Vilayeti’nin 60 km 
güneyinde bulunan, Bayat köylerinin merkezi, kültür ocağı sayılan ve nüfusunun 
büyük çoğunluğu aynı şivede konuşan Tuzhurmatu’da yaşıyor. “Şairin şimdiye kadar 
yaşadığı bu şehir birçok şaire ilham kaynağı olmuştur, Irak Türkmen Edebiyatının 
birçok parlak simasının buralı olduğu herkesin malumudur.”47 Hüseyin Ali Mübarek 
“Heyder Baba’ya Selam” manzumesine nazire yazdığı “Tuzhurmatu” şiirini Irak 
Türkmenlerinin kültür merkezi olarak çok değerli olan Tuzhurmatu kentine, onun 
tarihine, burada yerleşmiş halkın binlerce yıldır koruduğu millî gelenek göreneklere 
ve sevgili memleketinin doğal güzelliklerine adamıştır. M. M. Bayata göre, bu eser 
“Hem konu, hem ölçü ve uyak, hem biçim ve anlam açısından değerlidir. Hatta 
Bakü’de yaşamış Tebrizli şair, “Hasret” lakaplı Ebülfezl Hüseyni “Aks-i Seda” isimli 
61 beşlikten oluşan bir eserle ona cevap vermiştir. “Şair (Hüseyin Ali Mübarek-E. F.) 
yurdu tasvir ediyor ve toprağa ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor, halkının mirasını 
kaleme alıp Irak Türkmenleri arasında olup, biteni canlandırıyor”48

M. M. Bayat; H. A. Mübarek’in “Tuzhurmatu” eserine, “Irak Türkmen Edebiya-
tında Heyder Baba’ya Selam Destanının Yankıları” makalesiyle, toplumu ilgilendiren 
olaylara, yiğitlik ve şehitlik, hak ve haksızlık gibi konulara açıklık getiriyor. Hem 
Şehriyar tarzında (sehl-i mümteni), anlaşılır bir dilde, fakat 4’lük hece kalıbında 
yazdığına, hem de eseri “Heyder Baba’ya Selam” manzumesinden ayıran kısımlarına 
dikkati çekiyor ve kendi yorumunu yapıyor. M. M. Bayat: “…Manzumede; turistik 
yerler ve bölgedeki Aksu çayı, Garovul ve Mursa adındaki dağlar, eski yer adları, 
yerli halkın el işleri, Tuzhurmatu’nun folkloru, geleneklerinin genel görünümü 
veriliyor. Şehriyar’ın tam aksine H. A. Mübarek, dünyayı olduğu gibi değerlendirir, 
iyimser açıdan yaklaşır:

Tuzhurmatu, bu dünya çok şirindi, 
Sıcağıysa, savuğuysa, serindi, 
Göze dayaz görünürse, derindi, 
Akil adam vaktını boş keçirtmez, 
Hayat kuşun gam yelinde uçurtmaz.”(108.s.5)

Şehriyar’ın kimsenin yadsımadığı büyüklüğü, akılcı öngörüsü şundan kaynaklanı-
yor; o, kalem sahiplerini adeta gaflet uykusundan uyandırır. Bakışlarını yaşantılarının 
derinliklerine, alt katmanlarına, unutulmaya yüz tutan gelenek göreneklere çevirir. 
Uyararak; “senin halkının âdeti, düğün derneği işte budur” demeye getirir… Ey 
okurum! Bak, damat geline damdan elmayı, portakalı, mandalinayı böyle atar, 
47 Şehriyar Gazetesi, 29 Nisan 1993, s.13
48 QobustanJurnalı, ¹2.1981, s. 51
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yiğitlerin güreşi böyle tutar, sağdıcın çatıdan gelinin başına şöyle şeker saçar, damat 
gelini evine atla şöyle götürür ve benzeri düğün adetlerini, köylünün bahar, yaz 
kaygılarını usanmadan söyleye gelir. İsmail Sert Türkman, Hüseyin Ali Mübarek, 
Abdüllatif Benderoğlu, Muhammed Mehdi Bayat, Sabah Abdullah Kerküklü, Sela-
haddin Nacioğlu, Hasan Kevser, Hıdır Galip Kahyagil, Şemseddin Türkmenoğlu, 
Fevzi Ekrem, Sabit Demirci, Dr. Orhan Hasan Hüseyin, Necib Şeyh Vahab, Fazıl 
Muhammed Hıdır, Fuad Şeyh Mustafa, Burhan Yaralı, Kazım Şükür Dakuklu, Celil 
Kazancıoğlu, Hüşam Hasret, Esad Erbil vb. “Heyder Baba”ya nazire, tazim ve 
cevaplar yazmışlar. Bilinmesi gerekiyor ki “Heyder Baba”nın yakıcı tesirinden uzun 
yıllar çıkamayan Sabit Demirci, üstat şaire defalarca yüz tutmuş ve bu esere “Dede 
Kamber”, “Aslan baba destanı”, “Azerbaycan destanı” ve “Can Polat destanı” adında 
dört nazire yazmıştır. Muhammed Mehdi Bayat şöyle yazıyor, “Biz Irak Türkmenleri 
ilk defa Şehriyar’ı ve onun şaheserini altmışıncı yıllarda daha yakından tanıdık. Onun 
hakkında ilk yazı-İbrahim Dakuklu tarafından kaleme alınmış “Şehriyar ve “Heyder 
Baba’ya Selam” adlı makale Bağdat’ta çıkan Kardeşlik dərgisinin I. sayısında 1964 
yılında yayınlanmıştır. (29, s.48)

Elbette, İ. Dakuklu sayın Prof. Dr. Ahmet Ateş’in neşre hazırladığı ve Ankara 
Üniversitesi’nin yayınevi tarafından 1964 lında yayınlanan 76 bentten ibaret I. “Heyder 
Baba”yı Irak okuyucularına tanıtmıştır. Sonra ise Irak Türkmenlerinin içerisinden 
çıkarak dünyaya açılmış görkemli alim Ata Terzibaşı Tebriz şehrine seyahatleri 
sırasında, “Heyder Baba”yı ruhuna, varlığına işlemiş, Şehriyar’la görüşmüş ve bu 
unutulmaz görüşmenin tesiri altında “Şehriyar” adlı bir makale yazmış ve makale 
aynı yıl Kardeşlik dergisinde yayınlanmıştır.49 O zaman Irak’ta yaşayıp çalışan M. 
T. Zehtabi Şebisterli ise A. Benderoğlu’nun nazire olarak yazdığı “Gurgur baba” 
şiirini manzume ile mukayese etmiş, kıymetli fikir ve düşünceler ileri sürmüştür. 
Irak’ta Türk bölgelerinde yaşayan Türkmenler arasında “Heyder Baba’ya Selam” 
daha büyük aks-i seda doğurmuş, sanki ateş yakılmış, şiire 25 nazire yazılmış, bu 
eserler ayrıca kitaplar halinde neşr olunmuştur. M. M. Bayat’ın kanaatine göre, “bu 
kitapların bazıları istenilen seviyede değildir, kimi yazar “dost beni de görsün” veya 
Fuzuli’nin “Tıfıl hem cevlan eder, ama kamıştan atı var” deyimi ile yola çıkmıştır. 
Edibin “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin Irak Türkmenleri arasında əks-i sedası” 
makalesinden anlaşılır ki Telaferli Rıza Çolak’ın “Hıdır İlyas Destanı”, Kemal Mustafa 
Dakuklu’nun ise “Dakuk Destanı” nazireleri hâlâ kitap piyasasına çıkarılmamış, 
okuyuculara sunulmamıştır. Mutasim Namik Selahiyeli “Koşa Çoban”, Faruk Köp-
rülü “Gurgur Baba”, Sabah Abdullah Kerküklü “Gözlü Baba”, Hasan Necef Felahi 
“Kaytaz baba Şairine”, Sabah Tuzlu “Tuzhurmatu”, Adnan Assafoğlu ve Üryan 
Veli Demirci de aynı adlı  “Musa Ali” eserlerini büyük Şehriyar’ın ölümsüz şiirinin 
kaçınılmaz etkisi altında kaleme almış, duygu ve hislerini ifade etmişlerdir. Şöyle 
ki, Irak’ta bugün de üstat şairin eserlerine yeni-yeni nazire ve ithaflar yazılmaktadır. 

“Heyder Baba’ya Selam” manzumesinin böylesine yankı yaratması, belirli bir 
süre sonra Orta Asya ülkelerinden, Özbekistan’dan da duyulur. Özbekistan’da yaşam 
süren soydaşları Gulam Daravalı ve Gafar İftihari de Şehriyar’a, nazire yazmıştır. 
İlhamını “Heyder Baba”dan alan bu eserlerin kendine özgü şiirsel değeri vardır. 
49 İbrahim Dakuklu “Şehriyar ve “Heyderbabaya Salam”, Kardeşlik Dergisi, 1964, Sayı 1
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Bu nazirelerde göze çarpan öğeler: Samimi, yerel ve doğal olmasıdır. Şehriyar 
kendi duygularını, hislerini ona ithaf edenlere aşılayabildiği gibi, nazire yazanlar da 
ustadlarından yeterince yararlanmayı bildiler. Biliyoruz ki, üstat eserlerinde zengin 
metaforlar, başarılı temalar, tekrarsız sanat örneksemeleri yaratmıştır. Örneğin: şairin 
nazarında Ay; nazlı, gamzeli, işveli bir güzeldir. Sevdiğine kaş gözünü oynatır, yani 
hem işve ve naz eder, hem de demek istediklerini işaret diliyle bildirir:

Heyderbaba, kendin günü batanda 
Uşagların şamın yeyip yatanda 
Ay bulutdan çıhıp gaş-göz atanda.50

Bu örneğine az rastlanan benzetme sanatının özgünlüğü Gulam Daravalı’nın 
dikkatinden kaçmamış, hayranlık duyduğu bu ifadenin diğer bir örneğini “Heyder 
Baba”nın etkisiyle yazdığı “Savalan’ım” şiirine uyarlamıştır. Burada ay; bir anne 
gibi kollarını açar, öz yavrusu, Savalan’ını kucaklayıp bağrına basar:

Akşam çağı dağda yanar ocaklar, 
Ay da çıkıp Savalan’ı kucaklar, 
Orda-burada karanlık bur-bucaklar51.

Özbekistan’dan gelen diğer bir yanıt Gafar İftihari’nin “Savalan’a Selam” nazi-
residir. Şiir; yazarın içten duygularının, çocuk yaşlarına ilişkin anılarının, memleket 
toprağının gölgesine sinen sevgisinin dışa vurumudur:

Savalan’ın böğrünü gün alanda, 
Çoban asta balabanın çalanda, 
Derdin-gemin maniden asılanda, 
Ninem meni kucaklayıp öperdi, 
Şeker bulup bal belleme seperdi52

 “Heyder Baba’ya Selam” eserini, Türkiye’de yayınlayan Ahmet Ateş makalesinin 
sonunda: “…Sonsöz olarak şunları diyebiliriz “Heyder Baba’ya Selam” şiiri mahallî 
olduğu kadar insan davranışlarıyla, Türk edebiyatının şaheseri sayacağımız bir 
yapıt olmanın yanında, dünya edebiyatında layığını bulacak eserdir” diye övgüde 
bulunmuştur.

 Şair, M. T. Zehtabi Şebisterli, Şehriyar’ın, edebiyat dünyasında ilgileri üstüne 
çekmesinin, ona çok sayıda nazirelerin yazılmasının nedenini şöyle açıklar: “…30 
50 M.E.Resulzade. “Edebî Bir Hadise”, Azerbaycan Dergisi, №4–5, 1955, s.17
51 Bəndəroğlu Ə. Gur-gur baba. Bağdad. 1976, s.40
52 Bəndəroğlu Ə. Gur-gur baba. Bağdad. 1976, s.40
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yıl Farsça kalem oynatıp, Fars’ın şöhretini göklere çıkartan, bu dilde örnek man-
zumeler yazan Şehriyar; “çağdaş ‘Fars irfanının Hafız’ı’ lakabını aldıktan sonra 
anadilinde “Heyder Baba’ya Selam” eserini kaleme almıştır. Şehriyar bu eserinde 
yüzyıllar boyu orada duran, herkesçe bilinen; yakın, fakat bir o kadar da uzak olan, 
hiç kimsenin yazmayı aklına getiremediği bir insani duyguyu ustalıkla kaleme aldı. 
Tüm bu yaşanmışlıklar “çocukluk döneminin anılarıdır.” diye açıklamıştır53. M. T. 
Zehtabi de bu şahesere “Mişovum’a Selam” adında nazire yazmıştır.

1946 yılında 21 Azer Harekâtı’nın ve devrimin kan denizinde boğulmasından 
sonra ülkesindeki faşizan güçlere yakalanmamak adına birçok yurttaşı gibi, M. T. 
Zehtabi de yurdundan ayrı düşmüş, belli bir süre Irak‘ta gurbet hayatı yaşamaya 
mecbur olmuştur. Şehriyar’ın manzumesindeki güçlü sosyal motiflerden esinlenerek 
kan kardeşine nazire yazan Zehtabi, yurdundan ayrı düşen soydaşlarının arzu ve 
dileklerini, duygu ve hislerini ifade etmiştir:

Deydi yaman göz o güzel demlere, 
Verdi esenlik yerini gemlere, 
Gurbete saldı meni hakk istemek, 
Ah, ne olur, rahme gelip son göre, 
Yahşi-yaman göz diye hicrane bir, 
Çok göre yâd evleri mihmane biz.

“Heyder Baba’ya Selam” manzum eseri yinelenmeyen dizeleriyle, insanın iç 
dünyasını uyaran görsel betimlemeleriyle, halkın duygularını kendiyle yüzleştirerek 
okuru fethediyor. Esere nazirelerin, ithaf ve tahmislerin54 yazılması bugün de devam 
ediyor. Şehriyar’ın yaratıcılığı sadece edebiyatımıza ve şairlerimize değil, sanatın 
diğer alanlarına da kuvvetle tesir etmiş, değişmez yüksek mevki kazanmıştır. Şairin 
sözlerine şarkılar bestelenmiş, eserleri sahnelenmiştir. Portresi, sanat objesi olarak 
görülmüş, resimlere, halılara nakşedilmiştir. Şehriyar’ın anlattığı konular İran’da, 
Azerbaycan’ın güneyinde ve kuzeyinde tüm rengârenkliğiyle uygulamalı sanatlarda, 
müzik ve tiyatro sahalarında geniş bir şekilde yerini almıştır. “Şairin kardeşi, ünlü 
halı ustası Seyit Rıza Hoşginabi’nin dokuduğu ipek halı “Şehriyar” portresi, modern 
İran’da bu alanda yapılan çalışmalara örnektir.55”

Tebrizli ressam Ali Minayi, yaratıcılığının bir bölümünü Şehriyar ve eserlerine 
adamıştır. Yine Bakülü ressam, şiir sevdalısı Fahrettin Aliyev de şairin üç portresini 
hazırlamış, “Heyder Baba’ya Selam” şiirine ve tüm eserlerine altmış kadar minyatür 
çizmiştir.

Şehriyar’ın şiirlerine, bestecilerin şarkılar yazması artık geleneksel bir hal almıştır. 
Şehriyar’ın yakın arkadaşı Güneyli bestekâr ve mahir tar ustası Ali Selimi; şairin, 
53 Bəndəroğlu Ə. Gur-gur baba. Bağdad. 1976, s.38
54 Bir gazelin her iki dizesinin başına aynı ölçüde üç dize ekleyerek oluşturulan nazım biçimidir. Tahmis 
genellikle başka bir şairin gazeline yapılırsa da, kendi gazellerinden tahmis oluşturan şairler de vardır. başarılı bir 
tahmis’te asıl beyit ile eklenen dizeler anlam bakımından kaynaşmış olmalıdır. Başa eklenen üçer mısra gazelin 
matlası ile aynı kafiyede olur. Diğer beyitlere eklenen üçer mısra ise o beyitlerin ilk mısraları ile kafiyelidir.
55 Şehriyar Gazetesi, 3 Haziran 1993, s.7
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“Heyder Baba’ya Selam”, “Behçetabat Hatırası”, “Yalan Dünya”, “Ayrılık” vb. gibi 
şiirlerine sevilen besteler yapmıştır.

Kuzey Azerbaycan’da Şehriyar eserlerine atfedilen; edebî ve sanatsal etkinlikler 
günümüzde de devam etmektedir. Değerli müzik adamı merhum Cihangir Cihan-
girov’un bestelediği ve hüzünlü sesiyle halkımızın duygularını okşayan merhum 
sanatçı, Rübabe Muradova’nın söylediği “Heyder Baba”, Ruhengiz Musevi, Azer 
Zeynalov ve Zühre Abdullayeva’nın seslendirdikleri “Azerbaycan” gazeline bes-
telenmiş eser bugün de sevilerek dinlenmektedir. Şairin “Naz Eylemisen”, “Gitme 
Tersa Balası”, “Şimdi Neden”, “Tarım Benim” ve diğer gazelleri muğam sanatçıları 
tarafından sık sık okunmaktadır.

Güney Azerbaycan, “Sehend Tiyatrosu”nun genç oyuncularından Hüseyin Lale’nin 
sanat yönetmenliğini üstlendiği “Heyder Baba” oyununu sahneye koyarak, Şehriyar 
sanatının gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. “Heyder Baba” oyunu Tahran, Teb-
riz, Bakü, Sumgayıt şehirlerinde kapalı gişe oynamış, geniş tiyatro seyircisinin ilgi 
ve sevgisini kazanmıştır. Yazar E. Muğanlı, “Ebediyet Eşiğinde” adlı senaryosunu, 
büyük şairin onurlu, çileli sanat yaşamına adamıştır.

 Kuzey Azerbaycan’ı görmek özlemiyle bu dünyadan gözü açık giden şairin 
ölümünün ardından değer bilen halkımız Şehriyar’ın adını birçok okul, park, kültür 
sarayı ve caddelere verdiler. Defalarca süreli gazete ve dergilerde ‘Şehriyar Özel 
Sayısı’ neşrettiler.

1995 yılında, Azerbaycan Devlet Radyo ve Televizyonu, “Şehriyar” müessese-
siyle birlikte, yüzyılımızın ‘Şiir Sultanının’ 90. yaş günü münasebetiyle Şehriyar 
ve ideallerine ithaf edilen şiir, resim, şiirlerine bestelenmiş en iyi şarkı programı - 
“Şehriyar – 90.” yarışması düzenledi. 1997 yılının 29 Ekim’inde Haydar Aliyev’in, 
ölmez şairin 90. anma törenlerinin tüm görkemiyle devlet nezdinde kutlanması 
konusunda imzaladığı kararnameyle, ustadın adı Kuzey ve Güney Azerbaycan’ın 
Kültürel Mirası olarak tescillenmiştir. İran İslam Cumhuriyeti’nde ise 1989 yılından 
itibaren her yıl Şehriyar’ın aziz hatırasına Millî şiir günü ve uluslararası bilimsel 
konferanslar düzenlenir, eserleri yayınlanır. Tüm bunlar, dahi Şehriyar’ın şiir sanatının 
kalıcılığının ve gelecek kuşakların da gönüllerinde yer bulacağının sağlam kanıtlarıdır.

Fikrimizi 1995 yılında Tahran’ın “Merkez” yayınlarında Farsça olarak yayımla-
nan Şehriyar hakkında yazılmış makale, mektup ve hatıralar toplanmış “Ele hemin 
sadelikte ve hemin güzellikte (hazırlayan: Cemşid Alizade), yine Muhammed Hüseyin 
Şehriyar Türki Şeirler külliyyatı (Hazırlayan: H. Muhammedzade), ayrıca 1996 
yılının ilk baharında yine  Tahran şehrinde “Heyder Baba’ya Selam” manzumesinin 
Farsça olarak en akıcı, en mükemmel tercümesinin (çevirmen: A. Azerpuya), daha 
sonra Bakü’de M. Hüseyin Şehriyar’ın Seçilmiş Eserleri’nin (B.“İilm”, 2000), 
Akademik İsa Habibayli’nin Seyyit M. Hüseyin Şehriyar’ın (1905-1988) zor ve 
ibret alınacak yolunu ve zengin sanat yaratıcılığını bilimsel şerhler, nadir şekiller 
ve belgeler esasında ışıklandırdığı Üstat Muhammed Hüseyin Şehriyar albüm-mo-
nografisinin (Bakü: İlim, 1999), Nazim Rızvan, Huraman Kuliyeva ve İslam Qari-
bovun tertibatı ile M. Hüseyin Şehriyar “Seçilmiş eserleri”nin (B.: Avrasya-Press, 
2005, 480 s.) yayınlanması bir daha doğruluyor... Ama üzülerek söylüyorum ki, 
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Kuzey Azerbaycan’da son dönemlerde Şehriyar yaratıcılığına müracaat edenlerin 
çoğu, onun Türkçe yaratıcılığına ve hakkındaki araştırmalara başvururarak, aynı 
araştırmalardaki fikirlere ve eserlerinden verilmiş örneklere dayanmakta, hatta aynı 
alıntılar verilmektedir... 

Aslında Şehriyar mirası bitmez-tükenmez söz hazinesidir, şairin tasavvufi-ir-
fani bilgilere dayanan fikirlerine, yahut klasik edebiyatın poetik karakterlerinden 
faydalanma üsullerine, Farsça daki zengin yaratıcılığında ihtiva olunan çok ciddi 
meselelere istinaden nice araştırma eseri, makale, yahut bildiri yazmak mümkündür!!!  
Son yıllarda Nesimi ekolünden bilim adamı Saadet Şıhıyeva’nın Şehriyar’ın irfani 
düşüncelerinin, tasavvufi bilgilerinin eserlerinde uğurlu ifadesine, geleneksel ve 
geleneksel olmayan metaforik ladlarda tatbik etme özelliklerine, klasik ve Divan 
şiiri geleneklerine sadakat göstererek onlardan sanatkârlıkla faydalanma ustalığına 
adadığı “Şehriyar’ın “Divan-ı Türki”sinde İrfanî Düşüncenin İfadesi: Geleneksellik 
ve Ferdîlik” ve Prof. Dr. Nüşabe Araslı’nın “Şehriyar ve Klasik Miras” makalelerini 
okuyunca ne kadar beğendiysem, Prof. Dr. Teymur Ehmedov’un şairin Türkçe eser-
lerinden bir kısmını yetenekli ressam Fahreddin Eliyev’in “Haydar Baba’ya Selam”a 
çektiği nefis miniyatürler ile süslü halde yayınladığı “Şehriyar” albüm-kitabının 
(Bakü: ”Nurlar”, 2011) ön sözünü, 02 Ağustos 2013 tarihli Edebiyat gazetesinin 29.  
sayısında Prof. Dr. Ajdar Ağayev’in “Şehriyar Şiirinde Halk Hayatı” adlı makalesini 
(s. 4) okuyunca o kadar üzüldüm... Düşündüm ki yine 1996 yılında İlim dergisinde 
resimli olarak “Kızıl Şark” matbaasında yayımlanmış ilk kitabımın, daha sonra 1998 
yılında Azerbaycan Ansiklopediyası NPB-de, 1999 yılında ise Maarif yayın evinde 
yayımlanmış “Muhammed Hüseyin Şehriyar. Hayatı, Edebî Muhiti ve Anadili Yara-
tıcılığı” adlı monografimin, böylece de Söz Sarrafı Şehriyar ve Türkiye’de 2014 
yılında yayımlanmış Muhammed Hüseyin Şehriyar kitablarımın III. bölümünün adını 
aynen makalesine başlık seçen Ajdar Ağayev bununla yetinmemiş, aynı kaynaktan 
hiç bir dipnot vermeden 8 örneğe ve bu referanslara dayalı fikirlerime dayanarak!!! 
düşüncelerini ifade etmeye çalışmıştır. İlginçtir ki, Şehriyar’a olan “sevgilerini” bu 
gibi basit yolla ifade etmek hevesinde olanların sayısı durmadan artıyor. Halbuki 
büyük şairin Farsça da yarattığı zengin mirasında nice araştırmaya ciddi ihtiyaç 
duyulan, Şehriyar’ın yabancı dilde millî kimliğini, vatandaş gayesini tespit eden 
mesele ve problemler dürüst araştırmacıları beklemektedir!!! 

Şehriyar lirizminin yaşamsal ve yazınsal değer taşıyan ilerici özellikleri halkının 
ruhuna, zevkine uygun geldiği için bu kadar sevilmiş, kalplerde yer edinmiştir. 
Dünya edebiyatında böylesi iyimser ve kalıcı sanatçılar parmakla sayılacak kadar 
azdır. Şehriyar; zengin yazın mirasıyla, derin felsefi, toplumsal mesajıyla ardınca 
gelen şairlerin, sanatçıların, özellikle Türk halklarının varlığına nüfuz etmiş, büyük 
sevgi kazanmıştır. Halk şiiri üslubunda yazan şairlerin yaratıcılığına, sanat mirasına, 
klasik edebiyata sevgi duyan Şehriyar; bu zengin hazinenin halkçılık ve yurtseverlik 
iklimini nasıl benimsediyse çağdaş şair ve yazarları da bu doğrultuya sürüklemiştir.

“Heyder Baba’ya Selam” manzum eseri yüksek nitelikleri sayesinde yayınlan-
masının ardından kamu oyunda büyük bir etki yarattı. Daha basılmadan önce teksir 
şeklinde yayılan eser, olumlu anlamda şaşkınlık yarattı. Bu öylesine katlanmış bir 
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etki yarattı ki şair bugün bile, tiyatro ve sanat eserlerinin, konferansların, bilimsel 
araştırma çalışmalarının konusu oluyor, en önemlisi, onu seven insanların zihninde, 
dilinde, belleğinde yerini koruyor.

Şehriyar’ın bu derece popülerlik kazanarak sevilmesinin nedenlerini inceledikten 
sonra bazı Fars şairlerinin, “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin edebî lezzetine vara-
bilmek için Türkçe öğrendiklerini söyleyenlere katılmamak insanın elinde değil...

Şehriyar derin toplumsal, felsefi içeriği, bereketli anlatımıyla yüksek estetik değer 
taşıyan lirizminin ileri özelliklerini yaratarak, çağımızın en olgun ve lirik şiirini 
ortaya koymuştur. Ona nazire yazan şairler; Şehriyar’ın, derin toplumsal, felsefi 
düşüncesinden, cezbeli lirizminden, sanatından esinlenerek devrinin edebiyatını, 
söz sanatını yeni şiirsel keşiflerle zenginleştirmişlerdir.
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GİRİŞ

Mit-Arketip ilişkisi: İlk anlatılar mitolojik metinlerdir. Bu metinlerin temel 
özelliği, ilksel (arkaik) insanın Tanrı ve tabiatla olan ilişkisini en doğal hâliyle yan-
sıtmasıdır. Bu doğallık yaratılış sürecinin hatıralarını içerir. Bu hatıralar, Carl Gustav 
Jung tarafından arketip olarak adlandırılır1. Arketipler, sadece ilksel insanda değil 
çağdaş insanın ortak bilinçdışında da yaşamaya devam etmektedir. Bu devamlılığın 
nasıl sağlandığı müspet bilimlerce henüz tam olarak açıklanamasa da, türsel bir 
nitelik olduğu ve genetik yolla aktarıldığı düşünülebilir. Bu kabulden hareketle mitin 
arketiple ilişkisini açıklarken; Northrop Frye’ın da dediği gibi anlatı söz konusuysa 
“mit” ve anlam söz konusuysa “arketip” denmesi daha uygundur2.

Mitolojik ve çağdaş anlatılarda en sık rastlanan arketipsel öğelerden biri yol-
culuktur. Yolculuk, dünyevî yaratılış evresinin ilk eylemlerinden olup trajik bir 
öyküdür. Sonsuz ilahî huzurun mekânı Cennette şeytanın çıkardığı kaos yüzünden 
sürgün edilen Adam’ın ruh erginliğine erişmek üzere gönderildiği yeryüzü seyahati 
kaçınılmaz olarak yeniden dönüşle sonuçlanacaktır. “Ondan geldik, ona döneceğiz” 
mealindeki ayet-i kerime bu yolculuğun bir özetidir. Yola çıkış, erginlenme, dönüş 
düzenindeki bu öykünün zaman-mekân düzlemi dört mevsimden oluşur: İlkbahar, 
yaz, sonbahar ve kış. Bu mevsimler dört edebî türün de kaynağıdır. Bunlar sırasıyla, 
komedya, romans, tragedya ve taşlamadır. Buradan hareketle, bu türlerin ilksel/
arketipsel oldukları, edebî verimlerine ulaşılabilen hemen bütün köklü kültürlerde bu 
türlerin ilk örneklerine rastlandığı söylenebilir. Daha da ileri gidilerek mevcut edebî 
türlerin tamamının bu dört türün birleşiminden ortaya çıktıkları da iddia edilebilir. 

İlkbahar miti: Yaşam evreleri bakımından yaratılışı; “doğuş”u temsil eden 
ilkbahar varlığın bedene bürünme aşamasıdır. “Anâsır-ı erbaa”nın “su” unsuruna; 
“âb-ı hayat”a denk gelir. Birçok mitik anlatıda hayat, su ile başlar. İlkbahar mitinin 
komedya türü ile ilişkilendirilmesi komedyanın ilksel örneklerinin yapısal ve içeriksel 
özelliklerinden kaynaklanır. Frye bu komedyayı özetle şöyle anlatır:

“Genç bir adam, genç bir kadını arzular, arzusuna bazı itirazlarla karşı çıkılır, 
bu itirazlar genellikle babadan gelir ve oyunun sonuna doğru olay örgüsündeki 

* Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
** Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
1 C. G. Jung, Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri –Konferanslar-, (Çev. Kâmuran Şipal), Cem Yay., İstanbul, 1992. 
2 Ayşe Arzu Korucu, “Rider Haggard’ın Romanlarına Arketipsel Bir Yaklaşım: She, Ayesha: The Return of She, 
Wisdom’s Daughter ve She and Allen”, Atatürk Ünv, SBE, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Erzurum, 
2006, s. 67 (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
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bir şaşırtmaca kahramanın arzusuna ulaşmasını mümkün kılar. (…) Öncelikle, 
komedyanın hareketi genellikle belli bir toplumdan başka türden bir topluma doğru 
bir harekettir. Oyunun başlangıcında engellere karşı koyan karakterler oyundaki 
toplumdan da sorumludur ve izleyici bu karakterlerin gasbedenler olduğunun farkına 
varır. Oyunun sonunda, olay örgüsünde erkek ve kadın kahramanı bir araya getiren 
düzenek, kahramanın çevresinde yeni bir toplumun kristalize olmasına yol açar ve 
bu yeni toplumun kristalize olduğu an, eylemdeki çözülme ânıdır, komik keşiftir, 
anagnorisis (bilgisizlikten bilgiye geçiş) ya da cognitio (biliş)’dur.

Bu yeni toplumun ortaya çıkışı, sıklıkla, her ikisi de oyunun sonunda ya da 
oyunun bitiminin hemen ardından gerçekleşeceği varsayılan bir eğlenti ya da 
şenlik törenini karakterize eder. (…) Kahramanın arzusunun önüne çıkan engeller, 
sonrasında komedyanın aksiyonunu ve onların üstesinden gelme, komik çözülümü 
meydana getirir.”3 

Komedyanın simgesel anlamı; ilkbaharı, şafağı, yeniden doğuşu, kahramanın 
zaferini, karanlığın yenilgisini, coşkuyu, üretkenliği, bereketi, cenneti temsil eder 4. 

Yaz miti: “Anâsır-ı erbaa”nın “ateş”ine denk gelen yaz miti romans türü-
nün kaynağıdır.  Kutsal evliliği, bolluk ve bereketi, cennete girişi temsil eden yaz, 
düğün-bayram, şenlik, karnaval coşkusudur. Yaz mevsimine denk düşen romans “tüm 
edebî türler içinde, doyuma ulaştıran düşe en yakın tür”dür5. “Alışılmadık bir geçmiş 
özlemi, zamanda ve mekânda hayali bir altın çağ arayışı, romansın büyümeyen bir 
çocuğu andıran bu niteliğine damga vurmuştur.” Doğrudan mitten beslenen romansın 
kahramanın eylem gücü bakımından mitten ayrıldığı bir vakıadır6. Çünkü romansta 
kahraman ölümlü; mitte ölümsüzdür. Romans daima bir iyi kötü çatışması içerir ki 
bu mitteki Tanrı-Şeytan çatışmasının somutlaştırılmış hâlidir. 

Güz miti: Güz/sonbahar hüzün mevsimidir. Bir başka deyişle, hazin, yani trajik 
olanı içeren hazandır. Yaz coşkusundan sonra gelen bir düşüştür. Tragedya türü ile 
ilişkilendirilmesi bu sebebe dayalıdır. Genellikle hazan yeli ile anılan sonbahar, 
“anâsır-ı erbaa”nın “hava” unsuruna denk gelir. Hazan yeli, ürpertici, üşütücü, yıkıcı 
bir kaos getirir. Bazı Türk mitolojik anlatılarında “yel baba”, kötülük getiren7 bir 
arketipsel figürdür. Sonbahara erişen trajik kahraman tipik olarak kader çarkının 
tepesinde durur, yeryüzündeki insan topluluğu ile gökyüzündeki daha kudretli 
bir şey arasında, tam orta yerde. Prometheus, Adem ve İsa, yer ve gök arasında, 
cennete özgü bir özgürlüğün dünyası ile esaret dünyası arasında asılıdır8. Sonbahar 
kahramanın kurban ediliş mevsimidir. 

Kış miti: Kış; soğuğun, kargaşanın, acının mevsimidir; ölümü temsil eder. Kah-
raman düşmüş, yenilmiştir; karanlık güçler; cadılar, gulyabaniler zafer kazanmıştır; 
kaos geri gelmiştir9. Kış mevsiminin edebî tür olarak karşılığı taşlama/hiciv/satirdir. 
3 Northrop Frye, Eleştirinin Anatomisi (Çev. Hande Koçak), Ayrıntı Yay. , İstanbul, 2015, s. 195-196 
4 Bkz. Northrop Frye, a.g.e.; Ayşe Arzu Korucu, a.g.e.; Mihail Bakhtin, Karnavaldan Romana: Romanda   
Söylem, 2001, s. 33-79
5 Northrop Frye, a.g.e., s. 220 
6 Northrop Frye, a.g.e., s. 220
7 Birsel Çağlar, Türk Mitolojisinde Dört Unsur ve Simgeleri Üzerine Bir İnceleme, Kocaeli Ünv. SBE  
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, s. 132 v.d. 
8 Northrop Frye, a.g.e., s. 242-243
9 Ayşe Arzu Korucu, a.g.e, s. 67
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Taşlama tür ya da tutum olarak komik unsurlar içerse de asıl olarak komedyadan 
farklıdır. Baypınar, Schiller’in “Hicivde, noksan olan gerçek, ideal ile, yani en 
yüce gerçekle karşılaştırılmaktadır” sözünü aktardıktan sonra, hicvin şu üç temel 
özelliğini sıralar10:

1. Hicvin bireysel yönü: Nefret, öfke, saldırganlık, herhangi bir kişisel öç 
alma isteği.

2. Hicvin toplumsal yönü: Saldırının korkutmak veya düzeltmek gibi iyi bir 
amaca yönelik olması ve hiçbir norma bağlı bulunmaması.

3. Ve nihayet estetik yönü ki bu da iki şıktan, daha çok birincisine bağlıdır.

Şehriyar’ın Şiirlerinde Mevsimler

Bu çalışmada Türkçe şiirleri11 incelenmiş olan Güney Azerbaycan’ın büyük şairi 
Muhammed Hüseyin Şehriyar (1906–1988) Farsça şiirler de yazmıştır. Babası avukat 
olan şair, babasının görevi dolayısıyla bulundukları Tebriz’de; bir çay kenarındaki 
evlerinde dünyaya gelmiş, kısa bir süre sonra baba yurduna; Héyder Baba Dağı’nın 
eteğinde kurulmuş bir köy olan Hoşgenâb’a dönmüştür. “Şehriyar’ın hayatında 
derin izler bırakan ve ileride şiirine akseden çocukluğu işte bu mıntıkada, Héyder 
Baba, Hoşgenâb, Şengülâbâd (Şengülava), Kayışkurşak, Karçimen, Kıpçak, Kuru-
göl, Karagöl köy ve yörelerinde, yüce dağlar, yeşil ormanlar, billur bulaklar, elvan 
çiçekler arasında geçmiştir.”12

Bu tabiat unsurları, Şehriyar’da zengin bir şair muhayyilesi oluşturmuştur. Buna 
binaen onun şiirlerinde bu tabiat unsurlarına sıkça rastlanmaktadır. Öte yandan 
onun kişisel bilinçdışına yerleşmiş olan bu unsurlar, ortak bilinçdışı unsurlarını 
da harekete geçirmiş; birçok arketipsel ögenin onun şiirlerine yansımasına vesile 
olmuştur. Bu metinlerde gözlemlenen mevsimlerle ilgili mitik/arketipik ögeler bu 
bağlamda değerlendirilmelidir. 

İlkbahar: Şehriyar’ın şiirlerinde en sık gözlemlenen mevsim yaz; yani ilkbahardır. 
İlkbahar mevsiminin arketipsel değerinin “doğum” evresi olduğu göz önüne alındı-
ğında şairin çocukluk günlerine duyduğu özlemin tabiatla özdeşleşmesi kaçınılmaz 
görünmektedir. Onun bu tür şiirleri arasında en meşhur olanı “Héyder Baba’ya Selam” 
başlıklı metindir. Şöhreti şairinin önüne geçen ve onlarca nazire yazılmasına vesile 
olan bu şiirin ilk bendinde coşkulu bir bahar iklimi anlatılır.

Héyder Baba ildırımlar şahanda, 
Séller sular şakgıldıyup ahanda, 
Gızlar ona sef bağlıyup bahanda,

Selam olsun şövketize elüze, 
Menim de bir adım gelsin dilüze. (Gedikli, s.136)

10 Yüksel Baypınar, “Hiciv Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, DTCF Dergisi, C: 29, S:1. 4, Ankara, 1978, s. 32 
11 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, İstanbul 1990 (Şiirlerden alıntılar bu baskıdandır.)
12 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 19 
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Bu dizelerle başlayan şiirin ilk beş bendinde ilkbaharı temsil eden “su”, “çiçek”, 
“kuş”, “tavşan”, “genç kız” ve “çocuk”  unsurlarına yer verilmiştir. “Anâsır-ı erba-
a”nın unsurlarından olan “su”yun ilkbahar mevsimi ile özdeş görüldüğü yukarıda 
anlatılmıştı. Burada su; “su”, “sel”, “bulut”, “bulah/bulağ” (pınar) olarak kullanılır. 
Bunlar, ilkbaharın özelliğine uygun olarak coşkulu biçimleriyle anılır. Baharın diğer 
bir simgesi olan çiçeğin türlerinden, bu bölümde “novruz”, “gar çiçeği” ve “gül” türleri 
zikredilir. Bunlardan bilhassa ilk ikisi, uzun, dondurucu kış günlerinin ardından son 
karlara meydan okurcasına topraktan fışkırıp baharı müjdeleyen çiçeklerdir. “Keklik” 
ve “tavşan” ise sesleri ve görüntüleriyle tabiatın bahardaki uyanışının, dirilişinin 
simgelerindendir. Genç kızlar ve çocuklar da, ömürlerinin baharını yaşayan varlıklar 
olarak bahar coşkusunun temsilî figürleridir. 

“Héyder Baba’ya Selam”ın ilerleyen bölümlerinde de bu unsurlara sıkça yer 
verilmiştir. Bunlardan biri şiirin aşağıdaki otuz dördüncü bendidir. 

Yumurtanı göyçek gülli boyardıg, 
Çakgışdırup sınanların soyardıg, 
Oynamahdan birce meğer doyardıg

Eli mene yaşıl aşıg vererdi, 
Irza mene novruz güli dererdi. (Gedikli, s.65) 

Bu bentte coşkulu bir yaşama sevinci duyan çocuk ve novruz gülü ile birlikte 
yine ilkbahar açısından temsilî olan yeşil renk de anılır. Şiirin aşağıdaki otuz beşinci 
bendinde de ilkbahardaki sel coşkusuna kurt ve köpeklerin cenkleşmesi eşlik eder. 

Yaz gecesi çayda sular şarıldar, 
Daş geyeler selde aşıp harıldar, 
Garanlıgda gurdın gözi parıldar,

İtler gördün gurdı seçip ulaşdı, 
Gurd da gördün galhıp gedikten aşdı. (Gedikli, s.68)

İlkbahar mevsimine atıfta bulunulan bir diğer metin “Sehendim” başlığını taşır. 
Şehriyar’ın güzel şiirlerinden biri olan bu manzume yine ünlü bir Azerbaycan şairi 
olan Bulut Karaçorlu Sehend için yazılmıştır. Karaçorlu “Sehend” mahlasını Tebriz 
yakınlarındaki Sehend dağından almıştır.  Şehriyar, şiirde bu duruma atfen önce 
Sehend dağını anlatır. Şiir şu görkemli dizelerle başlar:
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Şah dağım, çal papağım, el dayağım, şanlı Sehendim! 
Başı tufanlı Sehendim, üreyi ganlı Sehendim! 
Başda Héyderbaba tek garla-gırovla garışıpsan

Son ipek telli buludlarla üfügde sarışıpsan 
Savaşırken barışıpsan (Gedikli 1990, s.181)

Bu coşkulu girişte Sehend dağı Héyder Baba’ya benzetilir ve devamında uzun 
uzun onun güzellikleri anlatılır. Sonra şair ustaca bir dönüşle asıl konuya giriş yapar 
ve “Adaş oldugda sen onla daha artıg ucalırsan” dizesiyle Bulut Karaçorlu ile adaş 
olduğu için Sehend dağının daha da yüceleştiğini söyler. Devamında “O da şé’rin, 
edebin Şah dağıdır, şanlı Sehend’i” dizesiyle Karaçorlu ve şiirinin güzellikleri anlatılır. 
Şiirin son bölümünde Sehend’in Şehriyar’a yol gösteren, ilham veren yönüne değinilir. 
Bu görkemli şiirde ilkbahar mevsimi ile ilgili bazı unsurlara atıflarda bulunulur. 

Göyden ilham alalı sirr-i semavata déyersen 
Hele ağ kürkü bürün, yazda yaşıl don da géyersen 
Goradan halva yéyersen  (Gedikli, s.182)                                     

Bu dizelerde beyazlar içindeki zirvesi ve ilkbaharda yeşile bürünmüş etekleriyle 
Sehend dağı beyaz ve yeşil giysileriyle göklerden haber getiren Hızır’a benzetilir. 
Bir arketipsel figür olan Hızır, başka özelliklerinin yanında bolluğun, bereketin 
de simgesidir. Keza, burada “gora” (koruk: olgunlaşmamış üzüm) ifadesi de yine 
ilkbahar mevsimine özgüdür. Şiirin bir başka bendinde de bahar mevsimine şöyle 
gönderme yapılır: 

Yaz o döşlerde bahar mendesin açdıgca çobanlar 
Bollu, südlü sürüler, dadlı gavutmaşların olsun (Gedikli 1990, s.182)

Sehend dağının eteklerinde sürülerini otlatan çobanlar sofralarını açtıkça, koyun-
ların sütleri ve “ağız”ları tatlı ve bol olsun diyen şair, ilkbaharın bereket getiren 
yönüne atıfta bulunmuştur. Aynı şiirdeki;

Hele novruzgülü var, garçiçeyin var, gelecekler 
Yel-yağışda yuyunarken de güneş ile gülecekler 
Üzlerin tez silecekler (Gedikli, s.182)

Dizeleri ile bu ilkbahar çiçeklerinin coşkuyla doğuşu anlatılır. Şairin sık kullandığı 
ve burada da yer verdiği nevruz ve kar çiçeğinin ilkbaharın temsil ettiği yeniden 
doğuşun simgelerinden olduğunu hatırlamak gerekir.  
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Şehriyar’ın ilkbahar unsurlarına değindiği bir şiiri de “O Taydan Gelene” başlıklı 
metindir. Memleketi Güney Azerbaycan’dan uzun süre ayrı düşmüş Gulam Hüseyin 
için yazılmış olan bu şiir çiçek, kuş ve çocuk objelerinin bir arada anıldığı on üç 
beyitten müteşekkil bir gazeldir. Şiirin aşağıya alıntılanan beşinci beyti bazı ilkbahar 
unsurlarını içerir: 

Göy ot bitip, gül açıp, yaz gelip, ohur gazalag         
Gışı çıhardıp uşaglar, gaçırlar çay-çemene  (Gedikli, s.199)

Bu dizlerde, yukarıda olduğu gibi, tabiatın ilkbahardaki uyanışı ile çocukların 
ve kuşların yaşadığı coşkuya atıfta bulunulur. 

İlkbahar unsurlarına rastlanan bir diğer şiir “Şehidi’ye Cavab” başlığını taşır. 
Zencanlı Şair Şehidi, “Héyder Baba’ya Selam”a nazire niteliğinde “Şehriyar’a Selam” 
başlıklı bir metin kaleme almıştı. Bu şiir o metne karşılık yazılmıştır. Şehriyar’ın, 
büyük bir tevazu ile Şehidi’yi yüceltip kendi şiirini küçümsediği bu metinden alınan 
aşağıdaki bent ilkbaharla ilişkili bazı unsurlar içerir.

Zencan çayı yazda aşıp-daşanda 
Gefileler Gaflangi’den aşanda 
Ekinçi çöllerde cütün goşanda

Guşlar sizin teranezi ohullar 
Süsen-sünbül teli tele tohullar (Gedikli, s. 204)

Bu dizelerle şöyle bir görüntü oluşturulur: Bahar mevsimi gelmiş, Zencan çayı 
coşkuyla akmaktadır. Kafileler, Gaflangı dağını aşarak tarlalara çalışmaya gitmekte, 
çiftçiler toprağı sürmekte; kuşlar ve çiçekler Şehidi’nin şiirlerini okumaktadır. Burada 
ilkbaharla ilişkili su, kuş, çiçek unsurları ile toprağın sürülüp ekilmesi eylemine yer 
verilmiştir. Su, kuş ve çiçek unsurunun kullanılışına yukarıda değinilmişti. Toprağın 
sürülüp ekilmesi ise, yenilenmenin, üretimin, bereketin simgesidir. 

Özet olarak, ilkbahar Şehriyar’ın şiirlerinde sık kullanılan bir mevsimdir. Bu 
mevsimle ilgili su, çiçek, kuş, yabani ve evcil hayvanlar, çocuklar ve genç kızlar 
arketipsel öğretide olduğu gibi coşkunun, üretmenin, bereketin, yeniden doğuşun 
simgeleri olarak kullanılmıştır. Şair, bilhassa geçmişe duyduğu özlemi çocukluk 
günlerine indirgediği için ilkbahar imgeleriyle anmayı yeğlemiştir. 

Yaz: Şehriyarın şiirlerinde yaz; ya da Azerbaycan Türkçesi ile söylersek “yay” 
mevsimi ile ilgili bazı unsurlara rastlanmıştır.  Bu şiirlerden biri “Héyder Baba’ya 
Selam”dır. Metnin on sekizinci bendi şöyledir:
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Biçin üsdü sünbül biçen oraglar 
Eyle bil ki zülfü darar daraklar 
Şikarçılar bildirçini soraglar

Biçinçiler ayranların içeller 
Bir huşlanıp sondan durup biçeller  (Gedikli, s.139) 

Bu mısralarla şöyle bir görüntü oluşturulur: Yaz gelmiştir; ırgatlar, orakları ile 
ekin biçmekte; arada bir dinlenip ayran içmektedirler. Avcılar da biçilen tarlalarda 
bıldırcın aramaktadır. Bu etkileyici görüntüyü şair zarif bir benzetmeyle zenginleştirir: 
Irgatların başaklara orak sallaması zülüf taramaya benzetilir. Bu bentte anlatılan 
hasat, yaz mevsiminin arketipsel önemi de olan bir etkinliğidir. Birçok kültürlerde 
hasat mutlaka bir şenlikle kutlanır. Eski Yunan’da bağbozumu, şarap tanrısı Dionisos 
adına düzenlenen şenliklerle kutlanırdı. Türk kültüründe de her tür hasatla ilişkili 
birçok tören yapıldığı; bu törenlerde bir düğün-bayram coşkusu yaşandığı bilinir.

Aynı şiirin aşağıdaki kırk ikinci bendi de bir hasat coşkusu içerir:

Bostan pozup getirirdik aşağı 
Doldururdug övde tahta-tabağı 
Tencerlerde pişirirdik gabağı

Özün yeyip tohumların çıtdardık 
Çoh yemekden lap azgala çatdardık (Gedikli, s. 143)

Bostan bozma, sebze hasadıdır. Kavun-karpuz, domates, biber, patlıcan gibi 
sebzelerin son ürünlerinin toplanması bostan bozma olarak bilinir. Şair bu dizelerde, 
çocukluğunda katıldığı bu çalışmaları özlemle ve coşkuyla anmaktadır. 

Aynı şiirin yirmi altıncı bendi şöyledir:

Heydar Baba, bulagların yarpuzu  
Bostanların gülbeseri, garpuzu 
Çerçilerin ağ nabatı, sakgızı                             
İmdi de var damağımda dad vérer  
İtgin géden günlerimden yâd vérer (Gedikli, s.140)

Şair burada akarsu kenarlarında yetişen yarpuzların, bostanlardaki hıyar ve 
karpuzların, çerçilerin getirdiği kuru yemişlerin damağında kalmış tatlarını hasretle 
yâd eder. Burada zikredilen sebzeler yine yaz mevsiminde olgunlaşan ve tüketilen 
ürünlerdir.
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Héyder Baba Mirzemmed’in bahçası 
Bahçaların turşa şirin alçası 
Gelinlerin düzmeleri tahçası   

Hey düzülür gözlerimin refinde 
Heyme vurar hatireler sefinde (Gedikli, s. 141)

Şiirin bu bendinde yine yaz mevsiminde yetişen eriğin tadı hatırlanır. Burada 
“gelin” ifadesinin kullanılması da yaz mevsiminin arketipsel yönüyle ilişkilidir. 
Yukarıda açıklandığı üzere yaz, düğün coşkusunu içerir; gelin ana figürlerdendir. 

Verziğandan armut satan gelende 
Uşagların sesi düşerdi kende 
Biz de bu yandan eşidip bilende

Şıllak atıp bir gışgırıg salardıg 
Buğda verip armutlardan alardıg (Gedikli, s.143)

Yazın, hasadın sevinci bu bentte de armut, buğday, çocuk çığlıkları ile dile getirilir.

Bu bahçadan alçaları dererdik,                        
Gış adına çıhıp damda sererdik, 
Héy de çıhıp yalandan çöndererdik,

Gış zumarın yayda yeyip doyardıg,     
Bir külli de minnet halga goyardıg. (Gedikli, s.156)

Bu bentte de yazın damlara serilip kurutulan kışlık eriklerin çocuklar tarafından 
keyifle tüketilmesine değinilir. Bu da yaz bereketi ve sevincinin bir yansımasıdır. 
Aşağıdaki bentte de bir harman sürümü anlatılır:

Novruz Eli hermende vel sürerdi, 
Gâhdan yenüp küleşlerin kürerdi,              
Dağdan da bir çoban iti hürerdi,

Onda gördün ulah ayah sahladi,            
Dağa bahıp gulahların şahladi. (Gedikli, s. 66)

Yukarıda hikâyesine değindiğimiz “Sehendim” şiirinin şu dizeleri çok canlı ve 
ince bir zevki yansıtır:
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Arazın süd gölü daşdı, gayalıglar da bağ oldu 
Sarı sünbüllere zülüf içre oraglar darag oldu 
Yoncalıglar yene bildirçine yay-yaz yatağ oldu

Aras nehrinin suyunun bağları bahçeleri yeşertmesi bir annenin çocuğunu bes-
lemesini çağrıştıracak biçimde anlatılmıştır. Ekin biçme burada da zülüf taramaya 
benzetilir. Biçilen tarlalarda düzeni bozulan bıldırcınlar, yoncalıkları yurt tutmuştur. 

Bu kısmın özeti olarak; yaz mevsiminin bolluk ve bereketinin, düğün-bayram 
coşkusu ile yapılan hasatların Şehriyar’ın bazı şiirlerine konu edildiği gözlemlenir. 
Bu arketipsel bir durumun yansımasıdır. İlk anlatılardan itibaren birçok edebî türde 
sık sık bu tür hasat bayramlarının görülmesi; bu törenlerde esritici içkilerin içilip, 
kurbanlar kesilmesi arketipsel davranış biçimleridir.

Sonbahar: Tragedya mitine denk gelen sonbahar da Şehriyar’ın şiirlerinde karşıla-
şılan mevsimlerdendir. “Héyder Baba’ya Selam”ın şu bendi bu hususa örneklik eder:

Hezan yeli yarpahları tökende, 
Bulut dağdan yénip kende çökende, 
Şeyhelislam gözel sesin çekende,

Nisgilli söz üreklere deyerdi,                              
Ağaşlar da Allah’a baş eyerdi. (Gedikli, s.47)

Bu bentte sonbahar yelinin yaprakları dökmesi trajik bir duyarlılıkla ifade edilir. 
Bulutların köyün üzerine çökmesi, karanlık güçlerin zaferi; kahramanın yenilgisidir. 
Bu durumun tevekkülle karşılanması, ağaçların bile Allah’a boyun eğmesi, trajedinin 
“kader” olgusuna işarettir. 

 Bunlardan biri “O Taydan Gelene” başlıklı şiirde de şu dizelerde sonbaharın 
trajik yönüne atıfta bulunulur:

Hezanda o garayel bülbüle dedi: Goy get! 
Gül ile galdı görüş, ölmesek göy ot bitene. (Gedikli, s.199)

Bu dizelerde sonbahar rüzgârının zalimliği gül ve bülbül aşkını bitirmesi ile 
anılır. “Anâsır-ı erbaa’nın “hava” unsuruna denk gelen hazan yelinin kötülük getirici 
mitolojik bir unsur olduğu yukarıda anlatılmıştı. “Şatır Oğlan” başlıklı şiirde de 
benzer bir kullanış görülür:

Lanet ol bâd-ı hezane ki Nizami bağının 
Bir yava gülbeserin goymadı ki güllensin  (Gedikli, s. 249)
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Bu beyitte hazan yelinin acımasızlığı; bir hıyarın çiçeklenmesine bile izin verme-
yişi, lanetle anılır. “Gözümün Yaşları” başlıklı “bayatı”da da yine gül-bülbül aşkına 
son veren sonbaharın acımasızlığı şöyle dile getirilir:

Hezan geldi, gül apardı 
Bir güzel bülbül apardı 
Yanmışdım men, kül olmuşdum 
Yel de geldi, kül apardı (Gedikli, s. 214)

“Zaman Sesi” şiirinden alınan şu beyitte ise sonbaharda ağaç yapraklarının 
dökülmesi ile insan ömrü arasında trajik bir benzerlik kurulur: 

İnsan hezanıdır, tökülür can hezel kimi 
Saz tek hezel yağanda sızıldar hezan sesi  (Gedikli, s. 241)        

        

“Behcedabâd Hetiresi”  başlıklı metinde ise Şehriyar şöyle hayıflanır:

Eşgi var idi Şehriyar’ın güllü-çiçekli 
Efsus ki géza vurdu hezan oldu baharı (Gedikli, s. 238)

 

Şehriyar’ın güllü çiçekli; bahar gibi bir aşkı vardı, kazaya uğradı ve baharı hazana 
döndü. Burada kaza; yani trajedinin kader olgusuna vurgu yapılması dikkat çekicidir. 

Bu bölümün özeti olarak şunlar söylenebilir: Şehriyar, şiirlerinde sonbahar mevsimi 
ile ilgili unsurları da sıkça kullanmıştır. Bu unsurlardan en baskın olanı rüzgâr; bir 
başka deyişle yeldir. “Anâsır-ı erbaa”nın havasına denk gelen sonbahar mevsiminin 
yeli yakıcı, acı verici, kaos getiricidir. Burada da bu anlamlarda kullanılmıştır. 

Kış: Taşlamanın, yerginin mevsimi kış ve kışla ilgili unsurlar da Şehriyar’ın 
şiirlerinde karşılaşılan temalardandır. “Héyder Baba’ya Selam”da sık sık bu örneklere 
rastlanır. Bunlardan biri şöyledir:

Yaz gabağı gün güneyi dövende, 
Kend uşağı gar güllesin sévende, 
Kürekçiler dağda kürek züvende,

Menim ruhum eyle bilün ordadır, 
Kehlik kimin batıp galıp gardadır. (Gedikli, s. 142)
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Bu bentte zaman kış sonlarıdır; dağlar hâlâ karlıdır. Şair, kendisini kara batmış 
keklik gibi çaresiz hissetmektedir. Bu mitolojik kahramanın kış mevsimindeki 
yenilgisiyle; bir başka deyişle taşlamanın mitik içeriğiyle; ölümle eşdeğerdir. Aynı 
şiirin şu bentleri de benzer bir kaosu işaret eder:

Héyder Baba garlı dağlar aşanda 
Gece kervan yolu azıp çaşanda 
Men hardasam Tebriz’de ya Kaşan’da

Uzaglardan gözüm seçer onları 
Hıyal gelip aşıp keçer onları 

Bir çıheydim Damgayanın daşına, 
Bir baheydim geçmişine, yaşına, 
Bir göreydim neler gelmiş başına,

Men de onun garlarıylan ağlardım, 
Gış donduran ürekleri dağlardım. (Gedikli, s.147)

Bu dizlerdeki kervanın yolunu kaybetmesi; kışın yürekleri donduran soğuğu ve 
şairin gözyaşları kaosun ve yenilginin göstergeleridir. Karanlık güçlerin zaferi, kah-
ramanın yenilgisi ve ölümü olan kış mevsimine temas edilen metinlerden biri “Yata 
Bilmeyirem” başlıklı şiirdir. Bu şiirden alınan şu dizelerde, şair tam bir hiciv yapar:

Deli şeytan da deyir: Yorganı sat 
Gışdır, yorgandır, sata bilmeyirem (Gedikli, s. 251)

Şiirin yazılış sebebi ile ilgili verilen bilgilere göre, Şehriyar parasızlıktan bunaldığı 
bir sırada bu metni kaleme almıştır. Bu sebeple kış ve karanlığın gücü olan şeytan 
bir arada düşünülür. 

Şehriyar çok sayıda mersiye nitelikli şiir kaleme almıştır. Arkadaş ve akrabaların-
dan ölen kişilere söylediği bu şiirlerinde kış ile ölüm arasında ilişkiler kurulmuştur. 
Bunlardan biri “Doktor Cavid de Getdi” (Gedikli, s. 293) başlıklı metindir. Bu şiirdeki, 
“Yay can ala bilmese/Gış geli çar çar alı.” dizeleri kışın ölüm temini içermesine 
atıftır. Şairin amcasının kızı Nenegız’ın ölümü üzerine yazdığı şiirdeki “Şehriyar’ın 
da o manzumede kesgin gelemi/Güle yaz-yay, tikana sanki külekdi, gışdı” (Gedikli, 
s. 284); arkadaşı tiyatro sanatçısı Séi’dağa Fehriyye için yazdığı şiirdeki “Se’id’in 
vay sesi geldi, ocag söndü, çırağ öldü/Bizim Fehriyye’miz ölse, çemenler soldu, bağ 
öldü.” (Gedikli, s. 285)  gibi dizelerde hep aynı tutumla hareket edilmiştir. 

İran Devrimi öncesinde ortaya çıkan koasu anlattığı “Gardaşım Süleyman Rüstem’e 
Cavab” başlıklı şiirde şair ülkenin durumunu tipili, boranlı, karlı kış günlerine benzetir. 
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Başlara savrulup saman 
Gözleri doldurup duman 
Ya eba, ya imam-zaman

Dada çatın ki dardayıg 
Gışdır, külekdir, gardayıg (Gedikli, s. 196)  

Bölümün özeti olarak şunlar söylenebilir: Kış mevsimi, ölümün; anâsır-ı erba-
anın toprak unsurunun iklimidir. Acı veren bir taşlamadır kış. Kaos ve karanlığın 
güçlerinin zaferidir. Şehriyar’ın şiirlerinde de bu şekliyle sık sık kış mevsiminin 
işlendiği gözlemlenir.

SONUÇ

Mitoloji saf insanın, olabilecek en doğal duygularının, düşüncelerinin yansıdığı 
edebî metinlerdir. Çağdaş insan bütün kültürlenme süreçlerine rağmen özüne dair 
değerlerinin bir kısmını korumaya devam ediyor. Bu değerlerin önemli bir kısmı 
ortak bilinçdışında yaşıyor. Edebî metinler bu unsurların en çok dışa vurulduğu 
alanlardır. Bu unsurlar arasında hayat döngüsünü oluşturan zaman-mekân ögeleri 
de vardır. Mevsimler bunlardandır. 

Edebî metinlerde, estetik haz yaratıcı duygu hallerinin başında özdeşlik kurma 
gelir. Hepimiz, “bize hitap eden”i severiz. Arketipsel ögeler; türün tamamına hitap 
eder. Hepimiz, bilerek ya da bilmeyerek bu ögelerle karşılaştığımızda hoşlanırız. 
Edebî metinlerin evrensel nitelik kazanması biraz da bu ögeleri taşımasına bağlıdır. 
Şehriyar’ın şiirlerinin Hoşgenâb köyünden tüm dünyaya hitap eden bir niteliğe 
ulaşması da bu hususla kısmen ilişkilidir. Bu şiirler bireyden, yerelden, millîden 
yola çıkıp evrensel bir değere ulaşmışsa bu onun duygu ve düşünce dünyasındaki 
insanî özü yansıtma başarısından ibarettir.
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ŞEHRİYAR’IN TÜRKÇE ŞİİRLERİNDE 
BİR ODAK NOKTASI OLARAK DAĞ OLGUSU

Yrd. Doç. Dr. Şamil YEŞİLYURT *

GİRİŞ

Edebiyatın temel iki malzemesi tabiat ve insandır. İnsan anlatılırken tabiat, tabiat 
anlatılırken de insanın vasıflarından yararlanma, varlıklar arasında nitelik aktarmaları 
yapma sanatçıların sıklıkla başvurdukları bir anlatım yöntemidir. Tabiat unsurları 
olan dağ, tepe, ova, yayla, göl, deniz edebî metinlerde hem harici âlemdeki anlam 
değerleriyle hem de sanatçının çağrışım ve imge dünyasındaki bağlantıları ile kendine 
yer bulur. Böylece mekân ile insan bütünleşir. Tabiatla iç içe bulunan toplumlar gerek 
edebî metinlerinde kullandıkları tabiat unsurlarında gerekse harici âlemdeki dağ, göl, 
ırmak gibi unsurlara verdikleri isimlerde mitolojik birikimden istifade ederler. Çünkü 
bunlar coğrafi birer isimden öte ruhu olduğuna inanılan, canlı ve yaşam enerjisinin 
kaynağı olarak görülen manevi güç odaklarıdır. Fuzuli Bayat bu canlılığı ezelden 
var olan “Sihirli gücün fetişten ayrılması sürecinde ruhlar; orman, dağ, su, yer vs. 
ruhları gibi müstakil yaşama hukukunu elde ettiler.”1 sözleriyle açıklar; gökteki 
ve yerdeki tabiat cisimlerinin insan hayatında tuttuğu yerin öneminden dolayı bu 
varlıkların âdeta kutsallaştırıldığını ifade eder. 

Toplum hafızasında yer edinen ve yaşam biçimini yansıtan unsurlardan biri olan 
dağın yüksek olması, yamaçlarında bir yerleşim yerinin bulunması, zaman zaman 
yöre halkı tarafından o bölgedeki dağa bir cinsiyet atfedilmesi, heybetli görünüşü 
onun sanatçıları en çok etkileyen ve metinlerde en çok kullanılan yönü olmuştur. 

“Gök-Tanrı’ya yakın ve bazen ona destek olan dikeyliğin güçlü bir simgesi, 
evrenin merkezinde bulunan ve kozmik bir işlevi olan, ırkın beşiği, ağaçlı, karlı, 
hem erişilmez, hem gizemli bir yer…”2 diye nitelenen dağ, il koruyucusudur. Türk 
efsanelerinde tehlikeyle karşılaşan toplumun içinden çıkan yiğitlerin bir dağ şekline 
bürünerek kötülükleri engellemeleri bunun örneklerinden biridir. Bununla birlikte 
geçit vermeyen yalçın dağlar, milletin olgunlaşma süreci tamamlanınca yeniden 
doğuşun sembolü olur. Ergenekon’dan çıkışın anahtarı olan bozkurtun yol göster-
mesiyle eritilen demirden dağlar, Türklüğe hayat verir.

“Türk halkları arasında yaygın olan bir inanışa göre dağlar, bir zamanlar 
yenilmez yiğitlermiş. Onlar daha sonra ruhlarıyla birlikte taşa dönüşüp dağları 
oluşturmuşlar. Onların ruhları da bu dağlarda yaşamaktadır.”3 

* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
1 Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2005, s. 63
2 E. Y. Bonnefoy, Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü I. cilt (Çev. Levent 
Yılmaz), Dost Kitabevi, Ankara, 2000, s. 147
3 C. Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, ( Çev. Eren Ercan), Yurt Kitap-Yayın, Ankara, 2000, s. 63
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Al karısı; dağlarda, su kenarlarında ve ıssız yerlerde bulunur; dağ ruhu ismi 
verilen, Köroğlu’nun da atası olduğuna inanılan, dağların zirvelerinde yaşayan bu 
yaşlı varlık, kişiye saz çalıp şiir söyleme yeteneği kazandırır; Anka, Kaf dağında; 
Zümrüt, Elbruz dağında yaşar. Dağı bir hareket merkezi olarak alan ilkel insan, onda 
bulduğu kutsal gücü sahiplenmiş ve kendi gücünü de ondan almıştır. Pek çok toplumun 
mitolojik âleminde dağ ile inanç arasında kurulan paralellik, gerek ilkel toplumların 
inanış ve dinlerinde gerekse İlahi dinlerde birbirine yakın biçimde düşünülmüştür. 
“Bu anlamda dağlara tapınma, Türk kozmogonik görüşler sisteminde de önemli bir 
yer tutmuştur. Etnogenetik metinlerde (ırkların genetik yapısını inceleyen bilim dalı) 
vurgulanan başka bir fikir de ilk ecdadın, gök kökenli olmaları ve bu yüzden de dağla 
bağlılıklarıdır. Dağ, mitolojik işlevine göre eski düşüncede, doğum yeri, mağara ve 
beşik gibi sözcüklerle birlikte bir anlam grubu yaratırdı. Türk halklarının mitolojik 
geleneğinde sistemli bir şekilde korunması, dağa tapınmanın Türk Tanrıcılığındaki 
yerini açık bir şeklide gösteriyor. Kaynaklar da vatan koruyucusu ve mitolojik Ulu 
Anayla bağlı bu tapınışın izlerini açık bir şekilde yaşatmaktadır.”4 

Yunanlıların Athos ve Olympos dağları yüksekliği bakımlarından dinî ve mitolojik 
boyut yüklenmiş dağlardır. Çinlilerin Hua, Tai ve Wutai dağları eski çağlardan beri 
tapınakların ve manastırların bulunduğu kutsal dağlardır. Sri Lanka’da yer alan Âdem 
tepesi Budist, Hristiyan, Müslüman ve Hindular tarafından kutsal kabul edilen bir 
mekândır. Filistin sınırlarında bulunan Gerizim dağı Yeni Ahit’te Şekem olarak geçen 
dağdır. İtalya sınırlarındaki Vezüv yanardağının püskürmesi ile Pompei şehrinin 
haritadan silinmesi bu dağın dinî ve tarihî boyutunu işaret eder. Hintliler için Kailos 
ve Himalaya kutsiyet atfedilen dağlardır. “Türkler arasında göğün direği kabul edilen 
ve dünyanın merkezinde bulunan Demir Dağ’ın yedi kat olduğuna inanılır”5. Hz. 
Musa (AS)’nın Allah’la konuştuğu ve on emri aldığı Sina dağı ile Siyon dağı; Hz. İsa 
(AS)’nın üzerinde çarmıha gerildiğine inanılan Zeytin dağı; Hz. Muhammed (SAV)’e 
ilk vahyin geldiği Hira dağı kutsallık kazanmış dağlardır. Örnekleri çoğaltılabilecek 
ve kendilerine kutsallık atfedilen dağlar, ilkel dönemlerden itibaren çeşitli inanç 
sistemlerinde tanrılara kurbanlar adanan, sunakların bulunduğu, yüceliği ile tanrıya 
yakın olma duygusunu birleştiren doğal yapılar olarak kabul görmüştür. Ancak 
Roux, “Metinlerde, kurban sunmak üzere dağ’lara yapılan hac yolculuklarından 
bahsedilir. Ne var ki, kurbanın dağa mı yoksa dağ’daki başka herhangi bir güce mi 
sunulduğu her zaman bilinmemektedir: bunlar çoğu kez genel kült mekânlarıdır.”6 
diyerek bu konudaki belirsizliğe dikkat çeker. Frye, Kitab-ı Mukaddes’ten hareketle 
temellendirdiği çalışmasında dağ ile inanışı bir araya getirerek “Üzerinde yaşadığımız 
yeryüzü dağlar vasıtasıyla semaya bağlanmış gibi görünmektedir ve yüksek yapılı 
tapınakların ya da kulelerin sembolik dağlar oldukları oldukça açıktır”7 der. Gerçek 
olan şudur ki: Yücelik ve ulaşılmazlık düşünceleri ile gökyüzünde olduğuna inanılan 
yaratıcıya yakın olma çabası, dağların kutsanmasını beraberinde getirmiştir. Bu 
sebeple en yüksek dağlar, insanoğlunun yüceliğe dolayısıyla yaratıcıya uzanmasına 
yardımcı olan araçlardır. 

4 C. Beydili, a.g.e., s. 145
5 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Berikan Yayınevi, Ankara, 2010, s. 141
6 J.-P. Roux, Eski Türk Mitolojisi (Çev. Musa Yaşar Sağlam), BilgeSu, Ankara, 2011, s. 62
7 N. Frye, Kudretli Kelimeler (Çev. Selma Aygül Baş), İz Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 189
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“Oğuzlar, dağlarla konuşur, dağlara dua eder, beddua eder, yaşlanmasından, 
yıkılmalarından korkar, esenlik diler, geçit vermelerini ister, şifa dilenir, yemin eder, 
selam ederler…”8 Türklerde orman ile dağ birlikte düşünülmüştür. “Folklor malze-
melerinde, dağın veya ormanın, reel dünya ile öteki dünyanın, hayatla ölümün, gizli 
olanla açık olanın sınırını oluşturduğu görülmektedir. Bu yönüyle dağ tıpkı orman 
gibi öteki âleme açılan kapı görevini yerine getirmektedir.”9 

Kızılderili mitolojisinde de dağların bu dünya ile öte âlem arasında bir geçiş 
noktası olduğu inanışı hâkimdir:

“İnsanlar öldüğü zaman, bir tepenin üstüne çıkmak zorunda kalırlar. İçinde 
yaşadığımız dünya ile bizden önce gidenlerin dünyası arasında bir ayrım çizgisi 
bulunmaktadır. O çizgi, bir tepenin zirvesidir… Birisi çok hasta olduğu zaman, 
tepeye tırmanmaya başlayabilir. Özellikle sevdiği kimseler yanındaysa ve onun geri 
dönmesini istiyorlarsa, tırmanma işi çok zor bir iştir. Ama çok hastaysa ve çok acı 
çekiyorsa, yoluna devam eder, onu geri getirmek için haykıranlara karşın tepenin 
üstüne ulaşabilmek için didinir durur. Eğer tepenin üstüne ulaşırsa, öbür tarafa 
bir göz atabilir. Orada bulunanlar hasta kimseyi görür görmez ona seslenirler ve 
kendilerine katılması için yalvarırlar. Ama yaşayanlar tarafındaki insanlar, onu 
tutmak için yeterli derecede seviyorlarsa, o kimse onlarla kalır.”10 

“Tapınağın basamaklarını törensel olarak çıkan ya da göğe uzanan ayinsel bir 
merdivene tırmanan kişi artık insan değildir; ayrıcalıklı ölümlülerin öldükten sonra 
serbest kalan ruhları, göğe yükselirken insan olma durumundan sıyrılırlar.”11 diyen 
Eliade, benzer inanışla yükseklik ile İlahi güce yaklaşma arasındaki yakınlığa işaret 
eder.

Pek çok inanç ve inanış sisteminde yer ile gök arasındaki karteziyenik durumu, 
yüce dağların zirvelerine ulaşarak aşmaya çalışan insanoğlu, kendi bölgelerindeki 
en yüksek dağı genelde dünyanın merkezi olarak kabul etmiştir. O dağa yüklenen 
kutsiyet ve yüceleştirme eylemini, Tanrı’ya yakın olma arzusunun bir sonucu olarak 
görmek gerekir.  

ŞEHRİYAR’IN TÜRKÇE ŞİİRLERİNDE BİR ODAK  
     NOKTASI OLARAK DAĞ OLGUSU

Doğum tarihi konusunda kaynaklarda birlik olmamakla birlikte Tebriz’de hicri 
1283 ya da 1285 yıllarında doğduğu düşünülen Şehriyar, başta Güney Azerbaycan 
Türklüğü olmak üzere bütün Türk dünyasının sesi olmuş bir sanatçıdır. Gerek 
ailesinden gerekse özel hocalar ve mektepten aldığı eğitimle kendisini iyi biçimde 
yetiştiren sanatçı, tıp tahsilini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve Tahran’dan sürgün 
edilmiştir. Şiirlerinde çocukluğunun geçtiği, Heyder Baba dağının bulunduğu ve çok 
sevdiği Hoşgenap’a özlem, sevdiği kızı bırakıp ayrılmak zorunda kaldığı Tahran’a 
ve oradaki yaşanmışlıklara duyduğu özlem, sembolik ifadelerin ardında anlatılır. 
Yaygın anlatım metodu ise tabiat ile insanın ortak noktada birleşmesini sağlayan 
duygudaşlığa yer vermek ve tabiatı duyguların ifadesine vasıta kılmaktır:
8  Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi Cilt 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 441
9 Fuzuli Bayat, “Türk Mitolojisinde Dağ Kültü”, Folklor/Edebiyat, 2006/2, s. 48 
10 A. M.-C. Rachlin, Kızılderili Mitolojisi (Çev. Ünsal Özünlü), İmge Kitabevi, İstanbul, 1994, s. 270
11 M. Eliade, Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2003, s. 62 
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“Héyderbaba, sende defineler var 
Dağlar vedi’esi, hezineler var 
Amma sene benzer de sineler var

Bu sineler dağlar ile danışur 
Dağlar kimi göyler ile gonuşur.”12 (Gedikli, s.154)

Şehriyar’ın Türkçe şiirlerini neşreden Yusuf Gedikli bu çalışmasında şairin 
sanat görüşlerini değerlendirirken onun sembolist sanat anlayışına olan tutumunu 
“Şehriyar, sembolizmi ‘mevzunun benzer mevzu ile değiştirilmesi ve örtülü verilmesi’ 
biçiminde tarif etmiş, sembolizmin şark edebiyatında mühim bir yer işgal ettiğini ve 
Hafız şiirinin de sembolist olduğunu söylemiştir.”13 diye ifade eder. Bu şekilde çok 
sözle anlatılacak bir duygu hali, birkaç sembolün ardına gizlenir. 

Şiirlerinde halk bilimi unsurlarına sıklıkla müracaat eden Şehriyar, halkın gelenek 
göreneklerinin yanısıra köy yaşamı ve tabiat unsurlarına da yer vermiştir. Türk’ün 
Dili şiirinde “Türk’ün meseli, folkloru dünyada tekdir” (Gedikli, s. 125) vurgusuyla 
şiirinin beslendiği kaynağı işaret eder; imge âlemini sembollerin ardına yerleştirirken 
seçtiği semboller daha çok mitolojik derinliği olan tabiat unsurlarıdır. 

Şairin temel düşüncesini tabiat unsurları üzerine kurduğu şiirlerinden en bilineni 
“Heyder Baba’ya Selam”dır. 1954-1955 yılları arasında  yayımlanan bu şiirin yan-
sıması devam etmiş olmadır ki şair, 1964’te “İkinci Heyder Baba’ya Selam” şiirini 
yayımlar. “Şehriyar geniş ilgi gören ve büyük heyecan uyandıran bu şiirinden sonra 
Heyder Baba ve Hoşgenab’ı tekrar ziyaret eder. Hısım akrabayı, dost tanışı, kavim 
kardaşı, dağı taşı gören, on yıllar süren uzun bir ayrılıktan sonra yeriyle yurduyla 
buluşan Şehriyar bu ziyaretten çok duygulanır ve 30 beşlikten oluşan 2. Heyder 
Baba’ya Selam’ı yazar.”14 Dolayısıyla şairin ilham kaynağını doğup büyüdüğü 
coğrafyanın insanla iç içe olan dağları, taşları, gölleri, ormanları, yolları, şimşekleri, 
yıldırımları, yağmuru, bulutu ve insanların yaşam biçimi oluşturur; Heyder Baba 
dağı da bütün bu hadiselerin bir arada bulunduğu bir odak merkezidir. 

Şiir sanatının bu anlamdaki etki gücünün farkında olan şair, “Derya Éledim” 
şiirinde küçük bir dağı âdeta bir masal diyarına dönüştürerek küllerinden yeniden 
doğan ankanın mekânı hâlinde tasavvur ettiğini ifade eder:

“Bah ki Héyderbaba efsane tek olmuş bir Gaf, 
Men kiçik bir dağı sermenzil-i Anga éledim.” (Gedikli, s. 135)

“Heyder Baba’ya Selam” beşliklerden oluşmaktadır. Bu beşliklerin ilk üç dizesinde 
Heyderbaba dağı, oradaki yaşam biçimi ve tabiat unsurlarından en ince ayrıntısına 
kadar söz edilir. Hatta şairin ortaya koyduğu tablo, okuru bir ressamın fırçasından 

12 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, İstanbul, 1990 (Şiirlerden yapılan alıntılar bu baskıdandır.) 
13 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 36 
14 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 83
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çıkmışçasına şiirin dünyasına dâhil eder. Son iki dizede ise şiirin öznesi üzerinden 
daha çok bireyin evsensel arzu ve beklentileri, endişeleri, sevinçleri ve hüzünleri 
Romantik bir duyuşla dile getirilir. Böylece Heyder Baba dağı, şairin asıl ulaşmak 
istediği noktaya giderken ona eşlik eden bir yol arkadaşı misali ilhamını harekete 
geçiren bir güç olarak kendisini gösterir. Bu sebeple sohbet üslubu içerisinde Heyder 
Baba ile konuşmak, dertleşmek, tabiatın güçlü kabul edilen bir unsurundan yaşan-
mışlıklar dolayısıyla hem af dilemek hem de özlem ve pişmanlıkları dile getirmek 
şiirin genel planını ortaya koyar. Bu bireysel duyuş biçiminin bazen beşliğin bütününe 
hâkim olduğu da görülmektedir: 

“Bayram yéli çardağları yıhanda 
Novruzgülü, garçiçeyi çıhanda 
Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda

Bizden de bir yad éyleyen sağ olsun 
Derdlerimiz goy dikkelsin, dağ olsun.” (Gedikli, s.136)

“Héyderbaba, dünya yalan dünyadır 
Süléyman’nan, Nuh’dan galan dünyadır 
Oğul doğan, derde salan dünyadır

Her kimsiye her ne vérip alıpdır 
Eflatun’dan bir guru ad galıpdır.” (Gedikli, s. 144)

Heyder Baba dağı, Şehriyar için özel bir yere sahiptir. Orayı nitelerken “Ağa 
Mir Sadığın Heyratı” şiirinde “Mende Musi kimi Heyderbaba’dır Tur dağım” 
(Gedikli, s. 206) diyerek Heyder Baba’ya kutsiyet atfeder; onu ilhamı harekete 
geçiren bir merkeze koyar. Böylece zaman ve mekânı bir araya getiren bireyin 
hem yaşanmışlıklarına hem de aidiyet duygusuna seslenen bir anlam taşır. Öyle 
ki şairin çocukluğunun geçtiği bir mekân olması, mekân yoluyla geçmiş zamana 
giden bir kronotopun varlığını işaret eder. “Edebiyatta ve bizzat sanatta, zamansal 
ve uzamsal belirlenimler birbirinden ayrılamaz ve daima duyguların ve değerlerin 
izini taşır.”15 diyen Bakhtin’in bu tespiti ile Heyder Baba’da Şehriyar’ın oluşturmaya 
çalıştığı duygu atmosferi birbiriyle örtüşmektedir. Bu şiirde zaman ile mekânın dağ 
sembolü etrafında bir araya gelişi, bireyin bilinçdışını da etkisi altına alıp zamansal 
yolculuğa sürükleyen bir hareket gücüne sahiptir. Mekân olgusu ile bireyi bir araya 
getiren ortak değer de budur. Heyder Baba’ya seslenen özne, çaresizlikle birleşen 
ruh hâlinin ifade biçimi olarak dağı gösterir ve ondan medet umar:

“Men senin tek dağa saldım nefesi 
Sen de géyter göylere sal bu sesi 
Bayguşun da dar olmasın gefesi

15 M. Bakhtin, Karnavaldan Romana (Der. Sibel Irzık), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 316
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Burda bir şér darda galıp bağırır 
Mürüvvetsiz insanları çağırır.” (Gedikli, s. 148)

“Heyder Baba’ya Selam” şiirinin ikinci bölümündeki plan ilk bölüme benze-
mektedir. Burada da dağ sembolü, imgesel âlemin kapılarını aralayan bir vasıta 
görevindedir. Yıllar sonra memleketine dönen Şehriyar, o özlem ve sevinçle büyük 
ilgi gören şiirinin ikinci bölümünü kaleme alır. Şiirinin ikinci beşliğinde şiirin 
öznesinin Heyder Baba ile karşılaşmasını yıllar sonra Yusuf (AS)’a kavuşan Yakup 
(AS)’a benzeterek kıssaya telmihte bulunur. 

Aradan geçen zaman, Heyderbaba’yı olduğu kadar özneyi de değiştirmiştir. 
Zamanın geçişi üzerine duyulan bu hayıflanma, şiirin pek çok yerinde geçmişe özlem 
duygularını içeren ifadelerle tekrarlanır. Bu şiirde artık ilk bölüme göre olgunlaşmış ve 
hayata hep daüssıla (vatan hasreti) gözüyle bakan, geçmişin hatıralarını yad etmekten 
mutluluk duyan, çoğunlukla hayıflanan ve karamsar bir öznenin bakış açısı vardır:

“Zaman kéçir, üfüglerde toz galır 
Kârvan kimi uzaglarda toz salır 
Duman gelir, ürekleri çulgayır

Yürek déyir: Zaman kéçme, aman dur 
Kéçenlerde gözüm var, bir dayan, dur.” (Gedikli, s. 150)

Gedikli’nin belirttiği üzere Kerec denilen yerde dağın yamacına yaslanmış evinde 
yaşayan bir akrabasına konuk olan Şehriyar’ın dağ manzarasından etkilenmesi 
üzerine kaleme aldığı “Kerec Hatiresi” şiiri tabiat ile çocukluk ve gençlik arasındaki 
bağı ele alır. Görmüş olduğu dağ manzarası, şaire Heyder Baba’yı ve oradan da 
çocukluğunun geçtiği mekânları anımsatır:

“Géyretin dağ kimidir, dağ dağa elbet dayanar 
Sen de dağlar kimi dağları dayağ éylemisen.

Açılıp burda üfüğ dağdır, ağaşdır, bağdır 
Dağa dirseklenip o menzeri bağ éylemisen.” (Gedikli, s. 247)

Şehriyar, dağların yüceliğini insanların yüceliği ile özdeş kılarak aradaki ben-
zetme yönünü kullanır. “Memmed Rahim’e (Birinci) Cevap” şiriinde “Uca dağlar, 
birbirlerin göreler” (Gedikli, s. 164) diyerek Memmed Rahim isimli genç şair ile 
Şehriyar’ın büyüklüğünü dağların birbirini görmesine benzetmiştir. Doğu Azer-
baycan’ın önemli dağları olan ve Şehriyar’ın yaşadığı bölgedeki Meşgin, Eher ve 
Karadağ ile Memmed Rahim’in bulunduğu taraftaki Karabağ ile Şeki ve Şirvan 
dağları Aras nehri tarafından ayrılmaktadır. Her iki kesimdeki yüksek dağlar Şehriyar 
ile Memmed Rahim’i temsilen kullanılmıştır. 
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Şehriyar’ın şiirlerinde dağlar yüce, bulutlu, karlı ve dumanlıdır. Onların yüceliği 
ve dumanlı oluşu, bireyin sıkıntılı ve karamsar durumuyla özdeşleştirilmiştir. Büyük 
şair, Bulut Karaçorlu Sehend’in evinde konuk olduktan sonra şaire ithafen yazdığı 
“Sehendim” şiirinde şairi, Azerbaycan’ın en yüksek dağlarından biri olan Şah dağına 
benzetmesi, şaire “Şah dağım” (Gedikli, s. 181) diye seslenmesi “şe’rin, edebin Şah 
dağı” (Gedikli, s. 183) olarak Sehend’i görmesi “O ne şa’ir ki dağın vesfine misdag 
onu gördüm” (Gedikli, s. 183) demesi tabiat ile insan arasında kurulan paralelliği 
işaret eder. Aynı zamanda zorlukların üstesinden gelmenin sembolik ifadesi, bu 
dağları aşmaktır. Ne kadar zorlu olursa olsun o dağları Ferhad misali delmek her 
zaman için mümkündür ve “Bir gün olar bu dağları çaparlar” (Gedikli, s.  175) 
sözüyle ümitli bakış açısı canlı tutulur.

Dağlar, sevenleri birbirinden ayıran nitelikleriyle de şiirlerde sembolik anlam 
taşır. Şairin Süleyman Rüstem’e yazdığı “İki Gardaş Arasında” adlı şiirde “Déme 
dağ-daşdır Süléyman meni senden ayıran şéy” (Gedikli, s. 193) diye sözünü ettiği 
durum, dağların folklordaki işlevini de işaret eder. Neredeyse halk şiirinin pek çok 
örneğinde dağların sevenleri ayırma, darda bırakma ve zorda kalma vasıfları ön 
plana çıkar. Folkloru geniş bir hazine olarak gören ve ondan istifade eden Şehriyar 
da ayrılığa doğal bir gerekçe olarak dağları işaret eder. 

Şairin şiirlerinde özgürlük ve sonsuzluğun somutlaşmış olgusu olarak görülen 
dağ, yücelik hissi ile bir araya gelerek bazen sevinç bazen de üzüntü hâlini anlat-
mada mübalağa sanatının bir parçası olur. Yakın dostu Se’idağa Fehriyye’nin ölümü 
üzerine yazdığı “Fehriyye’nin Ölümü” şiirinde tabiat ile birleşen şairin hüzünlü ve 
yaralı durumu bu bağlamda dile getirilir:

“Tebi’et köçdü senle Şehriyar’ın dağlı teb’inden 
Duman gavzandı, cengel itdi, derya batdı, dağ öldü.” (Gedikli, s. 286)

Baht kara olsa dağın tepesi gibi karlı ve yücedir; keder, bir dağ gibi yükseldiğinde 
başını yücelere diker; İslam bayrağı yücelerde olmalıdır ve dağlara dikilmelidir. 
Dolayısıyla şairin dağ ile yüceliği özdeşleştirmesi sıklıkla tekrarlanan bir durumdur. 

Dağların görünüşünü ifade ederken kullanılan sanatsal söyleyiş, şiirin estetik 
yapısı içerisinde anlam bulmaktadır. Dağların başının karlı olmasının “Hele ağ 
kürkü bürün, yazda yaşıl don da geyersen” (Gedikli, s. 182) biçiminde ifade edilmesi 
bunu örnekler. Dağın yamacının insani uzuvlarla ilişkilendirilerek dağın yamacı için 
“böyür” (böğür) ve döş, ön yüzü için gaş denilmesi; “Sehendim” şiirinde Sehend 
dağı kastedilerek toplumdaki gurur ve statü işareti olarak görülen papağın Sehend 
ile ilişkilendirilmesi dağların âdeta canlı birer varlık olarak hayal edilmesinin ve 
tabiatla iç içeliğin göstergesidir.  

SONUÇ

Şehriyar’ın şiirlerinde dağ, tabiatın önemli bir parçası olarak görülmüş ve şairin 
ilhamını harekete geçiren bir fonksiyon üstlenmiştir. Bireyi ve bireyin içinde bulun-
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duğu durumu, tabiat unsurlarına yükleyen şair, dağı bir insan gibi tasavvur etmiş ve 
onun üzerine imaj dünyasını inşa etmiştir.

Şehriyar’ın şiirlerinde geçen dağ isimleri şunlardır: Heyder Baba dağı, Demavend 
dağı, Gafdağı, Gafgaz dağları, Elbruz dağları, Gaflangı dağı, Garadağ, Mışov dağı, 
Savalan dağı, Sehend dağı, Tur dağı. Bütün bu ismi geçen dağların ortak özelliği 
yüksek olmalarıdır. Bundan dolayı dağlar, şairin o an hissettiği duygu hâlinin yan-
sıması olarak düşünülmüş ve bazen üzüntü bazen sevinç durumu, dağların yüceliği 
ile ilişkilendirilmiş; şairin içsel dünyasının yansıması olmuştur. Bununla birlikte 
tabiatla iç içe yaşayan insanın tabiat unsurlarından yola çıkması, kendi hislerine 
tabiatı tercüman olarak işaret etmesi folklorik ürünlerde sıklıkla kullanılan bir 
yöntemdir. Şehriyar da bu geleneksel birikimden istifade etmiş ve dağları bireyin 
dış dünyadaki yansıması olarak hayal etmiştir. 
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ŞEHRİYAR’IN ŞİİRLERİNDEKİ BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN
MİTSEL/ARKETİPSEL YÖNDEN İNCELENMESİ

Dr. Hilal AKÇA * 

GİRİŞ

Mitoloji eski insanın eğitim sistemidir. Çünkü dünyadaki olaylar insanı eğiten, onu 
yaşama hazırlayan birer felsefî kanıt rolündedir. Millî şuur, edebiyat, ideoloji, siyaset 
kaynağı olarak araştırılan mitler, her milletin millî tefekkürünün ve psikolojisinin 
kendine has özelliklerinin ilk kaynağı olarak bilinir1. Mit herhangi bir şeyin sebep 
sonuç açısından var oluşunu anlatmakla birlikte bir mantık sistemidir. Çünkü olaylar 
her ne kadar doğaüstü ve kutsal olarak değerlendirilmiş olsa da gerçekçi bir mantığa 
bağlanır. Sonuçta mitoloji kozmosun ortaya çıkışını, düzenin sebebini, varoluş 
ideolojisini, insanı çevreleyen canlı ve cansız, görülen ve görülmeyen, olağanüstü 
ve sıradan, maddî ve manevî her şeyin kavranmasını sağlar.2 

En eski toplumlarda hâkim kültürel şekil mitlerdir. Mitsiz bir uygarlığın düşünül-
mesi, onu tüm anlamlardan mahrum etmek demektir. Din düşüncesinin bile mitten 
türediğine dair görüşler vardır. Dünya ve yaratılış hakkındaki ilkel görüşlerin ayrılmaz 
bir parçası olan mit, dünyayı bir bütün olarak kavrama imkânı verir. İlkçağda insanın 
yaratılışı, gerçek dünya ve doğa olaylarının nasıl meydana geldiği ancak mitlerin 
anlaşılmasıyla mümkün olur. Bir başka kaynağı da ritüeller olan mit, dünyada olup 
bitenleri açıklar3. 

“(…) Aslında bir enerji olup kararsız düşünceleri yansıtan mit, hem diakronik 
(geçmiş hakkında hikâyeler) hem de sinkronik (şimdi ve gelecek arasındaki ilişki) 
olmakla her iki durumu da içinde barındır. Böylece mitin yardımıyla geçmiş, günü-
müz ve gelecek arasında bağlantı kurulur. Böylece nesillerin arasındaki manevî 
bağ sağlanır.”4

Kültür, tarih boyunca oluşan mitolojik miras ile karşılıklı ilişkide olmuştur ve bu 
bakımdan edebiyat da bir istisna oluşturmaz. Sanatsal irade de mitolojik görüşlerle 
genetik bir bağ içerisindedir. Mitolojiyle edebiyat arasındaki bağı halk kültürü 
güçlendirir. Aynı zamanda edebî metinlerin de temelinde mitolojik motifler yer alır. 
Hayvanlar ve bitkiler hakkındaki hikâyelerin ilk kaynağını mitler oluşturur5. 

Eski Türklerin bozkırda konar-göçer bir yaşam tarzını benimsemiş olmaları, 
avcılıkla ve hayvancılıkla uğraşmaları doğadaki birçok hayvanı iyi tanımalarını 

* Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi
1 Fuzuli  Bayat , Mitolojiye Giriş, Ötüken Yay., İstanbul, 2010, s. 11
2 Fuzuli  Bayat, a.g.e., s. 12-13
3 Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük (Çev.: Eren Ercan), Yurt-Kitap Yay., Ankara, 2004, s. 373-374
4 Celal Beydili, a.g.e., s. 374
5 Celal Beydili, a.g.e., s. 379-380
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sağlamıştır. Bu yaşam tarzı Türklerin düşünce dünyasını da etkilemiş ve Türkler 
hayvanlara çeşitli anlamlar yüklemişlerdir. Hayvanların, en başta da kuşların, dilini 
öğrenmek dünyanın her yerinde doğanın gizlerini bilmek ve dolayısıyla gelecek-
ten haber verme yeteneğine sahip olmak demektir. Hayvanlar geleceğin sırlarını 
açıklayabilirler, çünkü ölülerin ruhlarının “alıcıları” ya da tanrıların görünür hale 
gelmeleri olarak tasarlanırlar6. 

Güney Azerbaycan edebiyatının güçlü kalemlerinden olan Seyit Muhammed 
Behçet Tebrizi Hüseyin Şehriyar, yaşadığı dönemde Türkçe şiirler yazarak milli 
bilincin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Çünkü Şehriyar, “cemaatin, halkın dilinde 
yazmak gerektiğine, eğer böyle olmazsa halkın yüreğine yol bulunamayacağına” 
inanmıştır7. Halkın sesi olmak için şiirler yazan Şehriyar, “Türk’ün meseli, folkloru 
dünyada tektir.” diyerek halk kültüründen yararlanmıştır. Şair “Heyder Baba’ya 
Selam”a yazdığı Farsça ön sözde çocukluk günlerini tabiatla baş başa geçirdiğini, 
bu günlerin zengin hatırasını muhafaza edip onlardan yararlandığını dile getirmiştir8. 
Şairin bu sözleriyle kültürel mirastan etkilendiği ve millî psikolojisini şiirlerine 
yansıttığı söylenebilir. Şairin şiirleri incelendiğinde tabiat unsurlarından sıklıkla 
yararlandığı, hayvanların ve bitkilerin mitolojik özellikleri üzerinden göndermeler 
yaptığı tespit edilmiştir.      

HAYVANLAR:

Simurg:

Fantastik bir hayvan olan Simurg, çoğu kültürde görülür. Farklı adlarla anılma-
sına rağmen özde birbirlerinin aynısıdırlar. Mısır mitolojisinde “Phoenix”, İran’da 
“Simurg”, Arap –İslam kültüründe ise “Anka-Zümrüdüanka” olarak bilinir. Bunun 
yanı sıra Garuda Hint mitolojisinde nitelikleri bu yaratıklara benzeyen “karakuş” 
(kartal olma ihtimalide var) Türk kültürü ve mitolojisine aittir. Bütün mitolojilerde 
yer alan Grifon9 ve gerçek hayvanlardan olan akbaba ve başka bazı hayvanlar da 
bu gruba girebilir. Grifonlar göğü, tan ağarışını, ilim, irfan, kuvvet gibi kavramları 
ifade eder. Türk mitolojisinde özellikle kartal başlı grifonlar yaygındır10. Anka ismi 
olup da cismi olmayan büyük bir kuştur ve yüzü insana benzer, boynu uzun ve 
boynunda ak bir halka takılıdır, tüyleri renk renktir. Vücudunda otuz kuşun renk ve 
alâmeti vardır. İnsan ve hayvanlardan kaptığı her şeyi parçalar, dünyayı kaplayan 
büyük dağ “Kaf” onun mekânı olarak tasavvur edilir. Kaf, Şark hurafelerine göre 
İran’daki Elburz Dağı’dır11. 

6 Mircea Eliade, Şamanizm (Çev.: İsmet Birkan), İmge Kitapevi, Ankara, 1999, s. 125-126
7 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri (İnceleme-Şiir Metinleri- Sözlük), Türkyıldız A.Ş., İstanbul, 
1990, s. 44 (Şiirlerden yapılan alıntılar bu baskıdandır.)
8 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 85
9 “Griffon” veya “Griffin”, genellikle aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kafalı mitolojik yaratıktır. Farklı 
betimlemelerinde hayvanın dört ayağı da aslan ayağı, yalnız arka ayakları aslan ayağı veya tüm ayakları 
kartal ayağı olabilir. Antik Yunancada, kıvrılmış, kırık anlamındaki “grýps veya gryphos” sözcüklerinden 
türediği düşünülür. Latinceye “grýphus” şeklinde geçmiştir. Griffinler hakkındaki bazı efsanelerde kuşun türü 
söylenmezken, diğerlerinde kartal sözcüğü geçer, ender olarak da kanatları olmayan, salt kartal kafası ve aslan 
bedeninden oluşmuş bir yaratık olarak anlatılır. Yine anlatılara göre, son derece cesur ve gururlu hayvanlardır. 
Bunlar pençelerinde insan, at, hatta fil taşıyabilecek kadar büyüktürler. Aynı şekilde, pençe tırnaklarının kupa 
olarak kullanılabileceği söylenir. Hatta köprücük kemiklerinden de yay yapılabildiği ifade edilir. İsveçli 
tarihçi Olaus Magnus’a göre bu yaratıklar, Kuzey dağlarında yaşamış bir kuş cinsidir.
10 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 163
11 Ahmet Talât Onay , Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Akçağ Yay., Ankara, 2000, s. 90
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Simurg, asla yere konmaz; daima yükseklerde uçar. Boynu uzun olduğu için 
“anka” adıyla; avlarını kapıp uzaklara uçtuğu için “muğrip” sıfatıyla anılır. Bir 
rivayete göre anka dişi bir kuşmuş ve Allah bu kuş için bir erkek yaratmış, çoğalarak 
Necid ve Hicaz tarafına yayılmışlar. Anka o yöredeki hayvanları birer birer alıp 
götürmüş, sıra çocuklara gelmiş, o zaman Ashab-ı Ress onu, peygamberleri Hanzele 
b. Safvan’a şikâyet etmişler, o da dua etmiş ve anka kuşunun nesli yıldırım çarp-
ması sonucu ölmüş. Başka bir rivayete göre bu kuşa “Zümrüdüanka” denilmesinin 
sebebi cennet kuşuna benzer yeşil bir kuş olmasından kaynaklanmaktadır. İranlılar 
bu kuşa üzerinde otuz kuştan birer renk ve alamet bulundurduğu için “sîmurg veya 
sîreng” adını vermişlerdir. Anka kelimesi de Oğuzcada anmak (an-) kökünün “bir 
şey hatırlatan resim” anlamına geldiği düşünülürse, zümrüdü ankanın “sîmurga 
benzeyen, simurgu andıran” manasında simurg-ı anka tamlamasından bozularak 
dilimize yerleştiği düşünülebilir12.    

Öte yandan devlet kuşu olarak kabul edilen Hüma’nın Yakutlarda “Umay” ya da 
“Imı” adıyla geçtiği anlatılır. Bu kuşun Anka ya da Zümrüdüanka’yla ilişkisi vardır; 
çünkü onun için söylenen birçok şey Anka kuşu için de geçerlidir13. Egemenliğin 
göklerden geldiğine ve Tanrı vergisi olduğuna inanan halk arasında “Hüma Kuşu” 
ile ilgili inanışlar da yaşamaktadır. Başkurtların inanışına göre, “Humay” en eski 
ata ve koruyucu ruhtur. Onun yavrularını vurmanın yasak olması da bu inanışla 
ilintilidir. İnanışa göre insanların, kuşların ve diğer hayvanların Ural Dağlarını 
mesken tutmalarında “Humay”ın büyük emeği olmuştur14. 

Denizi galdırıp almış beline  
Sanki Simurg-ı heyalım ucalır (yükselir) 
Lâkin oldugda daha mest-i camal  
Titreyir, hemlini (marş) eydikde calır (ısrarla). (“Türkiye’ye Hayali 
Sefer”, Gedikli, s. 128) 

Şehriyar, “Türkiye’ye Hayali Sefer” başlıklı şiirinde bu efsanevi kuşun özellikle-
rini bilinçli bir şekilde kullanmış ve Türkiye’yi olağanüstü özellikleri olan Simurg’a 
benzetmiştir. Adeta Türkiye(İstanbul)’nin üzerinden Simurg’un hayali yükselmekte, 
şair onun yüzünü gördüğünde ısrarlı bir marş duymaktadır. Sanki Türkiye, vücudunda 
otuz kuşun alameti bulunan Simurg gibi her güzelliği bünyesinde barındırmaktadır. 
Şair, aynı zamanda bu kuşun eski ata ve koruyucu ruh olma özelliğini de Türkiye’ye 
atfetmiştir.   

12 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1998, s. 30
13 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 164
14 Celal Beydili, a.g.e., s. 229
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Gör hardan (nerden) men sene saldım nefesi  
Dedim gaytar (geri vermek) sal âleme bu sesi, 
Sen de yahşı Simurg etdin megesi (sinek) 
Sanki kanat verdin yele, nesime  
Her tereften ses verdiler sesime (“Heyder Baba’ya Selam-2”, Gedik-
li, s.154) 

“Heyder Baba’ya Selam” şiiri yayımlandıktan sonra Güney Azerbeycan’da yeni 
ve güçlü bir Türkçe edebiyat doğmuştur. Heyder Baba’dan yükselen bu sesi bütün 
Türk ülkeleri duymuş ve coşkuyla karşılamıştır15. Şair şiirin ikinci bölümünde 
dünyanın dört bir yanına yayılan bu sesi; bir sineğin egemenliğin göklerden gelen 
simgesi olan Simurg’a dönüşmesi olarak yorumlamıştır. Çünkü Türk ülkelerinin 
dört bir yanından şairin sesine diğer şairler ses vermiştir. Şair bu durumu rüzgârın 
kanatlanarak her tarafa erişmesi olarak değerlendirir.

Şair, Türkçenin geleceğine umutla baktığı “Derya Eledim” şiirinin “Bah ki Heyder 
Baba efsane tek olmuş bir Gaf/Men kiçik bir dağı sermenzil-i (mezil, varılacak yer) 
Anga eledim.” (Gedikli, s.135) mısralarında Simug ve yaşadığı yerden esinlenmiştir. 
O, “Heyder Baba’ya Selam” şiirini yazdıktan sonra, şiir büyük bir yankı uyandırmış 
ve şiirin etrafında güçlü ve kudretli bir edebiyat meydana gelmiştir. Böylece şiire 
adını veren Heyder Baba dağı bir efsane olarak Anka kuşlarının mekânı olan Kaf 
dağına dönüşmüştür.

O da şe’rin, edebin Şah dağıdır, şanlı Sehend’i  
O da sen tek atar ulduzlara şe’r ile kemendi  
O da Simurg’dan almagdadır fendi.  
Şe’r yazanda geleminden bahasan nur sepelendi (“Sehendim”, 
Gedikli, s.183)

“Sehendim”16 şiirinde şair, “Heyder Baba’ya Selam”da olduğu gibi yine dağ 
imgesinden yararlanmıştır. Şehriyar bir dönem şiddetli ruhî bunalımlar geçirir ve 
hiç kimseyle görüşmez. Şair Bulut Karaçorlu Sehend kendisiyle görüşme talebinde 
bulunur; fakat Şehriyar bu talebi reddeder. Sehend tarafından şaire gönderilen man-
zum mektup onu çok duygulandırır. İki şair Sehend’in evinde görüşürler. Şehriyar 
bu şiiri orada kaleme almıştır17. Şehriyar, yazdığı bu şiirde Sehend dağıyla şair 
Sehend’i özdeşleştirmiştir. Sehend’in şiirlerini edebiyatın zirvesinde görmüş; Kaf 
Dağı’nın Simurg’dan güç alması gibi Sehend dağının da şair Sehend’den güç alarak 
tanındığını; onunla yücelip büyüdüğünü ifade etmiştir.

Kurt:

Oğuzlar kurt, diğer Türkler ise “böri” veya “börü” demektedirler. Börü yani kurt 
“üstünlük, büyüklük, yiğitlik” anlamına gelmektedir. Türklerde kurdun iki yüzü 
15 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 91-92
16 Azerbaycan’ın güneyinde yer alan bir dağ.
17 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 181
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vardır: İlahî yüzü; kötü ve hırsız yanı. Örneğin Kırgız Türklerinde yiğit ve seçkin 
kişilere “Kök börü” denilmektedir. Kurdun kötü yanını gösteren “karışkır, kaskır” 
ise kişi adlarında pek kullanılmasa da Kuzey-Türk destanındaki Kaskır-Alp zaman 
zaman “kurt ve insan” şeklinde görülen ve insanlara kötülük yapan bir devin adıdır18.

Kurt, Hun devrinde ata kültünün bir parçası haline gelmiştir. Türk dünyasında 
kaya ve mezar taşlarında, şamanların elbiselerinde ve eşyalarında tanrı-kurt tas-
virlerine rastlanmaktadır. Kurtla ilgili zamanla gelişen hayvan-ata kavramı devlet, 
hükümdarlık simgesi olmuş; gök ve yer unsurlarıyla çeşitli anlamlar kazanmış-
tır. Çin kaynaklarında kurdun egemenlik ve yiğitlikle ilişkisi hakkında bilgiler 
bulunmaktadır. Onların yıllıklarında sancaklara kurt başları taktıkları, savaşçı ve 
muhafızlarına kurt anlamına gelen “fu-li (börü)” adını vererek kurttan doğduklarını 
vurguladıkları bilinmektedir. VI-XIII. yüzyıllara ait Doğu Türkistan’daki Türk fres-
kolarında kurt başlı bayrak tasvirlerine İslamiyet’ten sonra da rastlanmaktadır. Oğuz 
Kağan Destanı’nda kurt “yol gösterici” bir unsur olarak belirmekte, günümüzde de 
yapılan tespitlere göre kurdun, Başkurt Türklerinin efsanelerinde de yol gösterici 
fonksiyon üstlendiği bilinmektedir. Kurt, Türk kozmolojisinde gök unsuruna bağlı 
olarak aydınlığın simgesi olarak da kabul edilmektedir. Özellikle “ak kurt” saflık, 
temizlik ve erdeme işaret eder19. 

Kırgızlarda kurtla karşılaşmanın uğur getireceğine inanılır; Kazaklarda ise 
kurdun koyun ahırına girmesi “insanların canlarını koruyacağı ve hayvanların 
çoğalacağının” işareti olarak yorumlanmıştır. Azerbaycan Türklerinde de kurtla 
ilgili çok sayıda inanış korunmaktadır: Uykuda kurt görmek, işlerin iyiye gidece-
ğinin göstergesi sayılır. Kurda küfür etmek yasaktır. Bağı, bostanı kötü gözlerden 
korumak içinse ağaca kurt kellesi, aynı nedenle bebeğin beşiğine de kurt dişi veya 
aşığı asılır. Hamile kadının da nazardan koruması için yastığının altına kurt derisi 
konulur. Çıldırmış çocuğun da düzelmesi için kurt çenesinin altından geçirirler. 
Anadolu’da yaşayan Kızılbaş ve Bektaşiler arasında yaygın olan bir inanışa göre, 
kurdun koyun sürüsüne girmesi bereket olarak yorumlanır. Çünkü kurdun Hızır’ı 
sembolize ettiğine inanılmaktadır. Bu inanış, Türk etnik-kültürel sisteminde kurt ve 
Hızır’ın anlamsal-işlevsel yakınlığının sonucunda oluşmuştur20. Sonuç olarak kurt 
mitolojik yönüyle Tanrı’nın yeryüzünde tecellisi olarak algılanarak, “yol gösterici, 
himaye edici, ecdat olma” gibi görevler üstlenir. Kutsal bir hayvan olarak kabul 
edilen boz kurdun veya kurdun dünyanın sonuyla ilgili anlatılan mitlerde yok etme 
görevi üstlendiği bilinmektedir.   

Yaz gecesi çayda sular şarıldar 
Daş-gayalar selde aşıp harıldar  
Garanlıgda gurdun gözü parıldar  
İtler gördün, gurdu seçip ulaşdı  
Gurd da gördün, galhıp gedikden aşdı. (“Heyder Baba’ya Selam”-1, 
Gedikli, s.142)

18 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi II (Kaynaklar ve Açıklamaları ile Destanlar), Türk Tarih Kurumu Yay., 
Ankara, 2006, s. 117-118
19 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 166-168
20 Celal Beydili, a.g.e., s.353
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“Heyder Baba’ya Selam” şiirinde kurdun “üstünlük, büyüklük, yiğitlik, yol gös-
tericilik” özelliklerinden yararlanan şair, Türkleri kurtla özdeşleştirmiş, Ergenekon 
destanına gönderme yapmıştır. Şiirde “it” kurdun düşmanı olup kötüleri temsil 
etmektedir. Özellikle karanlıkta parlayan kurt gözü, bir gün aydınlığa çıkılacağının 
müjdecisidir ve kurdun gedikten aşması Ergenekon’dan çıkıştır. 

Gorhum budür, oyun ola 
Millet yene goyun ola  
Kimdir bize boyun ola  
Ki gurdu biz gova bilek  
Gurdun şerrin sova bilek. (“Gardaşım Süleyman Rüstem’e Cavap”, 
Gedikli, s.197)

“Gardaşım Süleyman Rüstem’e Cavap”21 şiirinde şair kurt imgesini kötülerin 
temsili şeklinde kullanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Türklerde kurdun iki yüzü 
vardır: İlahî yüzü; kötü ve hırsız yanı. Burada kurt, ikinci anlama gelecek şekilde 
şiire yerleştirilmiştir. Şiirlerinde daima halkın sesi olmaya gayret eden Şehriyar, 
haksızlık ve adaletsizlikleri eleştirir. Devrim öncesinde halk oldukça fazla sıkıntı 
çekmiştir, şair devrim için yapılan mücadelenin yanındadır; fakat devrimin halka 
zarar vermesinden korkmaktadır. Kuzey-Türk destanındaki Kaskır-Alp zaman zaman 
“kurt ve insan” şeklinde görülen ve insanlara kötülük yapan bir devin adıdır. Şaire 
göre Şah rejimi ve taraftarları Kaskır Alp gibidir. Şiirde Şah’ı şeytan kulu olarak 
tasvir eden şair, onun zulmünden Allah’a sığınmakta ve zalimce halka eziyet eden 
bu rejimden kurtulmak istemektedir. Ancak kurdun şerrinden de tedirgin olmaktadır.

Köpek:

Türklerde “köpek” genellikle kurdun karşısında koyunun konumuna benzer 
bir görev üstlenmiştir. Ayinler esnasında güçlü şamanlar “kurt, kartal”, zayıflar ise 
“köpek” şekline girer. Köpek genellikle yeraltına inerken kullanılır, bu olumsuz 
anlamına uygun olarak bazı Türk topluluklarında cenaze töreninde kurban edilen bu 
hayvan, “ölümün habercisi” konumundadır. Buna rağmen bazı Türk topluluklarında 
efsanevî köpekler vardır: Kırgızlarda “Kumayık”, Başkurtlarda “Barak”, İslami-
yet’ten sonra da Müslüman Türklerde ve diğer Müslüman topluluklarda “Kıtmîr” 
önemli köpeklerdir. Köpek, Budizm’de tenasüh inancına göre günahkâr insanların 
üçüncü kez doğduklarında büründükleri hayvan suretlerinden biridir.  Aynı zamanda 
Buda’nın suretine büründüğü hayvanlardandır ve Hint mitolojisinde ölüler diyarının 
muhafız hayvanı ve talihsizlik simgesidir. İslamiyet’ten sonra köpeğin ava verilen 
önem dolayısıyla soylular arasında itibar gördüğü bilinmektedir. Av köpeği dostluk 
ve sadakatin timsalidir, ayrıca sabrın ve tevekkülün de sembolü olmuştur22. 

Yunan mitolojisinde köpekler tanrıça Artemis’in arkadaşıdır. Artemis yanında 
hep bir köpekle beraber betimlenir. Homeros’un destanlarında insanların en yakın 
dostu ve koruyucusu olarak tanımlanır. Bu destanlardaki köpeklerin en ünlüsü 
21 Bakü doğumlu Kuzey Azerbaycanlı şair.
22 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 188-189
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Argos’dur. Unutulmuştur ve pislik içinde yaşar. Argos, sadakatle yıllarca kendisini 
bırakıp giden Odysseus’u beklemiştir. Yıllar sonra Odysseus geri döndüğünde onu 
bir tek Argos tanır ama ayağa kalkamayacak kadar bitkindir ve sahibi geldikten kısa 
bir süre sonra ölür. Ayrıca, “Kerberos” adı verilen ve cehenneme bekçilik yapan yüz 
başlı bir köpek vardır. Onu yalnızca Herakles alt eder. Ölüsü olanlar Kerberos için 
mezarlıklara yiyecekler bırakırlar. Kerberos’un soyundan gelen köpeklerin günümüz 
Yunanistan’ında yaşadığı ileri sürülmektedir23.

İtimiz gurd olalı biz de gayıtdıg (dönmek) goyun oldug 
İt ile gol-boyun oldug. 
İt elinden gayıdıp gurda da bir zad boyun oldug  
İt ile gol-boyun oldug. 
Gurdumuz dişlerini hey gara daşlarda ititdi  
Goyunun da işi bitdi. 
Son sohuldu sürüye, bir sürünü sökdü-dağıtdı  
Ekilip, it gedip itdi. 
Biz de bahdıg it ile gurd arasında oyun oldug  
İt ile gol-boyun oldug. (“Oyun Oldug”, Gedikli, s. 271)

“Oyun Oldug” şiirinde “it” ve “kurt” semboldür. Bu şiirde şair, yukarıda bahset-
tiğimiz gibi kurdu olumsuz, insanlara zarar veren özelliğiyle kullanmıştır. “İt” ise 
halkına karşı ihanet içinde olanları sembolize etmektedir. Yukarıda köpeğin mitolojide 
vurgulan “sadakat” özelliği bu mısralarda yerini sadakatsizliğe bırakmıştır. Aynı 
zamanda tıpkı Şamanlarda olduğu gibi karakter bakımından zayıf olan insanları 
temsil etmektedir. Sadık olması beklenen kişiler halkına karşı ihanet içerisindedirler. 
Koyun ise kurdun karşısında savunmasız kalan halktır. Şair petrol meselelerinde 
dönen oyunları kınamış, rüşvet ve yolsuzluklarla milletin hakkına girenleri eleş-
tirmiştir. Yusuf Gedikli bu şiiriyle Şehriyar’ın ülke içindeki yerli iş birlikçilerinin 
(hırsızla bekçinin) başkalarının hakkına tecavüz etmelerini ve mazlumun uğradığı 
haksızlıkları tenkit ettiğini söyler. 

At:

Türk kültüründe eski çağlardan beri at, büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle 
sanatta ve edebiyatta sıklıkla rastlanan bir figür olmuştur. At aynı zamanda Türklerin 
sosyal, siyasi, ekonomik hayatlarında vazgeçilmez bir hayvandır. Savaşlarda devamlı 
at üstünde olan Türkler, ayrıca atın etinden ve sütünden de faydalanmışlardır. Bu 
yüzden Türklerde at değerlidir ve “Gök Tanrı”ya kurban olarak sunulan hayvandır. 
Bununla birlikte Türkler at öldüğü zaman, ona cenaze töreni düzenlerler ve onu 
gömerler. Daha sonra üzerine bir taş dikip atın şeceresini yazdırırlardı24. Kurgan 
denilen eski Türk mezarlarında öteki dünyada ölüye hizmet etmek için gömülmüş at 
kadavralarına rastlanmıştır. Bu atların çoğunlukla yas işareti olmak üzere kuyruklarının 
23 Altan Armutak, “Doğu ve Batı Mitolojisinde Hayvan Motifi I-Memeliler”, İstanbul Üniv. Vet.  Fak. Derg,.  
28 (2), 2002, s.420.
24 Serhat Köse, “Tanzimat’tan Günümüze Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mitolojik Unsurlar”, Pamukkale 
Üniversitesi S.B. E., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2012, s. 68
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kesilmiş ya da düğümlenmiş olması dikkat çekicidir. İslamiyet’in geldiği devirlerde 
kesilmiş ağaçlar üzerinde kabrin başına asılan at, cennete giderken binilecek hayvan 
olarak tasavvur edilmiştir25.  

At; çaba, güç, özgürlük, zarafet, hareket, zekâ, enerji, hız, verimlilik ve kavrayışın 
sembolüdür. Budizm’de at ve ejderha Tanrı Brahma’nın dağıdır. Türk Mitolojisine 
göre şamanı kutsal güçlerin yanına götüren, Tanrı’nın yanında bulunan at, ölümün 
ve sezginin sembolüdür; gökyüzünde de yeryüzünde de yeri vardır. Tanrı’nın insana 
yardım etmesi için onun varlığı gerekmektedir. Esrarengiz bir âlemi yeryüzünde 
temsil eden hayvandır. Şamanın ve insanların en iyi dostudur.26 Bu nedenle at, 
Türk şiirinde en fazla kullanılan hayvandır. Türklerle ilgili birçok efsane, destan 
ve hikâyede at, sahibinin yakın arkadaşı, zafer ortağı, en değerli varlığı sayılmıştır. 
Savaştaki faydaları dolayısıyla kuvvet ve kudret timsali de olmuştur. At sürüleri ise 
zenginliğin ifadesi olarak görülmüştür27. 

Altay ve Yakut halkları arasında yaygın olan bir inanışa göre, atlar gökyüzündeki 
güneşten inmişlerdir. Köroğlu’nun “Kırat”ı ise denizaygırıyla çöl atının birleşmesin-
den doğan bir attır. Bu birleşmeden doğan çirkin yavrudur aslında. Dede Korkut’un 
büyüsü sayesinde gerçek anlamda “Kırat” olur. Azerbaycan Türk Halk Şiveleri 
Lügati’nde “Kırat”, “boz, koyu mavi ve kül renginde bir at” olarak geçer. Mitolojide 
ise boz ve ağ-boz atlar gökyüzüyle ilişkilendirilir. Bu özellik “kır” sözcüğü için de 
geçerlidir. Kaynaklarda “kır” sözcüğünün “gökyüzü” anlamına gelmesi, kül rengi, 
koyu boz renginden dolayı su, toprak ve gökyüzüne bağlı mitolojik kökenli bir at 
olduğu kanaatini doğurmuştur28. 

Heyder Baba, gece durna geçende  
Koroğlu’nun gözü gara seçende  
Gırat’ına minip kesip biçende  
Men de burdan tez metlebe (talep, maksat) çatmaram (ulaşmak,yetişmek) 
Eyvaz29 gelip çatmayıncan yatmaram. (“Heyder Baba’ya Selam”, Gedik-
li, s.148)

“Heyder Baba’ya Selam” şiirinde Şehriyar, Köroğlu destan kahramanının yiğitlik 
güçlerinden biri olan mitolojik at imgesinden esinlenmiştir. Şair burada kendisini 
Köroğlu’yla özdeşleştirmiş, onunla aynı maksadı taşıdığını ve bu gerçekleşinceye 
kadar uyumayacağını dile getirmiştir. 

Südük atan it atılmış bizim atın beline  
Suya yatan at olup behtimiz, su gördü yatır. (“Roteb Verip Tezek 
Aldıg”, Gedikli, s. 258) 

25 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 174
26 Ahmet Gökçimen, “Türkmen Masallarında Mitolojik Hayvanlar ve Fonksiyonları”, Türkbilig, 20, 2010 s. 171
27 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 174
28 Celal Beydili, a.g.e., s.313
29 Köroğlu’nun oğlu ya da en yakın arkadaşı.
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“Roteb Verip Tezek Aldıg” şiirinde, Şehriyar yine sosyal meselelere değinmiş, 
iş ehli olarak seçilen kişilerin görevlerini yerine getirmemesinden şikâyet etmiştir. 
Mitolojide at, gücün, zekânın, verimliliğin ve kavrayışın sembolüdür. Şair burada 
yapılması gereken önemli işlerin ve bu iş için seçilenlerin at gibi olması gerekirken; 
acemi ve liyakatsiz kişiler olduğunu belirterek onların elinde bahtlarının oyuncak 
olduğunu dile getirmiştir. 

   
Meclisin ehsanı Amir Sadığın30 heyratıdır  
Bu mahalın çırağı, Huşgenab31’ın sadatıdır (Ağa, bey)  
İndi meydanda galan tekçe Hüseyin’in atıdır  
Müstecab (kabul edilen) olur bizim gerinde şeytan duası  
Huşgenab’ı dağıdıp-eyledi bayguş yuvası. (“Ağa Mir Sadığın Heyra-
tı”, Gedikli, s. 207)

“Ağa Mir Sadığın Heyratı” şiirinde Hoşgenab, şairin doğup büyüdüğü köydür. 
Ağa Mir Sadık ise akrabasıdır. Şair, 1984 yılında köyünü ziyaret eder. Her şeyin 
çocukluk yıllarında olduğu gibi kaldığını zanneden şair, çoğu kişinin öldüğünü 
öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Yıllar ve yaşananlar onun köyünü baykuş 
yuvasına çevirmiş, iyi ve hayırlı insanlardan eser kalmamıştır. Şairin deyişine göre 
köyünde sadece Amir Sadık’ın hayratı ve Hüseyin’in atı kalmıştır. Şair, burada 
öncelikle Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit düşmesine telmihte bulunmuştur. Hz. 
Hüseyin’in atının ismi Zulcenah’tır ve Hz. Hüseyin şehit düştükten sonra onunla 
vedalaşır. Zulcenah, Hz. Hüseyin’in parçalanan bedeninin yanına gelerek yelesini 
Onun kanına boyar ve bedenini koklayarak yüksek sesle kişnemeye başlar. Nasihu’t 
Tavarih gibi sonradan yazılan bazı maktellerde atın, çadırların önünde başını defalarca 
yere vurduğu ve bunun neticesinde öldüğü veya Fırat nehrine gidip kendisini suya 
atarak boğulduğu da yazılmaktadır.32 İmam Bakır (a.s) buyuruyor ki; “Zulcenah 
kişnerken şöyle diyordu: Peygamber’in evladını öldüren ümmetin zulmünden dolayı 
vay hallerine!”33 Bu bilgiler ışığında şiire bakıldığında şair, sanki burada kendisini 
Hz. Hüseyin’in atına benzetmiş, doğduğu köyü ıssız ve kimsesiz görünce büyük 
bir acı içinde kıvranmıştır.  

Maral (Geyik)-Ceylan:
Geyik, Türk mitolojisinde kökeni mezolitik devre kadar inen en eski simgelerinden 

biridir. Gök ve yer unsurlarına bağlı olarak diğer pek çok hayvanla ortak özellikler 
gösterir. Şaman törenlerinde suretine bürünülen hayvan-ata ya da ruhlardan biridir. Bu 
nedenle şaman elbisesi veya davulu üzerinde görülebilir. Kurtta olduğu gibi çok erken 
devirlerde totem sayıldığı bilinmektedir. Geyiğin bu özelliğini, Pazırık kurganlarından 
çıkarılan atların başlarında geyik masklarının bulunması kanıtlamaktadır. Ayrıca 
sonraki devirlerde ruhlarına sahip olmak için geyiklerin kurban edilmesi, onun bu 
eski niteliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Orta ve İç Asya’da özellikle beyaz geyiğin 
önemli olduğu bilinmektedir. Al ya da kahverengi geyikler ise daha çok yer ya da 
30 Şehriyar’ın akrabası. 
31 Eski bir yerleşim yeri olan ve deprem sonrasında Kalebaşı’nda yediden kurulan Şehriyar’ın doğduğu yer. 
32 http://www.islamquest.net/tr/archive/question/fa6878
33 http://www.zohreanaforum.com/alevilik-bektasilik-arastirmalari/26401-hz-huseyinin-ati.html.
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yer altı unsurlarıyla ilgilidir. Türk mitolojilerine bakıldığında peşinde koşan avcıyı 
yer altına (ölüme) götüren geyikleri anlatan efsaneler bulunmaktadır. Anadolu’da 
alageyik efsanesi bu konuyla ilgilidir. Geyiğin birçok anlamının simgesel olarak 
Müslüman Türklerde devam ettiği görülür. Bu özelliğiyle geyik çeşitli tarikatlarla 
ilgili menkıbelerde ön plana çıkar. Örneğin Bursa’nın manevi sahiplerinden sayılan 
Geyikli Baba’nın geyik biçimine girdiği anlatılmaktadır34. 

Mitoloji, efsane ve destanlarda, halk edebiyatı ürünlerinde geyik motifine sık-
lıkla rastlanır.  Geyik genellikle sevimliliği, çevikliği ve hassaslığıyla ön plandadır.  
Boynuzları ve ince vücuduyla estetik bir görünüme sahiptir. Ürkektir, insandan 
kaçar, peşinden sürüklediği insanı dermansız bırakır, tenha yerde yaşar, sevgilidir, 
sevgilinin benzeridir. Ahı yamandır, geyik avlayan onmaz, avlanmış geyiğin gittiği 
evde huzur kalmaz. Geyiğin bedduası avcının soyunu da tutar. Avcının karısı kaçırılır, 
çocukları ölür. Kutsaldır, kurt gibi birden çıkar ve insanlara doğru yolu gösterir, bir-
den kaybolur. Mutlu sona erdirici bir fonksiyon yüklenir, ruhların üzerinde dolaştığı 
ilahi bir varlıktır. Aynı zamanda Tanrı’nın elçisi göreviyle göklerde dolaşan ilahi 
bir yaratıktır. Ceddir, kavimlerin atası ve anasıdır. Efsane ve masallarda çoğunlukla 
dişi, beyaz, mavi, siyah benekli (ala) ve boynuzları yaldızlı görünür35. 

Ceylan, güzel gözlü, kokulu ve ürkek olduğu için divan şiirinde sevgiliye benzetilir. 
Sevgilinin bir gül bahçesi olarak yüzü, ahû gözlerle daha da güzelleşir. Ahû avlanan 
bir hayvan olduğu için “sayyâd, dâm, vahşî” kelimeleriyle birlikte anılır. Sevgili 
denen ahunun asla ele geçmemesi, ahunun periye benzetilmesine neden olmuştur36.

 

Sen vetenden sarı gelbin dövünürse maralım  
Vetenin de maralından sarı gelbi dövünür. (“Hekime Can”, Gedikli, s. 201)

“Hekime Can”, Şehriyar’ın Hekime Billuri’nin şiirlerine cevabı niteliğindedir. 
Şair burada arkadaşını maralla özdeşleştirmiştir. Mitolojide “sevimli, hassas, ürkek, 
kutsal” kabul edilen bu hayvan çoğunlukla sevgili konumundadır. Billuri’ye “sen 
vatanından ayrı kaldığın vatanın da senden ayrı kaldığı için çırpınıyor.” diyen şair 
arkadaşının hassaslığını bu benzetme üzerinden anlatmak istemiştir. 

Sürüyende körpe guzu, ceylanı  
Aparanda Savalan37’ın başına 
Daş üreyin anasına yanmazdı  
Heç bahmazdın gözlerinin yaşına. (“Çalağan Guşu”, Gedikli, s. 209)

34 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 175-176
35 Gülsine Uzun, “Cengiz Aytmatov’un Türkçeye Çevrilmiş Eserlerinde Mitolojik Unsurlar”, Muğla Ünv. 
SBE., ÇTLE Ana Bilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1998 
36 İskender Pala, a.g.e., s. 22
37 Savalan-1 Haşan Mecitzade’nin mahlası. Haşan Mecitzade Savalan 1940 senesinde Erdebil’e bağlı Nir 
kasabasında doğmuştur. Savalan mahlasını Savalan dağına İzafeten almıştır. Bir çok şiirleri ve kitapları olan 
şairin Apardı Seller Sara’nı kitabı Türkiye’de basılmıştır. (Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987). Kitabı 
basıma hazırlayan Seyfettin Altaylı’dır. Savalan da Sehend gibi Türkçe yazma mücadelesini sürdürmüştür. 
Savalan-2 Güney Azerbaycan’da 4821 metre yüksekliğinde dağ. Dağın adının Oğuz Han tarafından verildiği 
Reşidettin’in Oğuzname’sinde belirtilir. (Yusuf Gedikli, a.g.e.,s.401)
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“Çalağan Guşu” şiirinde, şair üstü kapalı biçimde Tahran yönetimini eleştirmek-
tedir. Şair, İran’da 1040’tan 1925’e kadar süren bin yıllık Türk idaresinden sonra 
gelen faşist Pehlevi hanedanının uyguladığı Fars yönetimine karşı direnmiş, Farsların 
Türklere karşı olan düşmanlık ve küçümseyici tavırlarını kınamıştır. Tahranlıları 
(Farsları) yabancılarla iş birliği yapmak; devlet yöneticilerini ise ihanet etmek ve 
halkın kardeşliğini baltalamakla suçlamıştır38. Şair, bu şiirde halkı, savunmasızlığı, 
ürkekliğiyle avcı eline düşmüş  “körpe kuzu ve ceylan”a benzetmiştir. Yönetimin 
kimsenin gözünün yaşına bakmadığını ve taş yürekli olduğunu vurgulamıştır. Şii-
rin ilerleyen kısmında yukarıda bahsettiğimiz gibi geyiğin ahının avcının soyunu 
tutacağına dair imalar vardır.   

Sen de sehraye (çöl) marallar kimi bir çıh nolur ki  
Men de bir seyde (av) çıhanlar kimi sehraya gelim. (“Getme Tersa 
Balası”, Gedikli, s. 236)

“Getme Tersa Balası”  şiirinde maralı “yol gösterici” anlamında kullanmıştır. 
“Sen maral gibi çöle çık, ben de avcı gibi çöle geleyim” diyen şair Divan şiirinde 
estetik yönü ve güzelliğiyle sevgiliye benzetilen ceylan imgesinden yararlanmıştır. 
Ayrıca halk edebiyatı ürünlerinde geyik kutsaldır ve yol göstericilik özelliği vardır. 
Şair, önüne aniden bir geyiğin çıkmasını ve yol göstermesini istemektedir. 

Deve:

Selçuklular ve Osmanlılarda olduğu gibi eski Türklerde de halk ve devletle 
benzeşmiş bir hayvandır. Türkler büyük kervan yollarını açan ve güçlü devletler 
kuran bir millettir. Bu sebeple Türk edebiyatına deve ve buğra mitolojik bir unsur 
olarak yerleşir39. 

Türk sosyo-kültürel hayatının vazgeçilmez hayvanlarından olan deve, yaşına göre 
çeşitli adlar alır. Erkek develer ilk dört yaşta “dorum”; dört ile altı yaş arası “daylak”; 
erişkinliğe ulaştığı altı yaşından sonra “tülü” adını alırlar. Türkler, deveyi ulaşım 
aracı olarak kullanırlardı ve devenin etinden, sütünden, yününden faydalanırlardı. 
Deveye yüklenen farklı algı ve anlamlara ilişkin ilk göstergeler, mitik tasarımlarda 
görülür40. İslami devirde deve, hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuş, taşıma aracı 
ve geçim kaynağı olarak kullanılmıştır.  Hz. Muhammet, Mekke’den Medine’ye 
hicretini deveyle gerçekleştirmiştir. 

Gül ağaçları ne tavuz kimi çetrin41 açıp elvan  
Hille42 kârvanıdır, çöller bezener sürse bu kârvan  
Deve kârvanıdır, dağlar yükü etlesdir bu heyvan 

38 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 58-59
39 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 538
40 Serhat Köse, a.g.e., s. 71
41 Çetir: Düşen saç, ağacın yaprakları ve dalları.
42 İpek kervanı-ipeğiyle meşhur Sistan şehri.
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Sabir43’in şehrine doğru gatarı çekmede servan  
O hıyalımdaki Şirvan44. (“Sehendim”, Gedikli, s.184)

“Sehendim” şiirinde şair, Türklerde ulaşım aracı olarak kullanılan devenin ipek 
ve kervan ticaretindeki önemini dile getirmiştir. Ayrıca şiirde deveyi Olympos’a 
saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan 
Atlas’la özdeşleştirmiş olabilir. Deve, adeta Atlas gibi dağların yükünü omuzlamıştır:

 

Deve gelip çoru (hastalık, beddua) çatmış, gapında istiri çöksün   
Dedim ki: Evvel deveni öz gapında çökdürecagsan. (“Gemle 
Atış-Barış”, Gedikli, s. 263)

“Gemle Atış-Barış” şiirinde şair kederle karşılıklı konuşma içindedir. Deve 
beddua yükünü sırtlanıp kapımda çöktü, ben de dedim ki o deveyi kendi kapında 
çöktüreceksin diyen şair burada keder ve bedduadan uzak olmak istediğini dile 
getirir. Aynı zamanda Peygamber efendimizin devesine telmih vardır. Peygamberimiz 
Mekke’den hicret edip Medine’ye geldiğinde, “Kasva” adlı devesinin üzerindedir. 
Peygamberimiz, sevinç gösterileri arasında yol alır. Her ev sahibi aynı şeyi söyler: 
“Ya Resûlallah, bizde misafir olun.” O,  hiç kimseyi incitmeyecek bir yol bulmuştur. 
Devesinin önünde çöktüğü evin misafiri olacaktır.45 

Fil:

Türk mitolojisi ve sanatında filin yer alması Budizmle olan ilişkiler sonucunda 
gelişmiştir. Fil, önceki devirlerin mitolojisinde birçok ilahın bineği olarak yer 
almaktadır. Türk devrine ait freskolarda da fil tasvirleri Tanrı ya da önemli kişileri 
taşımaktadır. Taht simgeciliğiyle ilgisi bulunan fil, Budizmi benimsemiş topluluk-
larda, hatta İslamiyet’ten sonra Türklerde hükümdarlığı, ihtişamı, gücü, kuvveti, 
yiğitliği sembolize eder46. 

Serçeden, sıçandan artıg, toru (tuzak) biz guranda düşmez  
Amma şer torun guranda, fil ya gergedan düşüpdür. (“Çabalır Ürek 
Sinemde”, Gedikli, s. 273)

“Çabalır Ürek Sinemde” şiirinde şair yaşlandığı için şikâyet etmekte ve kendini 
bedenen oldukça çökmüş hissetmektedir. Artık serçe ve sıçan tuzağına düşecek kadar 
hayat karşısında yorgundur; ancak şiirde bir fil ve gergedan kadar güçlüdür. Şair 
“fil” sembolüyle gücü, ihtişamı ve hükmü elinden bırakmayışını ifade etmektedir. 

43 Mirza Elekber Sabir: Şamahı doğumlu, kuzeyli yergi şairi.
44 Kuzey Azerbaycan’ın kuzeyindeki bölge.
45 http://www.bilgilersitesi.com.
46 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 180-181
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Aslan: 

Hayvanların en güçlüsü ve kralı sayılan aslan, “güçlülük, yüreklilik ve güneş”in 
simgesi olarak tanrılık özelliği de kazanmıştır. Mısır mitolojisinde tanrıça Tefnut 
(Tefnet) aslan başlıdır. Mısır’da savaş tanrıçası, kutsal bir hayvan olarak kabul 
edilen dişi aslan ile temsil edilir. Ayrıca, kapıları kükreyen aslan motifleriyle süsle-
yen Mısırlılar, tapınaklarına da aslan imajları yerleştirmişler ve bu şekilde aslanın 
“koruyuculuk” özelliğinden yararlanmışlardır. Eski İran’da ise ileriki süreçlerde, 
sfenks özelliğinde insan başlı aslanlar belirecektir. Arslan, Yunan mitolojisinde de 
kullanılmış bir güçlülük simgesidir. Birçok kahramanın aslanlar tarafından büyü-
tüldüğü, birçok ulusun da aslanlar tarafından “emzirilen, büyütülen ve eğitilen” bir 
atanın soyundan türediği (Moğollar gibi) ileri sürülmüştür. Anadolu mitolojisinde 
genellikle yiğitliği ve koruyuculuğu simgeleyen aslanların; şehirlerin, konakların ve 
tapınakların giriş kapılarında kabartmalarına ya da heykellerine rastlanır47. Hayvan 
mücadele sahnelerinde gök unsuruna bağlı olan aslan zafer kazanan konumdadır. 
İyi-kötü, aydınlık-karanlık gibi tezatlıklarda olumlu olana karşılık gelmektedir. 
Dolaysıyla aslan savaş, zafer, iyinin kötüyü yenmesi, kuvvet ve kudret simgesi 
olmuştur48. 

Adaş oldugda sen onla daha artıg ucalırsan  
O celaletle (ihtişam) Demavend dağından bac (intikam) alırsan  
Şer (aslan) elinden tac alırsan. (“Sehendim”, Gedikli, s. 183)

“Sehendim” şiirinde şair, ilk mısrada Sehend dağının yüceliğine değinir ve 
aynı zamanda şair Sehend’le özdeşleşince daha da ihtişamlı olduğundan bahseder. 
Sehend dağı bu ihtişamıyla Demavend dağından intikam, aslanın elinden de tacını 
almaktadır. Şiir 1967-70 yıllarında Şah döneminde yazılmış olup aslan burada sem-
bolik olarak Şah rejimini temsil etmektedir. Aslanın elinden tacını almak hürriyete 
kavuşup hâkimiyeti ele geçirmektir.49 Mitolojide genellikle yiğitliği ve koruyuculuğu 
simgeleyen aslan bu şiirde tam tersi anlamda kullanılmıştır. 

Balık:

Atlı ve hayvancı bir kavim olan Türklerin balık ve balıkçılıkla alakalı bilgileri 
çok azdır. “Dünyanın bir balık üzerinde durması” gibi inanışlar Türklere dışarıdan 
gelmiştir. Balıkçı Türkler, başka geçim kaynakları olmadığı için daha çok Kuzey 
Asya’nın soğuk bölgelerinde yaşarlar. Çoğunlukla bir “kısmet” motifi olarak görül-
mektedir50. 

Verbitskiy’in derlediği Altay yaratılış destanında önemli bir yeri olan balık Türk 
kozmolojisinde gök gürültüsü unsurunun hayvan biçimli timsalidir. Bilhassa göl 
ve nehir kıyılarında yaşayan Türk topluluklarında “bereket, refah, bolluk” olarak 
değerlendirilmiştir. Evlilikte ise mutluluk ve üremenin simgesidir. Balıkla ilgili 

47 Altan Armutak, a.g.m., s. 420-421
48 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 169
49 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 68
50 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 534-535
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tasavvurlar İslamiyet’ten sonra da geçerli olmuştur. Balığın dünyanın yaratılışı ya 
da dünyanın simgelerinden biri olduğuna dair en güzel örneklerden biri Ferideddin 
Attar’ın Mantıku’t- Tayr adlı eserinde “(…) Yeryüzü öküzün üstüne yerleşti. Öküz 
balığın, balık da havanın üstünde. Hava ne üstünde? Ancak bir hiç üstünde(…)” 
şeklinde geçmektedir. Türk ve İslam sanatında balığın tasvir edildiği konulardan 
biri de Yunus peygamberin bir balık tarafından yutuluşu ve sonra kurtuluşuyla ilgili 
Kuran’da Saffat Suresi’nde anlatılan kıssadan kaynaklanmaktadır51. 

       
Balıg ulduz kimi göllerde, denizlerde parıldar 
Abşar mirvarısın (inci) sel kimi tökdükde harıldar  
Yel kûşuldâr, su şarıldar. (“Sehendim”, Gedikli, s. 185)

“Sehendim” şiirinde şair balığın mitolojideki “bereket, refah, bolluk” çağrışım-
larından etkilenmiş, onu tabiat tasvirinde kullanmıştır.

Horoz:
Proto-Türk ya da Hun devrine ait Pazırık kurganlarından çıkarılan eserler arasında 

lahitlere oyulmuş, deriden kesilmiş, elbiselere işlenmiş horoz ve tavuk figürleri, 
büyük ihtimalle kötü ruhları kovan koruyucu bir simgedir. Bilhassa horozun günün 
ağarışını haber vermesi de bu anlamı ifade etmektedir. Eski İran mitolojisinde ışığın 
habercisi ve aynı zamanda bekçisi olarak kabul edilen ve kutsal bir varlık olan horoz, 
Firdevsi’nin Şahname’sinde güneşin doğuşunun simgesidir. Bu anlamı bütün ortaçağ 
Türk-İslam dünyası için de söz konusudur: Horozun cesaret, savaşçılık, dürüstlük, 
nezaket, şeytan kovma gibi vasıfları bulunmaktadır52. 

İndi bizim dövletler de yanlaşır (yakınlaşmak) 
Getbeget (gittikçe) de çetinler asanlaşır (kolaylaşmak) 
Sülhün (barış) yeli esmeye sehmanlaşır (düzenlemek) 
Biz de horuz vezifesin banlıyag (okumak, ötmek) 
Son görüşmek sehmini (düzen) sehmanlıyag. (“Mehmet Rahim’ 
(Birinci) Cevap”, Gedikli, s. 165)

“Mehmet Rahim’ (Birinci) Cevap- Rahim Bey’e Mektup” şiirinde şair horozu sem-
bolleştirerek “ışığın habercisi” olma, şeytanı def etme özelliklerinden yararlanmıştır. 
Şaire göre zorluklar aşıldığında, barış yeli estiğinde düzen yeniden sağlanacaktır. Şair 
“Sabir’in Horozu” şiirinde de horozun “haberci” özelliğinden yararlanır ve günün 
ağarışını haber vermesiyle aydınlık günlerin ve barışın bir gün geleceğini kasteder. 

Bülbül:
Arapçası “andelîb” Farsçası “hezâr” ötüşü güzel, mârûf kuş, kuşların âşığıdır53. 

O şakıyışlarıyla ağlayıp inleyen, durmadan sevgilisinin güzelliklerini anlatan ve ona 
51 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 177
52 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 181-182 
53 Ahmet Talât Onay , a.g.e., s. 129
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aşk sözleri arz eden bir âşığın timsâlidir. Bazen âşığın kendisi, bazen canı, bazen de 
gönlü olur. Bülbül güle âşık kabul edilir. Bu durumuyla âşığa çok benzer. Üstelik 
güzel sesi de âşığın güzel sözleri, şiirleridir. Nasıl bülbül gülsüz olamazsa, âşık da 
mâşuksuz olmaz. Gülün dikenleri nasıl bülbülün ciğerini delerse, sevgilinin eziyetleri 
de âşığın bağrını deler. Kısaca bülbülün her özelliği âşıkta mevcuttur54. 

Bülbül, eskiden beri beğenilen ötüşü ve uyumlu nağmeleri ile edebiyatta özellikle 
doğu edebiyatlarında ve Fars edebiyatında yüksek bir makama sahip olmuştur. Aristo 
zamanından şimdiye kadar bülbülün nağmelerini tahlil etmede birçok çalışma yapıl-
mıştır, fakat başarılı olunamamıştır. Bülbül, serçelerin koyu renkli olanlarından bir 
kuş türünün ismidir. Beğenilen ötüşünün aksine kanadının ve tüyünün kendine has 
bir güzelliği yoktur. Bülbül üç sıfatla tanınır. Biri âşıklık ve perişanlıktır. Maşuğu 
güldür. Bülbülün tanındığı ikinci sıfat ise fesâhat ve şairliktir. Sa’dî-yi Şîrâzî (Bülbül-i 
Hezârdestân, Andelîb-i Şîrâz) ve Tâlib-i Âmulî (Bülbül-i Âmulî) gibi bazı şairlerin 
dizelerinde de bülbül, şairlik anlamına gelir. Bülbülün tanındığı bir diğer özelliği ise 
güzel sözlülük, bazen eğlence ve neşeye davettir55.  Bülbül seher vakti gülü karşısına 
alarak öter. Gül, onun için yaprakları yeni açılmış bir kitaptır. Bülbülün neşesi gülle 
kaimdir. Gülü görünce mest olur. 

 

Ötmez, ohumaz bülbülü salsan gefes içre,  
Dağ-daşda doğulmuş deli ceyran (ceylan) hemil (boyun eğen) 
olmaz.” (“Türk’ün Dili”, Gedikli, s.125)

“Türk’ün Dili”, Şehriyar’ın şiirleri arasında ayrı bir öneme sahiptir; çünkü 
Türkçe yazdığı ilk şiiridir. Anadiline büyük bir sevgi ve muhabbet besleyen şair, 
dilini hor görenlere bu şiiriyle cevap vermiştir. Şiirde, şair kendisini “bülbül ve 
ceylan”la özdeşleştirerek Türkçeye olan aşkını dile getirip bu dili konuşmadığında 
özgürlüğünün elinden alındığı hissine kapıldığını söyler. Şair, dağda yetişen ceylan 
boyun eğmez diyerek “dil bilinci”ni hayvanlar üzerinden sembolleştirerek vermeye 
çalışır ve anadilinden asla vazgeçmeyeceğini belirtir. 

Dedin: Azer elinin bir yaralı nisgiliyem men  
Nisgil (hasret,sıkıntı) olsam da gülüm! Bir ebedi söygülüyem (istek-
li, sevgili) men 
El meni atsa da, öz gülşenimin (gülbahçesi) bülbülüyem men  
Elimin Farsıca da derdini söyler diliyem men 

Hakga doğru ne garanlıg ise, el meş’eliyem (meşale) men  
Ebediyyet gülüyem men!  (“Sehendim”, Gedikli, s. 188)

54 İskender Pala, a.g.e., s. 75
55 Deniz Erçavuş , “Hâfız-ı Şirazî’nin Gazellerinde Mitolojik Unsurlar”, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim 
Dalı, Atatürk Ünv., (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum, 2012, s. 75-76
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Şair aynı zamanda “Sehendim” şiirinde de bülbüle yüklenen şairlik vasfından 
yararlanarak kendisini gül bahçesinin bülbülü olarak görür. Burada gül bahçesi halk, 
bülbül ise onun dertlerini, hasretini dile getirendir. Kendisini halkın ebedî sevgilisi 
olarak gören şair, amacının bir meşale gibi karanlıkları aydınlığa çıkarmak olduğunu 
haykırmıştır. 

Sargındı (sarılmış, dolaşmış) o süsenlere, sünbüllere könlüm  
Bülbül kimi gandır o gızılgüllere könlüm 
Vahidlere56, Gabillere57, Bülbüllere58 könlüm  
Şa’ir olalı borçludur Sabirlere59 ruhum  
Vurgun’dur Süleyman60 kimi sahirlere (sihirli) ruhum. (“Döyünme 
ve Söyünme”, Gedikli, s.178)

“Döyünme ve Söyünme (Sevinme)”, Şehriyar’ın arkadaşı Rüstem Eli(yev)’e 
yazdığı şiirdir. Şair bu şiirde de kendisini bülbüle benzetmiş; bazen âşığın kendisi, 
bazen canı, bazen de gönlü olan bülbül imgesinden yola çıkarak gönlünün güle renk 
verdiğinden bahsetmiştir. Şairle aynı gönle sahip Azerbaycan şairlerine gönderme 
yaparak ruhunu borçlu olduğunu dile getirmiştir. 

 

Fecr açılıp bülbül doğur çalılar  
Gurub boğur bayguşla-huffaşını (yarasa). (“Melul Yazın Neylesin”, 
Gedikli, s. 309)

“Melul Yazın Neylesin” şiirinde yine sosyal meselelere değinen şair halkının ve 
kendisinin yazgısından bahseder. Şiirde, baykuş ve yarasa sembolik olarak Şah rejimi 
ve başlarına gelen bütün felaketlerin sorumlularıdır. Halkını ve kendisini onların 
karşısında bülbüle benzeten şair, baykuş ve yarasaların karanlık gibi üzerlerine 
çöktüklerini ifade etmektedir.  

Baykuş:

İnsanlar çoğu zaman Tanrı’yı göklerde aramış ve göklere yükselen kuşlar ara-
cılığıyla onlara ulaşmaya çalışmışlardır. Pek çok kuş, birçok Tanrı ile ayrı ayrı 
özdeşleşmiş ve sonrasında başka kültürleri de etkilemiştir. Yunan mitolojisinde 
“bilgelik” anlamına gelen baykuş, aynı zamanda “uğursuzluk ve ölüm” habercisi 
olarak görülmüştür. Antik Yunan çağında paraların üzerine işlenen baykuş, ticarette 
koruyucu, gözlemci olarak kabul edilir. Rivayete göre baykuşa gece görme yetisini 
kazandıran, içinden gelen sihirli bir ışıktır. Athena’nın simgesi olan baykuşun, 
zekâyla güçlü bir ilişkisi olduğuna inanılır; o, tanrıların elçisi kabul edilir, yani kutsal 

56 Eliağa Vahit, Kuzey Azerbaycanlı gazel şairi.
57 Bakü doğumlu şair.
58 Murtaza Muhammed (ov), Azerbaycan Bülbülü lakabıyla tanınan meşhur ses sanatçısı. 
59 Mirze Elekber Sabir, büyük mizah şairi. 
60 1- Hz. Süleyman, 2-Bakü doğumlu şair Süleyman Rüstem.
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bir varlıktır61.  Aynı zamanda baykuş ordunun da koruyucusu olarak görülür, savaş 
sırasında Yunan Ordusu’nun üzerinden uçan bir baykuş zafere işarettir. Türklerde 
uyanıklığın simgesi olarak bilinen baykuş, ayrıca şamanın en çok suretine girdiği 
hayvanlar arasında yer almıştır. Baykuşlar, her ne kadar Yunanistan’da bilgelik 
anlamı taşısa da birçok yerde uğursuzluk ve ölüm getiren anlamına gelmektedir.

Men senin tek dağa saldım nefesi 
Sen de geyter göylere sal bu sesi 
Bayguşun da dar olmasın gefesi  
Burda bir şer darda galip bağırır  
Mürüvvetsiz insanları çağırır. (“Heyder Baba’ya Selam-1”, Gedikli, s. 148)

“Heyder Baba’ya Selam” şiiri şairin dağa seslenmesi, ondan sesini dört bir 
yana salmasını istemesiyle başlar. Normalde bir kafes hayvanı olmamasına rağmen 
baykuşun bile kafeste olduğunu ima ederek Şehriyar, ülkesinin içinde bulunduğu 
duruma gönderme yapmıştır. O, şerrin mürvetsiz insanları çağırdığından bahseder. 
Şair baykuşu burada kasıtlı olarak kullanmış, onun uğursuzluk ve ölüm habercisi 
olma özelliğinden yararlanmıştır. 

Gara bayguş çalanda ağ guşumu  
Ze’feran (safran, sarı renk) tek meni saratmışdı. (“Ezize”, Gedikli, s. 279)

Şair dostlarının ısrarı üzerine Tebriz’den Tahran’a (1976-1977) gider. Lakin karısı 
Ezize Hanım bu yolculuğa çıkmak istemez. Tahran’da kalp krizi geçirir ve ölür. 
Şair “Ezize” şiirini karısına yazmıştır62. Karısının ölümüne çok üzülen şair, şiirde 
önce kendisini onu aşkıyla yanan bülbüle benzetmiş, kara baykuşun gelip akkuşunu 
(karısını) çaldığını dile getirmiştir. Baykuş bu mısralarda ölüm getiren anlamında 
kullanılmış, siyah olması da şairin matemini pekiştirmiştir. 

  

Hanı Molla İbrahim63’in dersi, hanı tay-tuşlar (akran)?  
Şeyhelislam hanı, yurdunda nedir bayguşlar? 
Kim deyerdi ki müselman gâvuru algışlar?! 
Babi’ye, Bolşevik’e gör ne giriftar (tutkun) oldun?  
Beleşip (kirlenmek) her necse gör nece (nasıl) murdar oldun? (kir-
lenmek)  (“Ağa Mir Sadığın Heyratı”, Gedikli, s. 206)

“Ağa Mir Sadığın Heyratı” yukarıda da bahsettiğimiz gibi şairin, doğup büyüdüğü 
köyü (Hoşgenab) ziyaretinden sonra yazmış olduğu şiiridir. Şair köyünü çocukluk 
61 Altan Armutak,  “Doğu ve Batı Mitolojisinde Hayvan Motifi II-Sürüngenler, Balıklar, Kanatlılar ve Mitolojik 
Hayvanlar”, İstanbul Üniv. Vet.  Fak. Derg. 30(2), 2004, s. 150 
62 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 278
63 Şehriyar’ın öğretmeni. Oldukça faziletli, bilgili ve halkın yardıma koşan bir kişi.
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günlerindeki gibi bulamadığı için üzgündür. Yaşıtlarını aramakta, Bolşevik ihtilaline 
tutkun olanlara kızmakta ve nasıl bu kadar kirlendiklerine hayret etmektedir. Kirlen-
mek burada iyilik ve güzellikten uzaklaşmak anlamındadır. Yurdu saran baykuşlar, 
uğursuzluk ve kötülük getirenlerdir.  

Güvercin:

Altay Türklerine ait Verbitskiy tarafından derlenen “Tufan Efsanesi”nde güvercin 
“haber veren, barışı simgeleyen ve sadık” bir kuş olarak karşımıza çıkar. Güvercin, 
doğan-şahin gibi yırtıcı bir kuş değildir, uysaldır. Ahmet Yesevi tarafından Rum 
diyarına gönderilen Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu’ya güvercin donuna girerek gelmiştir. 
Hacı Bektaş-ı Veli Rum erenlerine: “Ben size güvercin donunda geldim. Eğer daha 
güçsüz bir kılık bulsaydım, ona bürünecektim” demiştir64. Güvercin aynı zamanda 
günahsız insanların ruhu olarak kabul edilir. Antik Mısır’da güvercinlerin dört bir 
yana salındığında ülkeye ve tanrılara iyi haber getireceğine inanılmıştır; bu nedenle 
halk güvercinlere saygı duymuş ve onları sevmiştir65. 

Ağ göyerçin, ağ ganadın açarsan  
Dam-divardan (duvar) bir govzanıp (yükselmek) uçarsan  
Ulduzlanıp Baki66 deye gaçarsan  
Öpüşleri Rahim beye sepersen  
Gardaşımm bal dodağın öpersen. (“Mehmet Rahim Cevap”, Gedik-
li, s. 163)

“Mehmet Rahim’ (Birinci) Cevap- Rahim Bey’e Mektup” şiirinde Rahim Bey, 
Şehriyar’a şiirini gönderip ondan cevap yazmasını ister, onun şiirini okuyup şairlik 
kudreti karşısında hislenen şair, bu şiiri yazar67. Şiirlerinde Kuzey ve Güney Azer-
baycan şairlerinin birbirinden ayrı düşmelerini, sevgilerini ve kardeşliklerini sık sık 
dile getiren şair, Bakü’ye yaptığı hayali seyahatlerle özlemini giderir. Bu nedenle 
Kuzey ve Güney Azerbaycan şairlerinin karşılıklı sevgileri, hasretleri, birleşme 
arzuları sıklıkla şiirlerinde geçer. Şairin Mehmed Rahim’e cevap niteliği taşıyan bu 
şiiri en güzel örneklerden biridir68. Şairin şiirinde ak güvercin tıpkı Antik Mısır’da 
olduğu gibi ülkenin dört bir yanına salındığında iyi haber getireceğine inanılan 
haberci konumundaki kuş anlamında kullanılmıştır. Şair şiirini âdete Rahim Bey’e 
gönderdiği güvercin olarak tasarlamıştır. 

Ağ göyerçin, ne revadır ki işıglıg guşu sen tek  
Yata bayguş yuvasında, gala heffaş (yarasa) arasında. (“İki Gardaş 
Arasında”, Gedikli, s.193)

64 Serhat Köse, a.g.e., s. 79
65 Altan Armutak, a.g.m., s. 149
66 Kuzey Azerbaycan’ın başkenti ve en büyük şehri.
67 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 163
68 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 71
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“İki Gardaş Arasında” şairin Bakü doğumlu Süleyman Rüstem’e yazdığı üçün-
cü şiiridir. Bu şiirde Rahim Bey’e yazdığı şiir gibi Güney ve Kuzey Azerbaycan 
şairlerinin birbirine kavuşma arzusunu dile getirir. Şair burada güvercini mutluluk 
kuşu olarak düşünmüş, arkadaşına benzetmiş, baykuşların ve yarasaların arasında 
kaldığını belirtmiştir.

Karga:

Karga, Tanrı Apollon’a kötü haber getirdiği için Yunan mitolojisinde “uğur-
suz” olarak kabul edilmektedir; çünkü Apollon bu habere çok kızmış ve kargayı 
lanetlemiştir. O zamana kadar beyaz renkli olan karga, lanetlendikten sonra siyaha 
dönüşmüştür. Tibet’te tanrılarla insanlar arasında mesaj taşıdığı için kargaların elçi 
olduğuna inanılır. İskandinav mitolojisinde ise kargalara tanrısal özellikler yüklen-
miştir. Alaska’daki Eskimoların inancına göre ilk canlı yaratık kargadır. Karanlıkta 
duran bu karga, bir gün kendi bilincine varır ve ağaçlar dikip insanı yaratır69. 

Gara gün gargası gonanda menim  
Ağ günüm varsa da garatmışdı.  (“Ezize”, Gedikli, s.279)

Yukarıda bahsettiğimiz ve karısının ölümü üzerine yazdığı “Ezize” şiirinde şair, 
Ezize Hanım’ın kalp krizinden öldüğünde duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, karganın 
uğursuzluk, ölüm getirip aydınlık günü kararttığını söylemiştir. 

Bülbül çehçeh (hoş ses) alanda 
Garga da gar gar ah. 
Gara baht dağa çıhsa 
Dağın başı gar alı. (“Doktor Cavid De Getdi”, Gedikli, s.294) 

“Doktor Cavid De Getdi” şiirinde şair bülbül ile karganın sesini kıyaslar. Bülbülün 
bilinen özelliklerinden biri güzel sözlülük, eğlence ve neşeye davettir. Bülbülün güzel 
sesi karşısında karganın sesi şaire talihsizliğini ve kara bahtını hatırlatmaktadır. Bu 
bahtsızlığı dağa çıksa, dağa bile ağır gelecektir.   

Ejderha-Yılan:

Çin mitolojisi ve sanatına ait bir varlık olarak kabul edilen ejderha, yer ve gök 
unsurlarına bağlı bir masal hayvanıdır. Türk mitolojisi ve sanatında da büyük bir yer 
kaplar. Özellikle erken dönem Türklerde “bereket, refah, güç, kuvvet” simgesi olarak 
yer alan bu efsanevi yaratık, Ön Asya kültüründe bu anlamından koparak zayıflamış 
ve üstesinden gelinen bir kötülüğü sembolize etmiştir. Çin mitolojisinde imparatorluk 
simgesi olan ve zaman zaman hayat iksiri efsaneleriyle ilişkilendirilen ejderha, Türk 
mitolojisini de etkileyerek “su, bolluk, yeniden doğuş” timsali sayılmıştır. Ayrıca 
Uygur mitolojisinde yarı insan yarı ejder özellikleri taşıyan ejder hanlarından da 

69 Altan Armutak, a.g.m., s. 149
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bahsedilmektedir. Ortaçağ’daki Türk metinlerinde ejderin alegorik olarak kullanıldığı 
görülür. Hükümdarlarla ilgili “iktidarın”; dinî ve tasavvufi konularda ise “dünyanın” 
insanı yolundan saptıran tuzaklarını ifade eder70.

Yılan, Türk şamanizminde, yeraltı ilahı Erlik ile ilgili bir simgedir. Bazı şamanlar 
yılan biçimine girmekte ve elbiselerinde yılanı işaret eden nesneler taşımaktadırlar. 
Altay Yaratılış efsanesinde yılan, kötülük ilahı ve ruhu olan yeraltı tanrısı Erlik’in 
sözüne aldanan bir hayvandır. Yılan ve köpek, yenilmesi yasaklanan daldaki mey-
veleri korumakla görevlidirler; ancak Erlik, ilk insanlar olan Törungey ve Eje’yi, 
yasak meyveyi yemeleri için kandırmaya çalışır. Yılan, ağaca çıkarak elmayı ısırır. 
Erlik’in sözüne kanan Eje de elmadan ısırır ve ısırmak istemeyen Törungey’in zorla 
ağzına sürer. Yaratıcı Ülgen bu işin sorumlularını arar ve hepsi suçu birbirlerinin 
üzerine atarlar. Bu nedenle cezalandırılırlar. Eski İran mitolojisinin etkilerini içeren 
Şahname’de yılan, bir ejderha gibi algılanmış ve anlatılmıştır. Şeytanın temsilcisidir71. 
Sonuç olarak yılan “kötülüğün, nefretin, ölümün, ihanetin” simgesi haline gelmiştir.

Salıpdır (düşürmek) ele sanki Musa asasın  
Gaçır ejdahalar bu se’ben (sapan, yılan, ejderha) elinden. (“Hara 
Gaçsın İnsan?”, Gedikli, s. 255)

“Hara Gaçsın İnsan?”da şair insan şekline bürünmüş yalancı ve dolandırıcı kişi-
lerden şikâyet etmektedir72. Şair Hz. Musa’nın asasına gönderme yapar. Bilindiği gibi 
Hz. Musa, Allah’ın izniyle denizi yarıp kavmini Firavun’un ordusundan kurtarmıştır. 
Ayrıca yine Hz. Musa’nın asası da Allah’ın izniyle bir yılan haline gelmiştir. Araf 
ve Taha surelerinde bu konudan bahsedilmektedir: Hz. Musa elindeki asasını yere 
attığı anda, Allah’ın lütfuyla, cansız bir odun parçası, hızla hareket eden, tamamen 
canlı bir varlığa dönüşmüştür. Böylece Allah insanlara canlılığın nasıl yoktan var 
edildiğinin bir örneğini göstermiştir73. Her devirde yaşamış ve yaşayacak olan 
inkârcı insanları ve baskıcı rejimleri sembolize eden firavun ile onun destekçileri 
çağımızda yaşayan materyalist, inançsız ve aslını unutmuş kişileri temsil etmektedir. 
Şair, Hz. Musa’nın asasına telmihte bulunarak insanların birer yılan ve ejderhaya 
dönüştüğünden bahsetmektedir. 

BİTKİLER:

Ağaç:

Ağaç, dünya modelinin dikey yapılanmasını simgeler ve eski göçebe toplulukla-
rının inanışlarına göre evrenin merkezindedir. Üç katmanlı dünyayı birleştiren dünya 
ağacı, köküyle yeraltı dünyasını, gövdesiyle orta dünyayı, dal ve yapraklarıyla yukarı 
dünyayı sembolize eder. Zamanla Şamanist dünya görüşünün benimsediği ağaç 
kültü, Şaman ağacı şeklinde gelişme göstermiştir. Bu ağaç, dallarında kuş yuvalarına 
benzer oyukları olan ve her oyukta da Şamanların kuş şeklindeki ruhlarının terbiye 
70 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s.164-165
71 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 193
72 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 254
73 http://evrimbilimblog.blogspot.com.tr/2013/08/hazreti-musa-asasnn-ylan-olmas.html
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edildiği kozmik bir ev olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda Şaman merasimlerinde 
yurdun ortasına dikilmiş ağaç, Şamanın yolculuğu sırasında göğe kalkmasında 
merdiven rolü üstlenir74. 

Eliade, Şamanizm adlı eserinde bu inanca göre evrendeki her şeyin canlı olup 
bir ruh taşıdığına inanıldığını belirtir. Evren ağacı sürekli yeniden doğuş halindeki 
evreni simgelediği gibi, aynı zamanda göğü ve gezegenleri de simgeler. Arkaik 
toplumlarda dünyanın kutsallığını, doğurganlığını ve sürekliliğini ifade eden Evren 
Ağacı, yaratılış, verimlilik, sırra erme fikir ve kavramlarıyla; aynı zamanda mutlak 
gerçeklik ve ölümsüzlük fikriyle ilişki içinde bulunur. Evren Ağacı yaşayan ve yaşatan 
bir ağaç olarak tasarlanmıştır. Yakutlara göre “yerin göbeğinde” sekiz dallı bir ağaç 
yükselir; bu bir tür “ilk Cennet”tir, zira ilk insan orada doğmuş ve yarı yarıya ağacın 
gövdesinden çıkan bir kadının sütüyle beslenmiştir75. 

Divan şiirinde “servi, ar’ar, şimşâd” gibi ağaçlar ve mücerret olarak da ağaçtan 
bahsedilir. Ağacın çeşitli şekilleri söz konusudur. Çocukların ağaç ata binmeleri, 
ağaçların secde etmeleri ve korkutulmaları bunlardan bazılarıdır. Uzun yıllar meyve 
vermeyen ağaçlar için ağaç korkutma âdeti geçerlidir. Buna göre kişi eline balta alıp 
ağacı sallayarak “Keseyim mi?” diyerek hamleler yapar. Bir başkası onu durdura-
rak meyve vereceğine kefil olur, bağışlanmasını rica eder. Üç defa tekrar eden bu 
ameliyeden sonra ağacın gövdesi çizilir. Rivâyete göre ağaçlar Kadir ve Hıdırellez 
gecelerinde secdeye kapanırlarmış. Keza Allah’ın ilimlerini denizler mürekkep, 
ağaçlar da kalem olsa yazamazlar76. 

Türk mitoloji ve inanışlarında ağaçtan türeme motifinin izleri çoğu eski metin-
lerde yaşamaktadır. Bu metinlerin en tanınmışlarından biri Oğuz Kağan Destanı’dır. 
Oğuz Kağan’nın Gök, Dağ ve Deniz isimli çocuklarının doğduğu ikinci evliliği 
ağaç kovuğundan çıkan kız vasıtasıyla gerçekleşir. Yakutlar, ilk insanın ağacın 
içinde belinden yukarısı çıplak bir kadın tarafından beslendiğine inanmaktaydılar. 
Burada söz konusu olan durum bir kavmin, topluluğun, kahramanın türeyişi değil, 
ilk insandan insanlığın türeyişidir77.

Vetenden doymuşam, Nebi78 gınama  
Dur gedek bu halgı artıh sınama  
Dur görüm! Bu ağaç benzir anama  
Telinden goy girim bir saçah Nebi  
Ay goçah Nebi! (“Gaçah Nebi”, Gedikli, s. 212)

“Gaçah Nebi” şiirinin yazılış amacı oldukça ilginçtir. Şehriyar kalan ömrünü 
Tebriz’e yerleşip dostlarıyla geçirmek ister. Lakin yakın dostları oldukça vefasız 
çıkar. Bu durum şairi çok etkiler ve hassaslaştırır. Günün birinde Şehriyar’ın kom-
şusu evinin çok yakınına inşaat yapar. Şairin evine bir damla bile ışık girmez. Bu 
74 Fuzuli Bayat , Türk Mitolojik Sistemi 2, Ötüken Yay., İstanbul, 2007, s. 187-189
75 Mircea Eliade, Şamanizm (Çev. İsmet Birkan), İmge Kitabevi, Ankara, 1999, s.304-305
76 İskender Pala, a.g.e., s. 17-18
77 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s.135
78 Çarlık rejimine karşı gösterdiği mücadeleyle anılan, Urmi’de Şah Hüseyin adında biri tarafından öldürülen, 
Koç ve Koçak Nebi olarak destanlaşmış bir halk kahramanı. (Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 395) 
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duruma istinaden şair, önce Farsça bir gazel ardından da koşma tarzında Gaçah Nebi 
şiirini yazar ve kendisini bu kişiyle mukayese eder79.  Şair, evini adeta bir zindana 
benzetmiş, on beş yıl zalimin zulmüne katlandıktan sonra döndüğü vatanında gam 
yükünü yüklenmiş, dostlarının düşman olduğunu, artık her şeyin kendisine yaban-
cılaştığını fark etmiştir. Yaşadıklarından ve sınanmaktan bunalan şair, ağaçla annesi 
arasında bağ kurar. Şairin çevresinde özüne ait şeyler o kadar azalmıştır ki bir ağaç 
dalı görse bile razıdır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi en eski toplumlarda “kutsallığı, 
doğurganlığı, sürekliliği ifade eden ağaç; yaradılış verimlilik, sırra erme, gerçeklik 
ve ölümsüzlük fikriyle ilişki içinde bulunur. Şair de burada annesini ağaca benzeterek 
eski günlerine dönmeyi, feraha erişmeyi dilemektedir. 

      
Sen bu mehtab gecesi seyre çıhan bir servi ol  
İzin ver men de dalınca sürünüp saye (gölge, himaye) gelim. (“Get-
me Tersa Balası”, Gedikli, s. 235)

“Getme Tersa Balası” şiirinde servi ağacı motifinden yararlanan şair, büyük 
ihtimalle serviyi sevgili olarak düşünmüştür. “Sen mehtaplı bir geceyi seyre çıkan 
servi ol, izin ver ben de gölgene geleyim” diyen şair, burada sevgiliyle bir olma 
isteğini dile getirmiştir. Geleneklerimizde ölümü işaret eden servi aynı zamanda 
vahdetin sembolüdür.

Gül:
Gül, Divan şiirinde en çok söz edilen çiçektir ve sevgilinin yüzü ve yanağıyla 

sıkı bir bağı vardır. Güzel kokusu, tazeliği ve rengiyle bağın, çemenin, baharın vaz-
geçilmez bir öğesidir. Seher vaktinde sabâ yelinin parmaklarıyla açılan gül, sevinç 
belirtisidir. Gül, çok çekici ve güzel olmasına rağmen çabuk solar, geçicidir. Tıpkı 
âşığın ömrü gibi çabuk geçer. Gül, bülbülün sevgilisidir. Dikeni aşığın rakibidir; 
ancak gül ile diken iyilik ve kötülük, kolay ile zor, dost ile düşman vs. zıtlıkların 
timsalidir. Gülün yaprağı, dalı, fidanı tazelik, tarâvet, incelik, nazlılıkla örtüşür80. 

Teb’i bir söygülü bülbül ki ohur gül budağında  
Sarı sünbül gucağında  
Sular efsaneni söyler onun efsunlu bağında  
Seherin çenli çağında. (“Sehendim”, Gedikli, s.184)
…
Hezanda o garayel bülbüle dedi: Goy get!  
Gül ile galdı görüş, ölmesek göy ot bitene. (“Taydan Gelene”, 
Gedikli,  s.199)

Şehriyar yukarda seçilen iki şiirle birlikte “Ezize”, “Yazıg Bağban”, “Gözümün 
Yaşları Bayatılar” gibi pek çok şiirinde gül motifinden yararlanmıştır. Bu şiirlerde 
79 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 211
80 İskender Pala, a.g.e., s. 155-156
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gül, bülbülün sevgilisidir. Şair sevgiliyi kimi zaman vatan, kimi zaman kadın olarak 
dile getirmiştir. “Taydan Gelene” şiirini Hüseyin Begdili’ye yazmış ve şiirinde 
vatanından ayrı kalan kişi81(leri) bülbüle benzetmiş, gülü vatan olarak düşünmüştür.   

Sümbül:

Farsçada sünbül ve sümbül şekillerinde geçen sümbül, ilaç yapımında da kul-
lanılan bir bitki, zambakgillerden bir çiçek türüdür. Çiçekleri başak şeklindedir. 
İran sümbülünün çiçekleri beyazdır. Birçok türü vardır; bunlar arasında en ünlüleri 
sunbul-i Rûmî, sunbul-i Hindî ve sunbul-i Cebelî adlarıyla bilinirler. En güzel kokulu 
çiçeklerden ve tıpta kullanılan en yararlı bitkilerden olan sümbül, Zühre (venüs) ya 
da Nâhîd’in simgelerindendir82.  Sümbül sevgilinin saçlarıyla ilgili olarak ele alınır; 
bu nedenle şiirlerde sık rastlanan çiçek adlarından biridir. Şekli ve kokusu itibariyle 
sevgilinin saçına benzer. Hatta sevgilinin saçını kıskanır ve ona özenir. Sümbülle gül 
çoğu zaman birlikte bulunur. Bunun nedeni sümbül saçların, gül yanakların üzerine 
dökülmesidir. Şekil itibariyle dağınık ve kıvrımlı olan sümbül, bazen süpürge veya 
gölgelik olabilir. Deste deste oluşu, tazeliği çok tekrarlanan özellikleridir. Ayrıca 
sarık kenarına ve kulak arkasına takılma âdeti oldukça yaygındır83. 

Biçin üstü sünbül biçen oraglar 
Eyle bil ki zülfü darar daraglar .” (“Heydarbaba’ya Selam”, Gedikli, 
s.139)

Sarı sünbüllere zülüf içre oraglar darağ oldu 
Yoncalıglar yene bildirçine yay-yaz yatağ oldu. (“Sehendim”, 
Gedikli, s. 187)

“Heydarbaba’ya Selam” ve “Sehendim” şiirlerinde, şair çiçekleri başak şeklinde 
ve deste deste olan sümbülün bu özelliğinden yararlanarak çağrışım zenginliği ve 
kadın imgesi yaratıp orakla biçilen sümbül tarlalarını şekli ve kokusu itibariyle 
sevgilinin saçına benzetmiştir.

Başında kakil-i Ekber84 havası  
Yel ağlar, sünbül ağlar, enber (amber) ağlar. (“Tezmin”, Gedikli, 
s.305)

“Tezmin” şiirinde İmam Hüseyin’in büyük oğlu Hz. Ali Ekber’e telmih vardır. 
O, Kerbela’da babasından önce şehit olmak istemiş, İmam Hüseyin oğlunu kendi 
acısını yaşamaması için elleriyle hazırlayıp düşman saflarına yollamıştır ve ilk 
şehitlerdendir. Dış görünüşü ve ahlaki yapısıyla anılan Ali Ekber, çok yakışıklı ve 

81 Güney Azerbaycanlı, vatanından otuz üç yıl ayrı kalan Prof. Dr. Hüseyin Begdili.
82 Deniz Erçavuş , a.g.e., s. 233-234
83 İskender Pala, a.g.e., s. 362
84 Eliyyü-l-Ekber (Ali Ekber-Elekber-Hz. Hüseyin’in oğlu.)
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güzel çehrelidir. Açık tenli, iri ve siyah gözlü, uzun kirpiklidir. Yürürken kendisin-
den misk ve amber kokusu yayılır85. Şair burada güzel kokusuyla bilinen sümbül 
ve amberi, Hz. Ali Ekber’in kokusuyla özdeşleştirip, onun şehadetinin arkasından 
ağladıklarını dile getirmiştir.    

Lale: 

Lale, Divan şiirinde rengiyle sevgilinin yanağına ve aşığın gözyaşlarına benzetilir. 
Ortasındaki karanlığıyla lale, üzerinde ben olan bir yanaktır. İran mitolojisine göre 
yıldırım, yaprağın üstündeki çiğ tanesine düşmüş, çiğ tanesi ve yaprak alev olarak 
donmuş, lale de böylece ortaya çıkmıştır. Çabuk solması, suya ihtiyaç duyması, 
yabanî bir çiçek oluşu sebebiyle şiirlerde çok söz edilen bir çiçektir. Şekil yönünden 
kadehe benzeyen lale, şarap, kan, şem, çerağ, kanlı kefen, al sancak vs. olabilir. Savaş 
meydanları ve aşığın gözyaşı lalezâr (lale bahçesi) olarak değerlendirilir. Esirlerin 
boynuna geçirilen açılıp kapanan halkalar lale olarak tabir edilir ve bir nevi tasmadır86. 

Anadolu’ya ilk defa Kafkaslardan getirilen lâle için mısralar söyleyen ilk şâir 
Mevlânâ’dır. Mevlânâ dıştan kırmızı bir neşe gibi görünen çimen lâlesinin içindeki 
gizli, siyah rengi düşünmüş ve onun gülüp açılmasını tebessümlerin en bedbahtı say-
mıştır. Kanuni zamanında pek çok şehirden İstanbul’a lâle getirilmiştir. 16. yüzyılda 
çiçek motiflerinin özellikle de karanfil ve lâlelerin daha fazla tutulduğu görülmek-
tedir. Sonbaharda dikilip ilkbaharda çiçek açan ve 3-6 yıl çiçek vermeyen lâleler 
tek çiçek verdiğinden aynı zamanda birliğin, tevhidin işareti sayılmaktadır. Lâlenin 
kutsal sayılmasının sebeplerinden biri de “ism-i celâl” deki harflerle yazılmasıdır87. 

“Sehendim” şiirinde şair sıklıkla lale motifinden yararlanmış, onu, divan şiirinde 
olduğu gibi rengiyle sevgilinin yanağına benzetmiştir. “O eteklerde ne gızlar yanağı 
lalelerin var.” (Gedikli, s.182), “Mey-mehebbetden içip lale bitipdir yanağında 
(Gedikli, s.184), “Lale bitdi, yanağ oldu” (Gedikli, s. 187);  “Şatır Oğlan” şiirinde 
de “Laleden gızlara yandıgca yanağ eylemisen.” (Gedikli, s. 249) dizesinde lale 
kızların yanakları olarak verilmiştir. 

Nilüfer:

Nilüfer, kutsal lotus ve Hint lotusu olarak adlandırılan ve Sanskritçe’de Pundarika, 
Padma, Kamala, Utpala vb. gibi çeşitli isimlerle anılan bir çiçektir. Çeşitli mitlere 
ve efsanelere konu olan lotus çiçeği (Nelumbo nucifera) Nelumbonaceae ailesine 
ait bir su bitkisidir. Temel olarak zihnin duruluğunu ve ruhun saflığını temsil eden 
lotus çiçeği, Budizm ve Hinduizm’de mükemmelliğin somut sembolü olarak kabul 
edilmektedir. Budizm’de ruhun saflığını, sadakati, ruhsal uyanışı temsil eder.88 Sem-
bolik olarak manevi aydınlanmaya ulaşmanın anahtarı olarak kabul edilir. İnsanın 
ışığa doğru yükselmesine benzer bir şekilde çamurlu su üstünde yukarı doğru büyür. 
Aynı zamanda, güzellik, refah, bilgi, doğurganlık, sonsuzluk ve maneviyatı temsil 
eder. Lakshmi olarak bilinen ve refahı temsil eden Hindu tanrıçası her zaman lotus 
çiçeğinin üzerine oturmuş olarak tasvir edilir. Yaratıcı Hindu tanrısı Brahma’nın 
da lotus çiçeğinden geldiğine inanılmaktadır. Mısır kültüründe “Seshen” olarak 
85 http://tr.wikishia.net/view/Hz._Ali_Ekber
86 İskender Pala, a.g.e., s. 252
87 Serpil Akgül, “Hayâlî’nin Kasidelerinde Lâle Motifi”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 2011, s. 1
88 http://www.onikibilgi.com/lotus-ciceginin-anlami/
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bilinen lotus çiçeği, “güneşi ve yeniden doğuşu” temsil eder. Bu nilüfer çiçeğinin 
gün ışığıyla birlikte yapraklarını açmasından ileri gelmektedir. Isis adlı tanrıçanın 
lotus çiçeğinden doğduğuna inanılmaktadır. Eski Mısırlılar lotus çiçeğini aynı 
zamanda ölümle ilişkilendirmişlerdir. Ölen insanların yapılacak bir büyüyle lotusa 
dönüşebileceklerine ve yeniden doğabileceklerine inanmışlardır.89

O gözeller gözeli İslambul  
O denizler gızı, derya gelini  
Sanki derya çiçeyi nilüfer  
Gol açıp sahile atmış elini.  (“Türkiye’ye Hayali Sefer”, Gedikli, s. 129)

 

Şair, “Türkiye’ye Hayali Sefer” şiirinde İstanbul’u nilüfer çiçeğiyle özdeşleştirir. 
İstanbul’u kişileştirir ve onu “denizkızı, derya gelini” olarak tasvir eder. Şair bilinçli 
bir tavır sergilememiş olsa bile nilüfer çiçeği benzetmesiyle nilüfer çiçeğinin sembolik 
olarak “manevi aydınlanmaya ulaşma” özelliğinden yararlanarak İstanbul’u ruhsal 
uyanışın merkezi olarak düşünmüş olabilir. 

SONUÇ

M. Hüseyin Şehriyar’ın şiirlerinde Türk-İslam mitolojisinin etkisi altında kaldığı 
ve bu bağlamda hayvanların ve bitkilerin mitsel özelliklerine sıklıkla başvurduğu 
tespit edilmiştir. Özellikle şair, “Heyder Baba’ya Selam”, “Sehendim”, “Türkiye’ye 
Hayali Sefer”, “Derya Eledim”, “Türk’ün Dili” şiirlerinde tabiatla iç içe geçirdiği 
çocukluk günlerini, Türklük şuurunu, dil bilincini, gelenek ve göreneklerini anla-
tırken kültürel, dinî, efsanevî öğelerden yararlanmıştır. Simurg, kurt, at, bülbül, 
balık, güvercin, gül, sümbül, lale, nilüfer şairin bu şiirlerde kullandığı mitik algı ve 
tasarımlar içeren hayvan ve bitkilerdir. Bunun gibi şiirlerde şair, çoğunlukla hayvan 
ve bitkilerin olumlu mitsel niteliklerini arzuladığı şeylere gönderme yapmak için 
kullanmıştır. Yukarıda belirtilen şiirlerin sosyal tenkit içeren kısımlarıyla birlikte, 
“Gardaşım Süleyman Rüstem’e Cevap”, “Oyun Oldug”, “Çalağan Guşu”, “Melul 
Yazın Neylesin”, “Roteb Verip Tezek Aldıg”, “Hara Gaçsın İnsan?” gibi şiirlerinde 
şair, Şah rejimini, haksızlık ve adaletsizlikleri, kişisel çıkarları için her şeyi mubah 
görenleri, rütbeli insanların görevlerini ihmallerini, sosyal ve idari eksiklileri eleştirir. 
Bu şiirlerde de tenkitlerini ve tespitlerini sembollerle hayvanların olumsuz mitsel 
özellikleri üzerinden yapmayı tercih etmiştir. Aslan, köpek, yılan-ejderha, baykuş 
şiirlerde kötülüğü temsil etmekte ve kötülüğün habercisi konumunda yer almaktadır. 
Bunun dışında şair, “Ağa Mir Sadığın Heyratı”, “Hekime Can”, “Getme Tersa Balası”, 
“Gemle Atış-Barış”, “Çabalır Ürek Sinemde”, “Mehmet Rahim’ (Birinci) Cevap- 
Rahim Bey’e Mektup”, “Sabir’in Horozu”, “Döyünme ve Söyünme”, “İki Gardaş 
Arasında”, “Doktor Cavid De Getdi”, “Gaçah Nebi”, “Getme Tersa Balası”, “Taydan 
Gelene”, “Ezize”, “Tezmin” şiirlerinin çoğunda kendi hayatında olup biten hadiseler, 
Kuzey ve Güney Azerbaycan’ın kavuşma arzusu, şair arkadaşlarının vatandan ayrı 
kalışları ve onlara duyduğu hasreti, karısının ölümü, yaşlanması, eskisi gibi hayırlı 

89 http://www.onikibilgi.com/lotus-ciceginin-anlami/
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ve vefalı insanların kalmaması gibi konuları işler. Şair bu şiirlerinde de fikirlerini 
bitki ve hayvan figürleri üzerinden anlatmayı tercih eder. Bülbül, karga, horoz, 
maral, fil güvercin, gül, servi, onun şairliğinin, kederinin, yaşadığı sıkıntıların, şair 
arkadaşlarına iletmek istediği duyguların birer ifadesi haline gelirler. Sonuç olarak 
Şehriyar, mitolojik öğeleri şiirlerinde sıklıkla kullanmış ve bu öğeler üzerinden 
yaşadığı dönemde halkın sesi olmuştur.
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TÜRKİYE’YE HEYALİ SEFER ŞİİRİNDE  
ARKETİPSEL YOLCULUK

Saliha CÖMERT *

GİRİŞ:

Edebiyat, konusu insan olan bir bilim ve sanat dalıdır. Edebiyatın birçok tanımı 
yapılmıştır fakat bu tanımlar edebiyatın belirli yönlerine işaret etmekle kalmış, değişen 
ve gelişen bir alan olan edebiyatı bütünüyle karşılayamamıştır. Edebiyat hakkında 
yapılan tanımların hemen hepsinde insanı anlattığı, malzemesinin dil olduğu ve 
güzellik yani estetik kaygısının bulunduğu ifade edilmektedir1. Bu yönüyle edebiyat, 
öznesi insan olan psikoloji, sosyoloji, felsefe ve antropoloji gibi diğer bilim dallarıyla 
da ilişki içindedir. Bu durum edebiyat psikolojisi, edebiyat sosyolojisi gibi alt bilim 
dallarının oluşmasına sebep olmuş, böylece edebî eser incelenirken farklı bakış 
açıları eserin çok boyutlu anlaşılmasına ve anlamlandırılmasına olanak sağlamıştır.

Edebiyat psikolojisi, psikoloji biliminin verilerinden yararlanan bir edebiyat 
bilimi alanıdır. Edebiyat-psikolojisi araştırmacısı, psikoloji biliminin verilerinden 
yararlanarak edebî eseri tahlil eder ve eserdeki estetik dokuyu oluşturan ögeleri tespit 
eder. Rene Wellek edebiyat psikolojisinin, yazarın psikolojisi, yaratma sürecinin 
psikolojisi, okuyucunun psikolojisi ve edebî eserdeki psikolojik insan tipleri olmak 
üzere dört farklı açıdan çalışmasını sürdürebileceğini ifade eder. Wellek’e göre bu 
dört yaklaşımdan yalnızca edebî eserdeki psikolojik insan tipleri üzerinde yapılacak 
çalışma, eseri esas aldığı ve onun estetik değeri hakkında fikir verebileceği için en 
sağlıklısıdır2. İsmet Emre, edebiyatı psikoloji biliminin etkilediği noktaları “edebi 
metinleri ortaya çıkaran yazarın psikolojisi, edebi metinlere hâkim olan genel psi-
koloji ve edebiyat biliminin edebi eseri değerlendirirken başvurduğu yollardan biri 
olarak psikoloji…”3 şeklinde belirler. Edebî metinlere hâkim olan genel psikolojinin 
incelenmesi ve edebî eseri değerlendirirken belirlenen bir psikoloji kuramından 
hareket etme doğrudan eserin estetik değeri hakkında bilgi verecek çalışmalar olduğu 
için edebiyat bilimine daha çok katkı sağlayacaktır.

Arketip, ‘ilk imge’, ‘ilk örnek’ anlamlarına gelir ve “arketipler ‘önceden var olan 
kavrayış biçimleri’ yani, bilincin ortaya çıkmasından önce’ ya da ‘sezginin doğuştan 
gelme koşullarıdır’ (…) İçgüdülerin insanı kendine özgü belirli bir yaşam sürdürmeye 
zorlamaları gibi, arketipler de sezgi ve kavrayışı insana özgü biçimlere zorlarlar”4. 
Kolektif bilinçdışı ürünler olan arketiplerin varlığı birer varsayımdır, ancak biz onları 

* Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Okutmanı
1 Oya Batum Menteşe,  “Edebiyat Nedir?”, Littera Dergisi Konferansı Toplu Yayını, 2008
2 Rene Wellek ve Austin Warren, Edebiyat Teorisi, (Çev. Ömer Faruk Huyugüzel), Akademi Kitabevi, Ankara, 
2001, s. 62
3 İsmet Emre,“Yeni Türk Edebiyatının Psikoloji Kaynakları”, Turkish Studies, Kış 2009, s.321.
4 Frieda  Fordham, Jung Psikolojisinin Ana Hatları, (Çev. Aslan Yalçıner), Say Yayınları, İstanbul, 2008, s. 27
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“ruhun içinde tekrar ortaya çıkan belirli tipik imgeler”le fark ederiz5.  Jung’a göre 
arketipler zekâ düzleminde, içgüdüler de biyolojik düzlemde yer alırlar. Biyolojik 
düzlemde içgüdüler nasıl davranış ve tutum örnekleriyse arketipler de zihinsel yapı 
düzleminde devinimsel zorunlu sonuçlar olarak kabullenilirler6. Jung, sanat yapıtını 
“insanı sadece onu besleyen bir ortam olarak kullanan, onun yeteneklerinden kendi 
yasalarına göre yararlanan ve kendi yaratıcı amacının gerçekleşmesi için kendi ken-
dini biçimlendiren bir canlı varlık”7 olarak değerlendirir. Buna göre bilinç düzeyinde 
yazma kararı alan yazara eser kendisini yazdırmaktadır. Arketipler, destanlarla ve 
mitolojik metinlerle günümüz eserleri arasındaki bağı gösterirler.

Jung’un kolektif bilinçdışı unsurlar olarak ifade ettiği arketiplerin edebî eserlerde 
de takip edilebileceği Joseph Campbell, Mircea Eliade, Vladimir Jakovlevitch Propp 
ve Northrop Frye tarafından yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu araştırmalarda, 
Jung’un da belirttiği gibi sanatçıların bilinçli ya da bilinçsiz eğilimleri sonucunda 
arketipleri eserlerinde kullandıkları ve arketiplerin eserlerin biçim ve muhtevasında 
farklı şekillerde takip edilebileceği sonucuna varılmıştır. Arketiplerin eserlerde bir 
kullanımı ise okuyucuda estetik haz yaratır. Estetik haz, dinleyicide/okuyucuda 
uyanacak biçim ve içerikle ilişkili heyecan, merak, ritim, şaşkınlık, görkem, korku, 
sevinç, hüzün gibi duyguların zenginliğiyle yakından ilişkilidir. “İnsan türünün 
kolektif bilinçdışında yaşayan arketipler, bu olguları diri tutarak, modern çağın, 
insanı yapay ritüellerle boğan düzeninde saflığa ve doğallığa giden yolu gösterirler.”8

Joseph Campbell’in, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu isimli eserinde sistema-
tiğini ortaya koyduğu yolculuk arketipi, edebî eserdeki kahramanların fiziksel ve 
ruhsal yolculuklarının bir düzen dâhilinde işlediğini ortaya koyar. Yazarın, yola 
çıkış-erginlenme-dönüş olmak üzere bir sistematiğinin olduğunu belirttiği arketipsel 
yolculuk,  kahramanın geçirdiği bireyselleşme sürecini anlatır. Bu yolculuk hem reel 
hem ruhsal olabileceği gibi sadece bunlardan biri de olabilir. “Türkiye’ye Heyali 
Sefer” şiirinde Muhammet Hüseyin Şehriyar, görmediği fakat hakkında bilgi sahibi 
olduğu Türkiye’de hayalî bir yolculuk yapar. Bu şiir Campbell’in sistematiğinin 
yola çıkış ve erginlenme aşamalarına uygun bazı simge ve sembolleri içermekte; 
fiziksel gibi görünen bu yolculukta, kahramanın geçirdiği bir dizi ruhsal gelişim 
takip edilebilmektedir. 

Yola Çıkış

Arketipsel yolculuğun ilk aşaması olan yola çıkış; maceraya çağrı, çağrının red-
dedilişi, doğaüstü yardım, ilk eşiğin aşılması ve balinanın karnı evrelerinden oluşur. 
Kahraman, bulunduğu ortamda meydana gelen bir problemi çözmek amacıyla yola 
çıkar ve çıktığı bu yolculukta birtakım güçlüklerle karşılaşır. Bu aşamada kahraman, 
başlangıçta yolculuğu kabul etmeyecek, fakat direnmesinin boşuna olduğunu anlayarak 
başladığı bu yolculukta balinanın karnı evresine kadar ilerleyecektir.

Yola çıkış evresinin ilk aşaması maceraya çağrıdır. Kahramanın yola çıkması 
için ona bir dizi çağrı yapılması ve onun yolculuğa başlaması için ikna edilmesi 
5 Frieda  Fordham , a.g.e., s. 27 
6 Carl Gustav Jung, İnsan Ruhuna Yöneliş, (Çev. Engin Büyükinal), Say Yayınları, İstanbul, 2012, s. 13
7 Carl Gustav Jung, Analitik Psikoloji, (Çev. Ender Gürol) Payel Yayıncılık, , İstanbul, 2006, s. 314
8 Mümtaz Sarıçiçek, Modern Kahramanın Mitolojik Yolculuğu, Tezmer Yayınları, Kayseri, 2013, s. 229
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gerekmektedir. Çağrı, bir rehber tarafından kahramana iletilir ve kahraman bu çağ-
rının birkaç kere yinelenmesinden sonra yolculuğun kaçınılmaz olduğunu anlayarak 
macerasına başlar. Campbell’ın bu evreyi “kahramanı çağıran ve onun ruhsal ağırlık 
merkezini toplumunun sınırlarından bilinmeyen bir bölgeye çekmiş olan kaderi 
belirtir. Bu önemli hazine ve tehlike bölgesi çeşitli biçimlerde sunulabilir: uzak bir 
ülke, bir orman, yeraltında, dalgaların altında ya da göğün üstünde bir krallık, gizli 
bir ada, sisli dağ tepesi ya da derin bir düş hali”9 şeklinde ifade eder ve maceraya 
çağrı Şehriyar için de aynı özellikleri taşır; macera, bilinmeyen ama merak edilen 
bir ülkeye yapılan hayali bir yolculuk olarak takip edilir. 

Kahraman, başlangıçta kendisinin seçilmiş olduğunu fark etmeyebilir ya da 
yolculuğun zorluklarını göze almak istemeyebilir. Bu durumda kahramanı yola 
çıkmaya ikna edecek bir rehber ortaya çıkar. “İster düş ister mit olsun, bu macera-
larda, yaşamda yeni bir dönemi, aşamayı belirterek birdenbire rehber olmak üzere 
ortaya çıkan figürün karşı koyulmaz ölçüde büyüleyici bir havası olduğu görülür”10. 
Kahraman kendisine rehber olan bir figürün çekiciliğine kapılır ve onu takip ederek 
yola çıkmaya karar verir.

9 Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (Çev. Sabri Gürses),  Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 72
10 Joseph Campbell, a.g.e., s.70
11 Joseph Campbell, a.g.e., s. 83-84

1

Gelmişem nazlı hilal ölkesine 
Fikret’in ince heyal ölkesine  
Akif’in marşı yaşardıp gözümü 
Bahıram Yahya Kâmal ölkesine

2

Evet, İslam ocağı Türkiyye’dir 
Bir müsellası Ayasofya’dır 
Burda Rumi kimi arifler var 
Sufiler abdesi Gonya’dır

“Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinde, rehber görevini Türk edebiyatında önemli yere 
sahip olan Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal ve Mevlana Celaledin 
Rumi üstlenir; onların şiirlerini okuyan kahramanda Türkiye’yi görme arzusu uyanır. 
Şiirin ilk iki dörtlüğü şairin aldığı çağrıya uyarak yolculuğa çıkma kararı vermesini 
içermektedir. Şehriyar’ın, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal’in şiirlerine 
göndermelerde bulunarak, Mevlana Celaleddin Rumi’nin bulunduğu Konya’yı ve 
İslam ocağı olarak kabul ettiği Türkiye’de, önemli bir ibadethane olan Ayasofya’yı 
anması, şairin bu yolculuğa başlamasına kendisini ikna eden sebepleri sıralaması 
şeklinde yorumlanabilir.

Yola Çıkışın ikinci evresi çağrının reddidir. Fakat “Türkiye’ye Heyali Sefer” 
şiirinde bu evre görülmez. Campbell bu durumun mitolojik yolculuklarda da sıklıkla 
karşılaşılan bir durum olduğuna değinerek çağrıyı reddetmemiş olanlar için, kah-
ramanın yolculuğunun ilk karşılaşmasının, maceracıya aşacağı ejder güçlere karşı 
tılsımlar sağlayan, koruyucu bir figürle11 olacağını ifade eder. Bu durumda Şehriyar 
için ikinci evre doğaüstü yardım evresidir ve burada kahramanın yolculuğuna devam 
edebilmesi için yardım alması gerekir. Yolculuğa çıkmaya karar veren kahraman, 
macerası boyunca birçok engelle karşılaşacak ve bu engelleri aşıp yolculuğuna devam 
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edebilmesi için bir bilgeden yardım alması gerekecektir.  Arketipsel yolculukta 
doğaüstü yardım olarak adlandırılan bu evrede doğaüstü yardımcı, genellikle ufak 
tefek yaşlı bir kadın figürü olarak karşımıza çıksa da zaman zaman erkek yardımcılar 
da bulunabilir. “Peri kültüründe o ormandaki küçük bir adam, kahramanın ihtiyaç 
duyacağı tılsımları ve öğütleri sağlayacak bir büyücü, keşiş, çoban ya da demirci 
olabilir. Daha yüksek mitolojiler, bu rolü rehber, öğretmen, kayıkçı, ruhları öte 
dünyaya aktaran kişi figüründe geliştirir.”12

3

Görünür perdesin açdıkda heyal  
Başda Fikret’le durup Yahya Kâmal  
Son edibler sefidir, bah ne camal  
Şehriyar’dan ne ağır istiğbal. 

Şehriyar için doğaüstü yardımcılar yine Tevfik Fikret ve Yahya Kemal’dir. 
Son dönem şair ve yazarlarının sıralanıp kendisini karşıladıklarını hayal eden şair, 
yolculuğuna devam edebilmesi için yine kendisi gibi şairlerden yardım alacaktır. 
Doğaüstü yardım aşamasına denk gelen şiirin üçüncü dörtlüğünde şair, bir hayal 
perdesinin açıldığını ve kendisini karşılamak için bekleyen şairleri gördüğü zaman 
duyduğu mutluluğu belirterek, çıkacağı bu hayalî yolculuğunda yalnız olmayacağının 
da vurgusunu yapar. 

Arketipsel yolculukta, kahraman doğaüstü yardımcıdan yolculuğuna devam 
etmesini sağlayacak tılsımlı gücü aldıktan sonra, yeni bir dünyaya geçmelidir. Bunun 
için bir eşik aşması gereken kahramanın, eşiği bekleyen eşik muhafızlarını aklı ve 
bilgeliği ile yenmesi yolculuğa devam edebilmesi için gereklidir. Eşik muhafızı, 
mitolojide ejderha, canavar ya da dev biçiminde görülebilir. Fakat Campbell, eşik 
muhafızının zaman zaman nostaljik güzelliği yansıtan sirenler olarak kahramana 
çekici gelebileceğini vurgular: “Bilinmeyenin alanları (çöl, orman, derin deniz, 
bilinmedik diyarlar, vb.) bilinçdışı içeriğin yansıtılması için serbest alanlardır. Bu 
yüzden [eşik muhafızı] şiddetli tehditler ve hayali tehlikeli keyifler öneren biçimlerle 
ve yalnızca devler olarak değil, gizemli bicimde çekici, nostaljik güzelliğin sirenleri 
olarak geri yansımaktadır”13. Kahramanın aşması gereken eşik muhafızı zaman 
zaman kahraman için çekici ve güzel görünebilir. Fakat bütün bu güzelliğine rağmen 
asıl özelliği yıkıcılık ve yok edicilik olan eşik muhafızının aşılması gerekmektedir. 
Diğer taraftan eşik muhafızı karşıtlık çiftleri olarak da kahramanın karşısına çıkıp onu 
yolculuğundan alıkoymaya çalışır: “Karşıtlık çiftleri (olmak ve olmamak, yaşam ile 
ölüm, güzellik ile çirkinlik, iyi ile kötü, ve ummak ile korkmak yeteneklerini etkileyen 
ve savunma ile kazanma amaçları için eylem organlarını birbirine bağlayan tüm 
diğer ikilikler) yolcuyu ezen, fakat aralarından kahramanların her zaman geçtiği 
çarpışan kayalardır”14. Eşik muhafızı ister dev, ejderha, canavar olsun, ister nos-
taljik güzelliğin sirenleri isterse de kahramanı sürüklediği ikilemle ezmeye çalışan 
12 Joseph Campbell, a.g.e., s. 89
13 Joseph Campbell, a.g.e., s. 96
14 Joseph Campbell, a.g.e., s. 106
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karşıtlık çiftleri olsun temeldeki asıl amacı kahramanın yolculuğuna devam etmesini 
engellemek, onun bilinmeyenin alanına girmesine izin vermemektir. 

4

Bir hilal parlıyarag oldu güneş                         
Bir saçağlı güneş ehlam adlı 
Gol-ganad açdı geniş bir mülke, 
İmparatori-yi İslam adlı.

5 

Gavzanır heyf gara bir tufan  
O güneş çulgalanır ah ne melal  
Ne güneş, sanki mehag etdi gemer 
Son çıharken yene bir ince hilal 

6 

Denizi galdırıp almış beline 
Sanki Simurg-ı heyalım ucalır 
Lâkin oldugda daha mest-i camal 
Titreyir, himni ekidikde çalır. 

“Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinin dört, beş ve altıncı dörtlükleri arketipsel 
yolculukta ilk eşiğin aşılması evresine denk gelmektedir. Şiirde, İslamiyet’i temsil 
eden hilalin parlayarak güneş olması ve bu güneşin hayal adını taşıması, İslam 
İmparatorluğu adını taşıyan çok geniş bir ülkeyi aydınlatması şair için bilinmeyen 
ve yeni bir dünyanın sınırlarına gelmek şeklinde yorumlanabilir. Çekici ve büyüsüne 
kapıldığı bu güneşin daha sonra bir tufan yüzünden kararması,  yok olması aydınlık 
zannettiği bu dünyanın karanlık ve tehlikeli bir dünya olmasıyla sonuçlanır. Burada 
hilal ile güneş; aydınlık ile karanlık; umut dolu güzel bir ülke hayali ile bir felaket 
tasviri bir arada kullanılıp karşılık çiftlerinden yararlanılarak belirsizliklerle dolu 
bir mekân içinde yolculuğun devam ettiği vurgulanmıştır. Altıncı dörtlükte ise her 
zorluğa rağmen yolculuğa devam etmek isteyen kahraman karşısına çıkan eşik 
muhafızıyla karşılaşılır. Eşik muhafızı, canavar, dev ya da ejderha biçiminde görünen 
korkunç bir yaratıktır. Şiirde geçen simurg aşılması gereken eşik muhafızıdır. Şair, 
hilali denizi beline almış bir yaratık olarak tasvir eder ve hayalindeki simurgun bu 
görüntü ile örtüştüğünü ve yükseldiğini belirtir. Simurg, fantastik bir kuş olarak bilinir 
ve bu kuşun Kaf dağında yaşadığı kendi küllerinden yeniden doğduğu yaygın bir 
söylencedir. Şairin şiirin bu dörtlüğünde bu fantastik kuşu anması, onun geçilmesi 
gereken eşik muhafızı olduğu fikrini uyandırır. Eşik muhafızının aşılarak yolculuğun 
devam etmesi için kahramanın onunla uzlaşması ya da onu yenmesi gerekir. Şair, 
eşik muhafızının büyüsüne kapılıp yolculuğu terk etmek üzereyken duyduğu şiddetli 
marş onu yolculuğuna devam etmesi için uyarır, bu marşın “İstiklal Marşı” olduğu 
düşünülürse, şaire doğaüstü yardımı sağlayan Mehmet Akif Ersoy’un varlığı bu 
evrede hissedilir ve kahraman yaşlı bilgenin yardımıyla sınavlar yolunu tamamlayarak 
balinanın karnı evresine geçer. 

Yola çıkış aşamasının son evresi balinanın karnıdır. Kahraman, bu evrede kendisini 
sarmalayan mağara, kuyu, ölüler ülkesi gibi karanlık bir bölgeye girerek yeniden 
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doğuşa hazırlanır. Campbell bu evrede “Kahraman, eşiğin gücünü ele geçirmek ya 
da onunla uzlaşmak yerine bilinmeyenin içinde kaybolur ve ölmüş gibi görünür.”15 
diyerek kahramanın hareketten uzak durduğunu ifade eder. 

15 Joseph Campbell, a.g.e., s. 107
16 Joseph Campbell, a.g.e., s. 113

7

Bahışım gol-ganad açdıgda, uçur 
Göz deyir goy hele bahdıgca bahım 
Bu ufuglarda sevincek garışıp 
Şefeğin arhına ahdıgca ahım 

 8

Deyirem akif ile gâh cumalım  
Ufugun cilve-yi maviyyetine 
Gâh Kâmal’dan gol alıp yükselelim 
Bahalım Fikret’in ulviyetine.

     

“Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinde yedinci ve sekizinci dörtlükler balinanın 
karnı evresine denk gelir. Şairi, yolculuğundan alıkoyan şey, mitolojik metinlerde 
olduğu gibi karanlık ya da korkutucu bir manzara değildir. Şiirde şair, hayran olduğu 
manzara karşısında hareket kabiliyetini kaybetmiştir. “Göz deyir goy hele bahdıhca 
bahım” dizesinde de görüldüğü üzere bu evrede kahraman yolculuğa devam etmek 
yerine bulunduğu yerde kalmayı tercih eder. Sekizinci dörtlükte Akif, Yahya Kemal 
ve Fikret’ten bahsedilmesi kahramanın doğaüstü yardımcıların kendisine sağladığı 
tılsımlar ile yolculuğuna devam edeceğine işarettir.

Erginlenme:

Arketipsel yolculuğun ikinci aşaması erginlenmedir. Bu aşama sınavlar yolu, tan-
rıçayla karşılaşma, baştan çıkarıcı olarak kadın, babanın gönlünü alma, tanrılaştırma 
ve nihai ödül evrelerinden oluşur. Bu evrede kahraman bir dizi sınavdan geçecek, 
mükemmel güzelliğin kaynağı olan tanrıçayla karşılaşacak, baştan çıkarıcı kadının 
etkisinde kalıp ihtirası tadacak, babanın gönlünü alarak onun gazabından korunup 
merhametine sığınacak ve yola çıkmasına sebep olan ödülü alarak olgunlaşacaktır. 
Kahraman bu aşamayı tamamladığında egosu ile olan mücadelesini kazanmış ve 
benlik gelişimini de tamamlamış olacaktır.

Arketipsel yolculukta balinanın karnında ölmüş gibi davranan ve bir süreliğine 
hareket kabiliyetini yitiren kahraman, bu evreden sonra sınavlar yoluna girer. “Eşiği 
aştıktan sonra, kahraman bir dizi sınavdan geçmek üzere tuhaf biçimde akışkan, 
belirsiz biçimlerin düş dünyasında ilerler. Bu, mit-maceranın sevilen bir evresidir; 
mucizevi sınavlar ve işkencelerle dolu bir dünya edebiyatı yaratmıştır. Kahraman 
bu bölgeye girmeden önce karşılaştığı doğaüstü yardımcının önerileri, tılsımları ve 
gizli araçlarından yardım almaktadır”16. Sınavlar yolu, kahraman için yüzleşmesi 
gereken kötü durumlarla karşılaşması ve onları yenmesi anlamını taşır.

“Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinde sınavlar yolu, tanrıçayla karşılaşma evresine 
denk gelen on altı, on yedi ve on sekizinci dörtlükler hariç, dokuz ve yirmi birinci 
dörtlükler arasını kapsar. Şiirde, dokuz dörtlükten oluşan sınavlar yolu, en uzun 
evredir.  Bu dörtlüklerde şair, Türkiye’nin şehirlerinde yolculuk yaparken farklı tarihi 
olaylara dikkat çeker ve şairin tecrübeleri mitolojik kahramanın sınavlar yolunda 



133

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

yaşadıklarıyla örtüşür. Sınavlar yolu ve tanrıçayla karşılaşma evrelerinin iç içe 
geçmesi ise Campbell’in sistematiğine uygundur ve bu durum “Şimdi ejderhalar 
öldürülmeli ve şaşırtıcı engeller aşılmalı - yeniden, yeniden ve yeniden. Bu arada 
bir sürü hazırlık zaferleri, karşı koyulmaz heyecanlar ve olağanüstü beldeye anlık 
bakışlar olacaktır”17 biçiminde açıklanır. 

9 

Tumar açdıgca heyal filimleri 
Canlanır burda ağır bir tarih. 
Tozlu ganlı, boğunug tufanlar 
Sanki gözler duman içre Merrih. 

Dokuzuncu dörtlükte farklı tarih sahnelerinin hayal filmleri şeklinde gözünde 
canlandığını söyleyen şair “tozlu, kanlı, boğunuk” sıfatlarını kullanarak iç karartıcı 
bir ortamdan bahseder. Ayrıca burada gördüğü gözleri, mitolojide savaş tanrısı Ares 
ile ilişkilendirilen Merih gezegenine benzetir. Bu dörtlükte kullanılan sözcüklerin 
neredeyse tamamı karamsar bir havayı çağrıştırmakta ve Campbell’in belirttiği gibi 
belirsiz ve akışkan düş dünyasıyla örtüşmektedir. 

10 

Her yerin toprağı bir şey besler 
Bura da doğrusu ğeyret kânıdır  
Burda daşdan çoh igitler sümüyü 
Çeşmeden bollu şehidler ganıdır. 

Şiirin onuncu dörtlüğünde ise Türkiye toprakları hakkında konuşan şair, buranın 
yiğit kemikleriyle ve şehit kanlarıyla dolu olduğunu söyler. Campbell, bazı ilkel 
kabilelerdeki şamanların hastaları iyileştirmek için ölüler ülkesine yolculuk yap-
tıkları ve burada diğer şaman arkadaşlarının cesetleriyle ve hayvan kemikleriyle 
dolu ormanlardan geçtikleri birtakım ayinler yaptıklarını anlatır18.  Şehriyar’ın bu 
dörtlükte oluşturduğu Türkiye tasviri ile ölüler ülkesine giden şamanın gördükleri 
benzerlik gösterir. Her ne kadar bu dörtlükte “gayret madeni” denilerek Türkiye 
topraklarından övgüyle bahsedilse de “taştan çok yiğit kemiği” ve “çeşmeden bol 
şehit kanı” insan zihninde korkutucu hayaller uyandırmakta; sınavlar yolunun belirsiz 
ve tehlikelerle dolu mekân tasviriyle uyuşmaktadır.

17 Joseph Campbell, a.g.e., s. 125
18 Joseph Campbell, a.g.e., s. 114-116
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11

Görürem Fateh’i etmekde hücum  
Ohunup Fatihe-yi dövlet-i Rum  
Şanlı dağlar, ucalıglar görürem  
Yene bir çoh dereler, çoh uçurum. 

Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethine gönderme yapılan on birinci 
dörtlükte de bir savaş tasviri yapılır. Şair, Fatih’in Fatiha suresini okuyup hücum 
ettiğini görmekte, yüce dağları, dereleri ve uçurumları bu savaş manzarasının birer 
parçası olarak sunmaktadır. Savaş, galibin ve mağlubun bilinmemesi nedeniyle sona 
erinceye kadar belirsizliğin hâkim olduğu, ölü ve yaralıların bulunduğu, tarafların 
birbirine karışıp belirsizleştiği bir kargaşa ortamıdır. Bu dörtlükte bir savaş tasvirinin 
yapılmış olması da gösterir ki sınavlar yolunun iç karartan belirsiz atmosferi devam 
etmektedir.

12 

Görürem bir ebedi izzet ü şan  
Gelecek fehri olan bir keçecek  
Yoh, bu millet, bu heğiğet ölmez 
Çatacag Hızr’ıne camın içecek. 

13 

Yene İslam elemin galdıracag 
İmparatori olan Osmanlı  
İki heykel yapacag el vererek  
Biri Türk oğlu, biri İranlı. 

14 

Bura Jön Türkiye’nin paytahtı 
Atatürk intihabı Ankara’dır 
Sabıg İslambul idi, çoh da gözel 
Amma serhed bura nisbet aradır.

15 

Düzülüp sanki bu balkonlarda 
Yene şahlar tacı, beyler fesidir 
Gulug assan bu ufuglarda henüz 
Paşalar ne’resi, esger sesidir. 

Şiirin on ikinci dörtlüğünden on altıncı dörtlüğüne kadar şair, daldığı tarihî hayal 
sahnelerinden çıkar; gelecekte İran ile Türkiye arasında bir birliğin kurulması ve 
İslam âlemini bir bayrak altında toplayıp yükseltmesine dair duyduğu ümidi dile 
getirir. “Çatacag Hızr’ına camın içecek” beytinde geçen Hızır ise, doğaüstü yar-
dımcıdır ve onun, sınavlar yolunda kahramanın erişmek istediği birliği sağlamaya 
yardım edeceğine dair güveni tamdır. Şair on üçüncü dörtlükte bu yolculuğun 
sonunda erişmek istediği nihai ödüle vurgu yapar; İslam âlemini kaldıracak gücün 
Türkiye ve İran’da olduğunu, birlikte hareket etmenin güçlenmek için en doğru yol 
olacağını vurgular. Böylece sınavlar yolunda karşılaşılan bu sıkıntıların niçin göze 
alındığı da açıklanmış olur. Bu dörtlüklerde Campbell’in kahramanın yola devam 
etmesine yardım eden hazırlık zaferleri, karşı koyulmaz heyecanlar ve olağanüstü 
beldeye anlık bakışlar vardır. 
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19 

Gurbet ehsas e1emem men burada 
Sanki öz doğma diyarımdır menim 
Nerede vardır garındaşlarımız  
Ana yurdumdu, hasarımdı menim. 

19 Joseph Campbell, a.g.e., s. 124-125
20 Joseph Campbell, a.g.e., s. 127

20

Men de Azer balası, Türk oğlu 
Gonağam doğma garındaşlarıma-
Demişem ayrı düşen leşlerimi  
Gedelim vesl edelim başlarıma

21

Dili, dini, ganı bir gardaş idih 
Sözü bizdense ne ağlar tarih 
İşde mehkûm ederek başçıları 
Gara milletleri dağlar tarih.

Şiirin on dokuz, yirmi ve yirmi birinci dörtlüklerinde, şairin sınavlar yolunu başa-
rıyla tamamlandığını gösteren ifadeler vardır. Campbell, sınavlar yolunun sonunda 
aklı ve gücü ile galip olan kahramanın durumunu şu şekilde açıklar: “Tanrı ya da 
tanrıça, kadın ya da erkek, bir mitteki bir kişi ya da düşü gören biri, olan kahraman, 
karşıtını (kendi beklenmedik benliğini) keşfeder ve onu yutarak ya da yutularak ele 
geçirir. Direnişler bir bir kırılır. Gururunu, erdemini, güzelliğini ve yaşamını bir 
kenara bırakıp kesinlikle katlanılmaz olana boyun eğmeli ya da itaat etmelidir. O 
zaman kendinin ve karşıtının ayrı türden olmadığını, aynı etten olduğunu fark eder”19. 
Şehriyar, on dokuz ve yirminci dörtlüklerde, hayali sefer düzenlediği bu topraklara 
aslında yabancı olmadığını, bu toprakların öz kardeşlerine ait olduğunu ve buraya 
onlarla kavuşmak için geldiğini belirtir. “Demişem ayrı düşen leşlerimi/ Gedelim 
vesl edelim başlarıma” dizelerinde görüldüğü gibi başının ve gövdesinin birbirinden 
ayrı olduğunu, bu parçalanmış bedeni birleştirmek için bu seyahate çıktığını söyler. 
Campbell’in ifade ettiği aynı etten olma durumu burada vurgulanır. Yirmi birinci 
dörtlükte ise sınavlar yolunun başında kanlı ve belirsiz hayal sahneleri olarak gör-
düğü tarihi olayları hatırlatarak “Sözü bizdense ne ağlar tarih” dizesiyle, hatırlanan 
tarih sahnelerinin hepsinin başarıyla sonuçlandığını, tarihin Türklerden bahsederken 
ağlayacağı olumsuz bir şey olmadığını söyler ve sınavlar yolu aşamasını tamamlar.

Sınavlar yolunu başarıyla tamamlayan kahraman tanrıçayla karşılaşır. Tanrıça 
kahraman için ulaşmayı arzu ettiği ve kendisini onun yanında rahat hissettiği anne ya 
da eş olarak görülebilir. Tanrıça sonsuz güzelliğin kaynağıdır. Campbell, tanrıçanın 
özelliklerini “O en mükemmel güzelliklerin en mükemmelidir, bütün arzulara yanıttır, 
bütün kahramanların dünyevi ve dünya dışı maceralarının göz alıcı hedefidir. Anne, 
kız kardeş, sevgili, gelindir. Dünyada büyüleyici ne varsa, sevinç vermeyi vaat eden 
ne varsa, dünyanın şehirlerinde, ormanlarında değilse uykunun derinliklerinde onun 
varlığının habercisi olmuştur. Çünkü o, kusursuzluk vaadinin bedenlenmiş halidir; 
ruhun, kurulu yetersizlikler dünyasındaki sürgününün sonunda, bir zamanlar tattığı 
saadeti yeniden tadacağının güvencesidir”20. biçiminde açıklar ve “Mitolojik Evrensel 
Anne figürü, kozmosa, besleyen ve koruyan ilk varlığın dişil yanlarını yüklemektedir. 
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Fantezi öncelikle kendiliğindendir; küçük bir çocuğun annesine yaklaşımıyla yetiş-
kinin çevresindeki nesnel dünyaya yaklaşımı arasında yakın ve açık bir karşılıklılık 
bulunmaktadır”21 diyerek kahramanın doğadaki herhangi bir nesneye de varlığın 
dişil özelliklerini yükleyip onu bir anne figürü olarak kabul edebileceğini vurgular. 

16                                                                17

O gözeller gözeli İslambul                          Burda son bir medeniyyet yaranıp 
O denizler gızı, derya gelini                       Ne binalar yapılıp, eller var  
Sanki derya çiçeyi nilüfer                          Ne celalet, ne selabet alemi 
Gol açıp sahile atmış elini                         Atatürkler kimi heykeller var. 

18

Şerği, ğerbi medeniyyet goşulup  
Bir esil nesli bu topragda doğur  
Me’rifetden gol alıp izzet-i nefs  
Cehli, fegri doğulan yerde boğur

“Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinin on altı, on yedi ve on sekizinci dörtlükleri 
tanrıçayla karşılaşma evresine denk gelir. Şair İstanbul’u “güzeller güzeli, denizler 
kızı, derya gelini, derya çiçeği nilüfer” gibi tanrıçaya özgü ifadelerle anar. “Gol açıp 
sahile atmış elini” dizesinde ise kişileştirmenin iyice belirginleştiği, İstanbul’un çok 
güzel bir kadın olarak tasvir edildiği görülür. On yedinci ve on sekizinci dörtlükler-
de ise İstanbul’un güzellikleri anlatılmaya devam edilir. İstanbul’da doğu ve batı 
medeniyetinin bir araya gelmesiyle yeni bir medeniyet oluştuğu bu topraklarda asil 
bir neslin yetiştiği, cahilliğin ve fakirliğin de bu topraklarda son bulacağı vurgusu 
yapılır. Görüldüğü gibi İstanbul, mükemmel güzelliğin kaynağı olarak sunulur ve 
buradaki her şey olumlu sıfatlar yüklenerek anlatılır.  Şehriyar’ın yolculuğunda Tanrıça 
İstanbul’dur ve o, buradayken koruyucu anne figürünün onu sarıp sarmalamasından 
duyulan güveni duyar ve bütün tehlikelerden uzak olduğunu hisseder.

Erginlenme aşamasının üçüncü evresi baştan çıkarıcı olarak kadındır. Bu evre-
de kahraman, kendisini yolundan döndürmek isteyen kadınla yüz yüze gelecek, 
belki onunla ten hazzı yaşayacaktır. Eğer kahraman ihtiraslarının kurbanı olursa 
yolculuğuna devam edemeyecektir.  Fakat aklı ve bilgeliğiyle bu aşamaya kadar 
gelebilen kahramanın ten hazzına kapılamaması ve yolculuğuna devam etmesi 
beklenir. “Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinde bu aşama bulunmaz ve kadının baştan 
çıkarıcılığını gösteren herhangi bir sembole rastlanmaz.

Erginlenme aşamasının beşinci evresi babanın gönlünü almadır. Tanrıçayla kar-
şılaşan, baştan çıkarıcı kadının tuzaklarına düşmeyen ve yolculuğuna devam eden 
kahramanın erginlenebilmesi için Tanrı/babanın gönlünü alması, onun gazabından 
korunup merhametine sığınması gerekmektedir. “Kişi babanın merhametli olduğuna 
21 Joseph Campbell, a.g.e., s. 130
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ve o merhamete olan güvene dair bir inanç duymalıdır. Böylece, inancın merkezi, 
Tanrı’nın sorun çıkarmaya başlayan ve kabuk kabuk soyulan sıkı halkasından dışarı 
aktarılır ve can sıkıcı devler yok olur.”22 

22 Joseph Campbell, a.g.e., s. 148-149
23 Esmira Fuad, Muhammed Hüseyin Şehriyar, (Çev. Metin Özer),  Peon Kitap, İstanbul, 2014, s. 195 
24 Joseph Campbell, a.g.e., s. 196

22 

Biz de siz tek dine lagayd olalı 
Getdi yerler, bize göyler galdı 
Şeggelendik, here bir tayda düşüp 
Bir kesik baş kimi söyler galdı. 

23 

Gel sıhag bir kere gardaşlıg elin 
Le’n edek nahelef eslafımıza  
Bunu Nadir de o vaht duymuşdu  
Goy mehebbet gala ehlafımıza. 

24 

Bu sevinc hıçgırığı, bir lemhe 
Unudag ganlı, hezin lemheleri 
Çıharag tarihimizden çıharag  
Gan garaldan o gara sefheleri. 

“Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinin yirmi iki, yirmi üç ve yirmi dördüncü dörtlükleri 
babanın gönlünü alma evresine denk gelir. Şair, Çaldıran Savaşı’na göndermede 
bulunarak23,  mezhep ayrılığı nedeniyle yapılan bu savaştan duyduğu üzüntüyü dile 
getirir. Bu mezhep ayrılığının İslam âleminin parçalanmasına sebep olduğunu belir-
terek, “Gel sıhag bir kere gardaşlıg elin/ Le’n edek nahelef eslafımıza” dizeleriyle 
ataların yapmış olduğu hatadan geri dönmeyi teklif eder. İran Şahı Nadir’in de İslam 
birliğini sağlamak yönündeki girişimlerini hatırlatan şair, Türkiye ve İran arasın-
daki barışın gelecek kuşaklara aktarılmasını ister. “Unudag ganlı, hezin lemheleri/ 
Çıharag tarihimizden çıharag/ Gan garaldan o gara sefheleri” dizeleri de yine aynı 
barış ve uzlaşma temennisinin sonucudur. Şairin Türkiye ve İran arasındaki durumu 
değerlendirdiği ve geçmişte yaşanan kötü olayların hepsini unutarak birlikte bir 
gelecek hazırlama önerisi sunduğu bu dörtlüklerde babanın gönlünü alma ve onunla 
uzlaşma çabasını çağrıştıran ifadelere yer verilir. Kahraman bu aşamayı geçtikten 
sonra babanın gücünü de kendisinde toplayacak benlik gelişimini tamamlayarak 
yolculuğuna devam edecektir.

Erginlenme aşamasının beşinci evresi tanrılaştırmadır. Kahraman, babanın gönlünü 
aldıktan sonra bu aşamada aslında kendisinin Tanrı ve Tanrıçadan farklı olmadığını 
onlarla bir olduğunu kavrar ve Nirvana’ya ulaşır. Campbell, bu evrede kahramanın 
Tanrı’yı tanıdığını, Tanrı’nın kendi suretinde yarattığı insanın, erkek ve dişi olarak 
farklı olmadığını, Tanrı gibi cinsiyetsiz olduğunu fark ettiğini belirterek şu açıklamayı 
yapar: “hem erkek hem dişi, sırasıyla zaman ve ebediyet olarak tasarlanır. Yani, ikisi 
aynıdır, her biri ikisidir ve ikili biçim (yab-yum), kendisi de aydınlanmadan farklı 
olmayan yanılsamanın sonucundan başka bir şey değildir24.
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25 

Atatürk heykeline göz tikerek 
Birden algışlayıram Jön Türk’ü  
Göz önünde ne tenasüb bilmem  
Bir de tesvir edirem Jan Dark’ı.

Şiirin yirmi beşinci dörtlüğü tanrılaştırma evresine denk gelir. Şair, bu dörtlükte 
Atatürk heykeline bakarak onu alkışladığını ve niçin böyle bir yakıştırma yaptığını 
anlamadan Fransız kadın kahraman Jan Dark’ı hatırladığını söyler. Burada bir kadın 
bir de erkek kahramanın birbirlerini tamamlayacak şekilde hatırlanmaları dişi ve 
erkeğin farklı olmadığının aslında özde aynı olduklarının vurgulanması şeklinde 
yorumlanabilir. Vatan için mücadele edenlerin kadın ve erkek olarak ayrılamaya-
cağının, vatan sevgisinin ruh ile alakalı olduğunun anlatıldığı bu dörtlükte, tarihe 
mal olmuş bir kadın ve bir erkek kahramanın anılması ölümsüzlüğün bu ruh ile elde 
edilebileceğinin işaretidir.

Erginlenme aşamasının son evresi nihai ödüldür. Kahraman bu evrede ölümsüzlüğe 
erişir. Fakat buradaki ölümsüzlük bedensel bir ölümsüzlük olarak değerlendirilemez. 
Bedensel ölümsüzlük arayışı geleneksel öğretinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanır. 
Oysa tersine, temel sorun, sınırlı bir yapıya sahip olan bedenin sınırlarını aşmaktır25.  
Böylece kahraman zaten ölümsüz olduğunu anlar ve ulaşmak istediği şeyin Tanrı ve 
Tanrıçanın kendi değil; erdemlerini sürdürme güçleri olduğunu fark eder26. 

25 Joseph Campbell, a.g.e., s. 215-216
26 Joseph Campbell, a.g.e., s. 209

26

Obalar şa’iriyem, derdimizi 
Duyuram, çoh da derin duygudu bu 
Baş tuta, tutmaya öz duygumla 
Uyuram, çoh da şirin uygudu bu.

27

Görüm ay nazlı hilalım, sancag 
Parlasın get-gede bu sönmez ocag 
Demirem biz gul edek dünyanı 
Dünya ancag bizi insan sanacag

“Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinde yirmi altı ve yirmi yedinci dörtlükler nihai 
ödül evresine denk gelir. Şehriyar, obalar şairi olarak Türk milletinin derdinin ne 
olduğunu hissettiğini ve bu hissin derin bir his olduğunu belirtir. Şair, son dörtlükte 
“İstiklal Marşı”na da gönderme yaparak  “Parlasın get-gede bu sönmez ocag”  
dizesinde ulaşmayı arzu ettiği ölümsüzlüğü tasvir eder. Onun ulaşmak istediği 
ölümsüzlük fiziksel değildir; bu ölümsüzlük Türk milletinin sonsuza kadar var olması 
ve herkes tarafından tanınmasıdır. Türklüğün sonsuza kadar sürmesi ise bedensel 
bir ölümsüzlük arayışının sonucu değildir. Campbell’in “bedenin sınırlarını aşıp 
erdemleri sürdürebilme gücü” olarak ifade ettiği ölümsüzlük, Şehriyar’da millî birlik 
ve beraberliği sonsuza dek devam ettirebilme fikrinde vücut bulmuştur.

“Türkiye’ye Heyali Sefer” şiirinde dönüş aşaması takip edilemez. Yolculuk 
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arketipinde kahramanın benlik gelişimini tamamlayabilmesi için geldiği topraklara 
dönmesi beklenir. Fakat geri dönüş de birtakım zorluklarla doludur ve nihai ödülü elde 
etmiş olan kahraman bu zorlukları tekrar göze almak istemeyebilir ve dönüşten kaçar. 
Şiirimizde dönüş aşamasının bulunmayışı, Türkiye’ye hayali bir sefer düzenleyen 
Şehriyar’ın bu topraklardan gitmek istemesi ve elde ettiği zaferin tadını çıkarmayı 
arzu etmesi şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda “Türkiye’ye Heyali Sefer”deki 
bu arketipsel yolculuk tamamlanmamıştır.

SONUÇ

“Türkiye’ye Heyali Sefer”, Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın, Türkiye’ye ve 
Türklere duyduğu sevgiyi dile getirdiği, aruz vezniyle ve dörtlüklerle yazdığı şiiridir. 
Arketipler, şairin bilinçli ya da bilinçsiz eğilimlerinden kaynaklanarak eserlerinde 
yer verdikleri ve bir sistematik dâhilinde işledikleri öngörülen sembollerdir. Yapı-
lan bu çalışmada, eserin içeriğine dönük bir inceleme olan ve Joseph Campbell’in 
Kahramanın Sonsuz Yolculuğu eserinde sistematiğini kurduğu yolculuk arketipi 
incelemesi yapılmıştır. 

Şiirde arketipsel yolculuğun ilk iki aşaması olan yola çıkış ve erginlenmenin 
neredeyse bütün evreleriyle takip edilebildiği fakat dönüş evresine geçilmediği görül-
müştür. Şiirin ilk sekiz dörtlüğü yola çıkış, sonraki on dokuz dörtlüğü ise erginlenme 
evresine denk gelir. Şiirde şairin hayalî bir seyahat olarak anlattığı Türkiye gezisi, 
bir misafir olarak geldiği bu ülkeden ortak bir gelecek hayaline ulaşarak, İran ve 
Türkiye’yi İslam bayrağı altında bir araya getirme arzusuyla son bulur. Bu durum 
erginlenmenin sonunda elde edilmesi beklenen kendilik ve benlik birleşiminin bu 
aşamada gerçekleştiği ve birbiri ile mücadele eden bu iki alanın uzlaştığı şeklinde 
yorumlanır. Dönüş aşamasının bulunmayışı ise arketipsel yolculuğun yarım kalması 
anlamına gelir. Şehriyar’ın şiirde dönüş aşamasına karşılık gelebilecek sembolleri 
kullanmaması, şiirde de ifade ettiği gibi onun Türkiye’yi “öz yurdu” kabul etmesiyle 
ilişkilendirilebilir ve şair birtakım sıkıntılar yaşayarak gerçekleştirdiği bu seyahatten 
dönmeyi bu nedenle reddetmiştir. 
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ŞEHRİYAR’DAN MAKUL İLHAM ALDIM*

Ali Asger CEMRASİ 

GİRİŞ

2006 yılında Eski Türklerin Yadigârı: Halaçlar kitabının basılıp yayınlanmasın-
dan sonra kadim Halaç dilinin yok olmak üzere olduğu neticesine ulaştım. Bundan 
dolayı Halaç Türkçesi tamamen kaybolmadan bir çarenin bulunması gerektiğini 
düşünmeye başladım.

Halaç boyunun kültürü ve dilini etraflıca araştırırken birden Halaç büyükleri 
tarafından mutlu ve hüzünlü zamanlarda dillendirilen şiirlerin Farsça veya Azerbaycan 
Türkçesi olduğunu fark ettim.

Halaçça, sınırlı alanda konuşulan bir dil olup sözlü edebiyatı zayıftır. Eğer bu 
dil, günümüze kadar varlığını şiir, şair ve musiki olmaksızın devam ettirebildiyse 
oldukça zengin olmalır. Zira dili koruyan etkenlerden ikisi şiir ve musikidir. Bu 
noktada söz konusu dili korumak ve konuşurlarını isteklendirmek adına Halaçça 
için şiir ve musiki meydana getirme kararı aldım.

Ama toplum ne tür şiirlerden hoşlanmaktaydı?

Bu doğrultuda, şiire benzeyen halk ezgilerini şekil ve tür bakımından değerlen-
dirmeye alıp bilimsel olarak incelemeye koyuldum. Şehriyar’ın Haydar Baba’ya 
Selam kitabını tekrar tekrar elime alıp dikkatle okudum. Haydar Baba’yı inceleyince 
Azerbaycan’daki Hoşgenap halkının kültür ve geleneklerinin Ferâhân’ın Telhâb 
köyündekilerle oldukça yakın olduğunu fark ettim. Dolayısıyla sanki birinin “Asger 
neyin peşindesin? Şiirde en iyi konuyu “Haydar Babaya Selam” başlığıyla Şehriyar 
işlemiştir ki halk kültürünü veya çocukluğundan yaşlılığa kadar bütün ömrü boyunca 
gördüğü yaygın gelenek-görenekleri betimlemiştir.” dediğini işitir gibiydim.

Hoşgenâb ve Telhâb köylerinin kültürel yakınlığı dikkate alındığında, Telhâb 
Halaç halkının kültür ve adetlerini Haydar Baba’nın şiir kalıbında, Halaç Türkçesi 
ile anlatılması daha uygun gözükmektedir. Çünkü her toplum kendine özgü bir tarz 
ile bu gelenek-göreneklere bakarak saygı göstermekte ve her daim onları korumak 
için çaba sarf etmektedir.

Bu satırların yazarını Halaçça şiir yazma kararı almaya teşvik eden diğer bir husus 
ise şahsımın ve Üstat Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın özel hayatı arasındaki bazı 
benzerliklerdir. Bunlardan birisi memleketten uzak kalıştır ki hâlâ benim adıma devam 
etmektedir. Çünkü ben de Şehriyar gibi halk kültürünü ve adetlerini çocukluğumda, 
doğduğum yerdeki iyi insanların arasında tecrübe ederek 11 yaşımda tahsil hayatıma 
• Farsçadan çeviren Umut Başar
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devam etmek üzere Gom şehrine göç etmiştim. Bu nedenle de memleketten ayrılarak 
anadan babadan uzak düşmenin derdi bütün vücuduma, beynime, kemiklerime kadar 
sinip tesir bırakmıştır.

Üstat Şehriyar’da olduğu gibi Halaçların halk kültürü, gelenek ve göreneklerinin 
güzellikleri de beni kendine hayran bıraktı. Neticede iki yıllık bir telaşın ardından 
Halaçça için şiir yazma isteği, manzum bir şekilde Üstat Muhammed Hüseyin 
Şehriyar’ın kutsal nefesinden ilham alarak onun tarzı ve şekliyle ortaya çıktı.

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi
Esġer hayır kimlikimçe ķalmuşam,  
Hişemeki yürekime hatmuşam,  
Şehriyarda maķul ilham âlmuşam, 
Yaşamuşam tatluġ şîrin sözüle.
Yanşamuşam tuşumça men özümle.

“Asġer”der kimliğimde kalmışım,
Dileğimi yüreğime atmışım, 
Şehriyar’dan makul ilham almışım, 
Tatlı, şirin söz ile yaşamışım.
Kendimle düşüncemde konuşmuşum.

Bu manzume, “Haydar Baba’ya Selam” şiirinden bazı parçaların Halaçça’ya 
aktarılmasından ve “Merkezî İl’deki” yani Ferâhân’ın Telhâb köyündeki Halaçlara 
münhasır kültür ve gelenek-görenekler doğrultusunda yazılmış şiirlerden oluşmak-
tadır. Bu manzumenin ismini Üstat Şehriyar’dan ilhamla “Karşu Baluğa Selam” 
koydum çünkü Üstat Şehriyar’ın özlemlerini dinleyen Azerbaycan Hoşgenâb’ta 
“Haydar Baba” isminde bir dağ ve şahsımın sırdaşı ise Ferâhân’da köyümüzün 
(baluk) mukabilindeki “Karşu” ismindeki dağdı.

Bu isimlendirmenin diğer bir sebebi olarak da dağ unsurunun Türk kültürü ve 
dilindeki önemi gösteren ünlü “Derdini dağa demek” sözü gösterilebilir.

Bu makalede, tarafımızdan Ortadoğu’nun meşhur şairi Üstat Muhammed Hüseyin 
Şehriyar’dan alınan ilham ile Halaç Türkçesinin tanıtılması amaçlanmıştır. Çünkü 
Halaç Türkçesine yönelik yaptığım 15 yıllık incelemelere ait ilk kıvılcımların Şeh-
riyar’ın kutsal nefesinden aldığım ilhamla harekete geçtiğine inanmaktayım. Bu 
nedenle çok değerli yazarların, araştırmacıların, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin 
dikkatini hâlihazırda yok olmakta olan Halaç Türkçesinin önemine çekmek üzere 
çocukluk dönemime ait olan ve Halaçların yaygın adetlerini tasvir eden “Karşu Baluğa 
Selam” şiirinden birkaç parça siz değerli dinleyiciler için de yeniden incelenecektir:

1. Nostalji / Çocukluk Dönemi

Bilindiği üzere “Haydar Baba’ya Selam” şiirinin nostaljik temelini memleket 
hasreti ve sevdiklerinden uzak düşme oluşturmaktadır. Bunun için memleket hasreti 
temasının bütün manasıyla memleket aşkını da beyan ettiği söylenebilir. Şehriyar 
“Haydar Baba’yı” memleketinin bir sembolü ve çocukluk hatıralarının bir şahidi 
olarak görmekteydi. “Karşu Baluğa Selam” manzumesi de “Haydar Baba’ya Selam” 
şiirinin hissi ve nostaljik tesiriyle kaleme alınmıştır. Bu derin his ve hasret manzu-
menin hem metninde ve içeriğinde hem de söyleyiş tarzında tamamen eşgüdümlü 
bir şekilde, şairane ve güzel bir üslupla vücuda gelmiştir:
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Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

ĶarşuBaluķ ildirim`ler vurduķ`da, 
séller suvlar çaylarıή`ça âķduķ`da, 
ķîz`ler una dinge turmuş vaķduķ`da, 
selam olta hürün seķķel`leriye. 
Menüm te bî âtum kelte tiliye.

ĶarşuBaluķ baġurķarayn uşduķ`ıyé,   
pan dibinde tavuşġan`lar purtduķ`ıyé, 
baġça`larıή ķîzil gulu haşduķ`ıyé, 
bizde deķ bî mömkin oldu yad éti. 
haçulmaduķ yürek`leri şad éti.

âyıd öngü boġça`larıή biçdik`iyé,  
hesret gulu ķar astında hindik`iyé, 
hürün bulut péytenleriή siķdik`iyé,  
bizde deķ bî yad étgili saġ olta.  
derdlerimiz ķoy hayulta daġ olta.

ĶarşuBaluķ kün yalı-yu  daġléyte, 
yüzün külte çöşme`leriή heġléyte,
urda kallar bî ķavda gul baġléyte, yél 
keldikde hidikelte buyan`ķa.
belki menüm yatmuş beḥtim ûdan`ķa.

ĶarşuBaluķ yolum sende holundu, 
mühibbetiή, yürekim`çe, bulundu, 
havul`larıή,bal-u peri ,yulundu, bil-
mez`ertim hölüm-yitim varamuş. hadu-
ruluķ-yetimçilik varamuş.

ĶarşuBaluķ seniή eliή var olta,
tört bîyanıή , çöşme olta baġ olta,  
bizde söre seniή boşuή saġ olta,  
dunya ķaza-ķeder hölüm yitim`er.  
dunya vafasuz`ar kalsuz yetim`er.

KarşuBaluk yıldırımlar çakınca,  
Seller sular ırmaklarında akınca,  
Kızlar ona el bağlayıp bakınca,  
Selam olsun ak sakallarınıza, 
Benim de bir adım gelsin dilinize.

Karşu Baluk Bakırkaran uçunca, 
Ot dibinden tavşanların kaçınca, 
Bahçelerinde kızıl güller açınca,  
Bizi de mümkünse yad et.  
Açılmayan yürekleri şad et.

Bayram öncesi elbiselerini çıkarınca , 
Kardelenler kar altından çıkınca, 
Beyaz bulutlar gömleklerini sıkınca, 
Bizi de bir hatırlayan sağ olsun,
Dertlerimiz bırak yükselsin, dağ olsun.

KarşuBaluk güneş sırtını dağlasın, 
Yüzün gülsün, çeşmelerin ağlasın, 
çocukların bir deste gül bağlasın, 
Yel gelince ver getirsin bu yana, 
Belki benim uyumuş bahtım uyana.

KarşuBaluk yolum senden döndü,  
Muhabbetin yüreğime döküldü, 
İyilerin kânatları baklandı,  
Bilmezdim ölüm, yitim var imiş, 
Ayrılık, öksüzlük var imiş.

KarşuBaluk senin elin var olsun,
Dört yanın da pınar olsun, bağ olsun, 
Bizden sonra senin başın sağ olsun, 
Dünya kaza ve kader, ölüm yitimdir, 
Dünya vefasızdır çocuksuz yetimdir.
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Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” şiirinde sürekli kendisini, kavmine ve ırkına 
borçlu hissedip Azerbaycan ile iftihar ettiği gibi “Karşu Baluğa Selam” şiirinin yazarı 
da Şehriyar’dan aldığı ilham ile “Karşu Baluğ” manzumesinden alınan aşağıdaki 
beyitlerde Halaçları, Halacistanı ve Halaççayı yüceltmektedir:

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

ķurban olum, tatluġ  Ḥelec, tiliye,/tiliήe t 
amarzursam, Baluķuya, éliye,/éliήe
kéçe kündüz yalvarum men, yéliye,/yéliήe 
tiltaşlar`ķa, mende selam, yétgeri.
ullarda bî, mene ḥabar, yétgeri.

Kö:kerçik`ler, ķenet`leriή, haça`lar, 
dam-duvar`da, burra-burra, uça`lar,  
yulduz vara, Baluķ üstçe, ķaça`lar, 
men bu dunyayn havulun`da hıraķam.  
Mavlaķ`ar men Baluķum`da yıraķam.

ĶarşuBaluķ, Telḥabıή şur, çöşmesi,  
gegirtirir, kékavıή içgilisi,
siŋgirtirir gazluġ suvuή mezesi, 
yalluķ iç`çe saġun içen kün`lerim. 
maşk suvun`da kékav içen kün`lerim.

Ķarşubaluķ, korkeréziή yarpuzu,  
hürün yoluή, bostanları ķarpuzu,  
Kurra yalıή, yémlikleri, saķuzu, 
hala daķ var aġızumça tat vérir.
u keçgili künlerimi yad vérir.

Ķarşubaluķ Çal hevleriή koşk olta,  
Biz`de söre ķalġıllar`ķa işķ olta,  
var`ġulu`da, kelgili`ke, meşķ olta, 
bala kallar, elec tiliή salmata.
her içi boş, sözler`ke, allanmata.

Kurban olayım tatlı Halaç diline, 
Çok özlemim var yurduma, ilime, 
Gece gündüz yalvarırım ben yeline,
Dildaşlara benden selam götürün, 
Onlardan da bana haber getirin.

Güvercinler kanatlarını açarlar, 
Damdan duvardan deste deste uçarlar,  
Yıldız gibi memleket üstünde kaçarlar,   
Ben bu dünyanın iyilerinden uzağım,  
Çoktandır ben memleketimden uzağım.

KarşuBaluk Telhab’ın maden sulu çeşmesi,  
Geğirtir bu suyu içmesi
Sindirtir gazlı suyun mezesi.
Deri kabın içinden ayran içen günlerim,  
Maşk pınarından su içen günlerim.

KarşuBaluk Kurkéréz’in yarpuzu, 
Ak Yol’daki bostanları karpuzu,  
Hatırlayın yemlikleri, sakızı, 
Hala da var ağzıma tat verir,
O geçen günlerimi yad verir.

KarşuBaluk küçük evlerin köşk olsun,  
Bizden sonra kalanlara aşk olsun,  
Gidenlerden gelenlere ibret olsun,
Körpe çocuklar Halaç dilini bırakmasın,
Her içi boş sözlere aldanmasın
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2. Çocukluk Döneminin Hatıraları

Üstat Şehriyar, şiirinin çoğunda çocukluk dönemini hasretle anarak çocukluk 
ve gençlik günlerine dönmeyi arzulamaktadır. Çocukluk döneminin tatlı hatıraları 
Şehriyar’ın vücudunun derinliklerinde öylesine yer edinmiştir ki hiçbir zaman zih-
ninden ve kalbinden sökülecek gibi değildir ve üstadın pek çok şiirinin konusunu 
oluşturmuştur. Şehriyar’ın bu ruh hâli, geçirdiği çocukluk günlerini oldukça kederli 
ve ümitsiz bir şekilde anlatmasına sebep olmuştur.

Bu noktada, “Haydar Baba’ya Selam” şiirinden ilhamla yazılan “Karşu Balug” 
manzumesinden çocukluk dönemimin hatıralarına ilişkin bazı parçalar okunacaktır:

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

Fizze ḥalam, kéçe matal, hatdıķıyé, 
kalaf amayn ķollaruma vadıķıyé,  
kalaflarda, nenem yumķaķ, tutdıķıyé, 
men holunsam bî deķ bala kal olsam.
bî gul haçmuş unda söre puzulsam.

kitiklerke kündüz dana tökdik`de, 
oynamaķ`ça gildir ciziķ çekdik`de, 
huşaķları ciziķ iççe hekdik`de,
neber kallar, oynamaķda, toķ olmaz. 
u künleriή, tayı taķı, bulunmaz.

Ķarşubaluķ baluķ künü, batduķ`ıyé,
ḥurda kallar, şamıή yémiş yatduķ`ıyé, 
hay bulutda, hünmüş közķaş, hatduķ`ıyé, 
bizde deķ bî sen ullarķa ķisse hayı. 
ķisselerçe maķul ġem-u ķussa hayı.

Vafs baġınıή, alumlası, érdikiyé,
satan sesi, ķulaķlar`ķa kirdikiyé, 
alma yidi, burnumuzķa teydikiyé, 
ķirķi vara bîde biz, uçarr`artuķ.
bézi vérmiş âlumla alırr`artuķ.

hun yuġurmuş, tunur alışturduķ`ıyé, 
hulak hatmış, eştedaķı, ķurduķ`ıyé, 
Léylan coşmuş, yaralma ķızarduķ`ıyé, 
tunur boşca uyan buyan varr`artuķ. 
Allah ne ḥoş yaralmayn ķapar`artuķ.

Şamçaġılar, yilķi ķanşarlér`ertik/ettik, 
Léylançakı, suv vara ķéynir`ertik, 
haraluķça, muşḥanaça, oynér`ertik,

Fizze teyzem gece masal söyleyince,
İp çilesini kollarıma verince, 
İp çilelerinden ninem yumak sarınca, 
Ben geri dönüp tekrar küçük çocuk olsam, 
Bir gül açsam ondan sonra solsam.

Tavuklara gündüz tane dökünce,  
Oyunda daire şekli çizince,
Aşık kemiğini daire içine atınca,
Nasıl ki çocuklar oynamaktan doymaz, 
O günler gibisi dahi bulunmaz.

KarşuBaluk, Baluķ güneşi batınca,
Körpe çocuklar akşam yemeğini yiyip yatınca, 
Ay buluttan çıkıp göz kırpınca,
Bizden de sen onlara bir kıssa söyle,  
Kıssalarda makul gam ve keder söyle.

Vafs bağının elması gelince, 
Satan sesi, kulaklara girince,
Elma kokusu burnumuza gelince,  
Kuşlar gibi birden biz uçardık, 
Bezi verip elmaları alırdık.

Un yoğurmuş, tandırı yakınca, 
Hamur atmış, sacayağını kurunca, 
Çaydanlık kaynayınca, patates kızarınca, 
Tandır başında o yana bu yana giderdik, Al-
lahım ne güzel patatesleri kapışırdık.

Akşama doğru davar karşısına çıkardık,
İbrikdeki su gibi kaynatırdık,
köprü üzerinde, Muşğanada oynardık,
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néde ķaldı künlerimiz çanumuz?
talan oldu deştlerimiz, baġumuz.

ders`de söre, hoķmaķlarda, hündik`ıyé, 
héybenlemiş, bîbîmizi, siķdik`iyé,  
yolça herne, körmüş vurup, yiġdik`iyé, 
Allah nebêr, kuça`ça oynéyr`ertik!.  
çaştda söre hoķmaķça û:dîr`ertik.

Nerde kaldı günlerimiz, çağımız, 
Talan oldu tarlamız, bağımız.

Dersten sonra okullardan çıkınca, 
Saldırıp birbirimizi sıkıştırınca,  
Yolda ne görüp vurarak yığınca, 
Allah ne güzel sokakta oynarduk, 
Öğlenden sonra okulda uyurduk.

İkinci Bölüm: Halaç Halk Kültürü ve Âdetleri

“Karşu Baluk” manzumesinin ikinci bölümü, gözlemlerden hareketle oluştu-
rulmuştur. Dolayısıyla bu bölümde izlenebilen konulara duygusal konulardan daha 
çok önem verilmiştir.

“Haydar Baba’ya Selam” şiirinin Azerbaycan’ın yerel ve folklorik adetlerini 
anlatmasına benzer bir şekilde “Karşu Balug” manzumesinde de Şehriyar’dan ilham 
ile “atla gelin götürme, gelinin başından veya damın üstünden damada nar atma, 
Nevruz Bayramı adetleri, kış mevsimine özgü oyun ve eğlenceler, dini ve mezhebi 
merasimler” gibi Halaçların kültür ve adetlerinden ilgi çekici sahneler tasvir edilmiştir.

1.Halaçlarda Düğün Töreni

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

ĶarşuBaluķ küden vaḥtı, olduķ`da, 
puta yükiyé ķizil baydaķ, vurduķ`da, 
bey elinde, bî tay ḥoros, alduķ`da,  
menim te u ķîzlerînçe közüm var. 
âşşuġlarîn sazlarıça sözüm var.

Dam ernıçe, bey saġdoşla turduķıyé,
hat üstüçe narun kelin yorduķıyé, 
bey kelinke, damda anar, hatduķıyé, 
ķalmuş şirin bî tiş vara yadumça. 
eser ķomuş yadomça her zadumça.

ĶarşuBaluķ hasarlarıή kuçası, 
Kuçalarıή pelekanı dolçası, 
Kelinleriή tüzmeleri taġçası, 
héy tüzülor közlerimiή refiçe.
ḥéyme vuror yadlarımıή sefiçe.

KarşuBaluk düğün çağı olunca,
Odun yüküne, kırmızı barak vurunca, 
Bey elinden bir tane horoz alınca, 
Benim de o kızlarında gözüm var, 
Aşıkların sazlarında sözüm var.

Damad ile sağdıç, dam üstünde durunca
At üstüne narin gelin oturunca, 
Damat geline, damdan nar atınca, 
Tatlı bir uyku gibi hatırımda kalmış, 
İz bırakmış hatırımda her şeyimde.

KarşuBaluk, hısarların bahçesi, 
sokakların merdivanı kovası, 
Gelinlerin çeyizleri rafları,
Sık sık gözlerimin önüne dizilir, 
Çadır kuruyor hatıralarımın safında.

2. Halaçlarda Nevruz Bayramı Kutlaması

2.1. Bayram Temizliği

İran halkı yıl değişmeden ve yenilenmeden önce baharı karşılamak üzere evle-
rini temizlerler, Telhâb köyünün ahalisi de bu güzel geleneğe bağlıdır. Bunun için 
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Nevruz Bayramına birkaç gün kala halı, kilim ve yatakları yıkamaya, elbise ve ev 
eşyalarını temizlemeye koyulurlar. Bu esnada evlerinin kapı ve pencerelerini de 
boyarlar. Böylelikle yeni yılda evin havasını da değiştirmiş olurlar. Bayram temizliği 
Üstat Şehriyar’dan ilhamla tarafımdan “Karşu Balug” manzumesinde şu şekilde 
betimlenmiştir

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

âyıd öngü ķîzil palçuķ ezeler,
Kuşk hevleriή duvarlarıή çirpeler, 
naķķuş vurmuş tüzmeleriή tüzeler, 
ķîz-keliny(n) nendisile-  inesi.
havaslanur nenesi, ķadun ebesi.

Bayram öncesi kızıl balçık ezerler, 
Köşk evlerin duvarlarını sıvarlar, 
Nakış yapıp süsleriyle bezerler, 
Kızın gelinin beşiğiyle kınası,
Heveslenir annesi, kaynanası.

2.2. Geline Hediye Götürme Töreni

Nevruz Bayramının gelişiyle damadın ailesi gelin için bayramlık götürür. Bu 
merasim özel bir teşrifat ile başlar. İlk olarak birkaç kadın hediyeleri büyük bir 
sininin içine koyup üzerine kırmızı bir yazma çektikten sonra siniyi başlarının 
üzerine alarak gelinin evine doğru yola koyulurlar. Bu merasim “Karşu Balug” 
manzumesinde aşağıdaki gibi anlatılmıştır:

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

âyıd öngü boşlar`ça pay varr`artı, 
nişanluġ ķîz asda-asda vaķar`artı, 
ayıdluķîn küle-küle alır`artı,
ķorķaratduķ yél maldayıή herekge.
mecmegide pay-susatlar hünekge.

Bayram öncesi başlarda hediye giderdi, 
Nişanlı kızlar alttan alta bakardı, 
Bayramlığını güle güle alırdı,
korkardık yel örtünü götürsün 
sini deki hediyeler görünsün.

2.3. Kula Çarşamba Töreni

                      Halaç Türkçesi                  Türkiye Türkçesi

Ķarşubaluķ Kulçarşenbe olduķ`da, 
burra-burra ḥalķ ḥarmanķa tolduķ`da, 
körpü astın`da keçmiş, baķ`ķa aşduķ`da,  
burum burum mav astında varr`artuķ.
taġ késiçe hiri taş holîr`artuķ.

KarşuBaluk yılın son Çarşambası olunca, 
Bölük bölük halk Harmana toplanınca,  
Köprü altından geçip bağa ulaşınca,
Dizilip asmaların altından giderdik,
tepelerden iri taşlar toplardık.
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2.4. Şal Asma Töreni

Geçmişte köylerde oturanlar, tam da evlerinin tavanının ortasında bir delik açar-
lardı ki Halaç Türkçesinde ona “paca” denilmektedir. Buradaki asıl amaç, boşlukta 
dumanı dışarı atmak ve hava değişimini sağlamaktı. 

Nevruz Bayramı gecesinde, gençler tanınmayacak bir şekilde evlerin damına 
çıkıp şallarını veya renkli mendillerini evin tavanının ortasındaki delikten sarkıtarak 
bayramlık istendiği manasına gelen “tutu-tutu” kelimesini düzenli olarak tekrar 
ederlerdi. Ev sahibi, kendi ferasetine göre bu tanınmayan kişinin kim olduğunu 
tahmin ederek kendi hâline ve karşısındakinin durumuna uygun bir şeyi bayram 
geleneği olarak o şala bağlamak zorundaydı. 

O dönemde bayramlıklar çoğunlukla gül işlemeli yün çoraplar, ipek mendiller, 
mızıkalar, şirin civcivler, boyanmış yumurtalar, kuruyemiş ve şekerleme türünden 
şeylerdi. Bu gelenek Azerbaycan’ın Hoşgenâb köyü ve Ferâhân’ın Telhâb köyünde 
yaygındı. Günümüzde de az çok ama ruhsuz bir şekilde bazı köylerde görülmektedir.

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

âyıd şamı, kéçe ķuş hoķîr`erti, 
nişanluġ ķîz, elceki toķîr`erti,
her kim desmal pacada soķîr`erti, 
ey ne havul resimer tütü-tütü.
tütü vara, hayıġayn, tütü-tütü.

heġledim men hevçe maķul, yalvardum, 
desmal aldum, una ķatma vayudum, 
damka hündüm, desmalumu, salladum, 
ebem mene, béş ķırranluķ çolġadı.
Reza Tatam, ruhıyé duva yolladı.

Bayram gecesi kuş öterdi,
Nişanlı kız eldiven örerdi, 
Herkes mendilini bir bacadan sokardı 
Ey ne güzeldir tütüye gitmek,
Tütüye gidip tütü diye haykırmak.

Ağladım ben evde çok yalvardım, 
mendilini aldım ucuna iplik bağladım, 
Dama çıkıp mendilimi salladım, 
Ninem bana beş paralık bağlardı,
Atam Rıza’nın ruhuna dua yollardı.

2.5. Nevruz Bayramı Töreni 

“Karşu Balug” şiirinin yazarı yukarıdaki beyitlerle 13 günlük Nevruz Bayramını 
merasimini anlatmayı amaçlamaktadır ki yakın geçmişte insanlar Nevruz Bayramı 
günlerinde yumurtaları boyamaktaydı ve mahallelerde gençler yumurtalarla oyna-
maktaydılar. Oyun, yumurtaların birbirine vurulması ve yumurtası kırılmayan tarafın 
karşısındaki kırılan yumurtayı kendisine alması şeklindeydi.

Yukarıdaki beyitlerde işaret edildiği üzere Halaç kızlarının harman yerinde topluca 
ettikleri dans, 13 gün boyunca tekrar tekrar icra edilirdi.
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Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

âyıd olmuş, numurtķa bodaduķıyé, 
elleştirmiş, sîniķleriή, suvduķıyé,
ḥarmanlarça, Léylim Léylan, hayduķıyé, 
cîziķ iççe, herler huşaķ, ķurr`artı.=attı 
gadam ķurmuş, ķîzler taşla, vurr`artı.

çaştda ilger, varup körüm, vâr`artı, 
çaştda söre, alķ armanķa toll`artı,
ķoç uġullar, hişedikîn, bull`artıı, 
kişiler deķ, ķol çulķamuş, léylim`ke.
Hacı ebem, hoķîr`erti, ķîzler`ke.

Bayram zamanı yumurtayı boyayınca, 
Birbirine vurup kırılanı soyunca, 
Harmanlarda Léylim Léylan söyleyince,  
Çizginin içine erkek çocuklar aşık koyardı.
Ayakta duran kızlar taşla vururdu,

Öğleden önce görüşmeye giderdi
Öğleden sonra harmanlar dolardı,
Koç oğlanlar kendi sevdiğini bulurdu,  
Erkekler de el bağlamış halaya,
Hacı ninem  seslenirdi kızlara.

3. Gelenek ve Göreneklerin Yok Oluşuna Tepki

Her iki manzume de eskiden yaygın olan adetler ile gelenek-görenekleri yaşatmayı, 
mevcut köksüzlüğe ve toplumsal davranışlara itiraz etmeyi, adaletsizlikle mücadele 
çerçevesinde toplumsal adaleti savunup insanları aydınlatmayı ve bu tür değerlerin 
muhafaza edilmesini vurgulamaktadır.

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

hesretem u tatluġ-tatluġ, sözlerke, 
namerdlerke, eyilmedik, düzlerke, 
tamarzursam, oş vaķķulu közlerke,
hidikleri béyün eyri körollar.
una vaķmuş köyüleriçe külollar.

temedünîn aç közeri kur olta, 
aġzıçakı şirîn şerbet şur olta, 
danuşġulu tili könte ķor olta,
her tüküle bî saz bizlerke vurdu. 
yürekleri çekdi kökte ķopardu.

ĶarşuBaluķ mühibbetler ķazıldı, 
havullarıή bî bî vardı, hazaldı, 
halımuzķa nabar künler yazıldı, 
Cahıllarıή yordu meclis başı`ça. 
Alumlarıή ķaldı meclis taşı`ça.

Ķarşubaluķ, öz özlerim, holundu, 
babam höldü dileklerim yumuldu, 
perrim sindi hevim-luvam puzuldu, 
nabar yérçe künüm batdı şam oldu. 
dunya mene bî Ḥaraba şam oldu.

Hasretim o tatlı tatlı sözlere, 
Namertlere eğilmemiş, dürüstlere, 
Çok arzuluyum hoş bakan gözlere, 
Doğruları bugün eğri görürler,
Ona bakan günlerde gülerler.

Medeniyetin aç gözleri kör olsun, 
Ağzındaki tatlı şerbet tuz olsun, 
konuşan dili yansın ateş olsun,
her tüyüyle saza bizlere vurdu, 
Yürekleri çekti, kökünden kopardı.

KarşuBaluk muhabbetler yok oldu, 
Iyi Insanların gitdi bir bir azaldı, 
Kaderimize kötü günler yazıldı, 
Cahillerin oturdu meclis başında, 
Alimlerin kaldı meclis dışında.

KarşuBaluk akrabalarım döndü, 
Babam öldü dileklerim olmadı, 
Kanadım kırıldı, evim yuvam bozuldu, 
Kötü yerde güneşim battı, akşam oldu, 
Dünya bana bir harabe, Şam oldu.
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bî hünsettim, Tevekelli tepes`iyé, 
bî vaķsattum, maķarıça, teves`iyé, 
bî körsettim, nese omuş, bile`iyé, men 
deķ unuή ķarıla heġlégetdim. buzlaķulu 
yürekeri daġlégatdim.

Ķarşubaluķ, refiķler, holundular, 
bî-bî mene, tusburlamuş vaķdular, 
yovuķlarum mende hıraķlandular, 
yar-yoldaşla, oynaġulu künlerim. 
haġaç hünmüş, hatlanġulu künlerim.

kéçe keldi, kün ķaraldı batuldu,
ûsu keldi ķapaķ hardu yumuldu, 
dostlarumuz biganaķa satuldu, 
gul puzulur yarpaķları heylenir.
kün batduķda suvlar ķanķa bélenir.

seni vara, taķķa hatdum, nefesi, 
danķıyn hipi, hatı kökge, bu sesi, 
toķanıή daķ tar olmata ķefasi, 
boda bî şér darça ķalmış beķiror. 
müruvetsiz insanları ķéķiror.

Ķarşubaluķ merd uġullar toġu sen, 
namerdleriή burunlarıή hovu sen, 
ketüklerçe bérileri boġu sen,
ķuy ķuzular seri-seple otlanta.
şişekleriή ķodruķarı ķatlanta.

köynüm hişor, ķenet haçmuş uçıķam, 
bu darluķda ķurtuluġam ķaçıķam, 
uçup varmuş heķ éşikiή haçıķam,
yar-yoldaşķa be tiyarluķ, hişéygem. 
yaşıtlarķa canısaġluķ, hişéygem.

ĶarşuBaluķ yigit hikmek yitirmez, 
ķltaķ adam yoluή salum bitirmez, 
sasuķ adam umruή boşķa értirmez, 
biz deķ Vallah yadda himoķ sizleri. 
köre bilmedik baġışlédîn bizleri.

Şair hayır:gul ķonçası ḥendan’ar, 
amma héyif yürek ķezası ķan’ar, 
zindeganluķ bî ķaraluġ zindan’ar, 
bu zindanıή éşiklerîn haçan yoķ.
bu darluķda ķurtulķulu purtan yoķ.

Bir çıksaydım Tevekelli’nin tepesine, 
Bir baksaydım manzaraya heves ile, 
Bir görseydim neler gelmiş başına,
Ben de onun karı ile ağlasaydım, 
Buz tutmuş yürekleri dağlasaydım.

KarşuBaluk beni dostlar bıraktılar, 
Bir bir bana ters bakışla baktılar, 
akrabalar benden uzaklaştılar
Yar ve yoldaşla oynayan günlerim, 
ağaç binib at gezdirdiğım günlerim.

Akşam oldu gün karardı güneş battı,
Uyku geldi göz kapağı yumuldu, 
Dostlarımız yad ellere satıldı,
Gül bozulur yaprakları dökülür, 
Güneş batınca sular kana bulanır.

Senin gibi dağa attım nefesi, 
Sen de dön, söyle göğe bu sesi, 
Doğanın da dar olmasın kafesi,
Burada bir arslan darda kalmış bağırıyor, 
Mürüvvetsiz insanları çağırıyor.

KarşuBaluk mert oğullar doğur, 
Namertlerin burunlarını sürt, 
Vadilerde kurtları boğ,
Koy kuzular sere-serpe otlasın, 
Koyunların kuyrukları katlansın.

Gönül der ki kanat açıp uçsaydım,
Bu darlıktan kurtulsaydım kaçsaydım, 
Uçup gidip hak kapısını açsaydım,            
Yar yoldaşa bahtiyarlık dileseydim,       
Yaşıtlara can sağlığı dileseydim.

Karşu Baluk yiğit emek yitirmez,
İki yüzlü adam yolunu sağlam bitirmez, 
Namert adam yolunu tamamlayamaz,  
Biz de vallah unutmayız sizleri, 
Görüşemezsek bağışlayın bizleri,

Şehriyar der, gül goncası güzeldir, 
Ama yazık yürek gıdası kandır, 
Hayat bir karanlık zindandır,
Bu zindanın kapılarını açan yok,
Bu darlıktan bir kurtulan kaçan yok.
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Ķarşubaluķ, taġlar méy`er, duman`ar, 
künlerimiz, borķutluġ`ar, yaman`ar, bî 
bîrizde, hadrulmayn, aman`ar,
havulluķu, elimiz`de, aldılar.
naġlay bizi, terse künke, hatdılar.

KarşuBaluk dağlar sistir, dumandır, 
Günlerimiz fırtınalıdır, yamandır, 
Birbirinizden ayrılmayın amandır, 
İyiliği elimizden almışlar,
Yaman bizi kötü güne salmışlar. 

4. Gurbet, Hicran ve Uzak Düşmekten Şikâyet

Halaç Türkçesi Türkiye Türkçesi

ĶarşuBaluķ yolum sende holundu, 
mühibbetiή, yürekim`çe, bulundu, 
havullarıή, bal-u peri , yulundu, 
bilmez`ertim hölüm-yitim varamuş. 
haduruluķ-yetimçilik varamuş.

ġerib yér`çe, közüm yaşda todamaz, 
yüzüm küler, köynüm ġemde haçılmaz, 
bahar vardı, bulbul neġme hoķumaz, 
bîķavda gul vadum vérdim yéller`ke. 
mende alup taķıtıġa beyler`ke.

Esķer’hayır, olacaķum yazulmuş, 
hicran yéli, baluķumda hadurmuş, 
köynüm naġlay, nene tiliyé, vayulmuş, 
ĶarşuBaluķ yusufuyu buluή sen. 
kitablarıή hoķîή alķuş hayıή sen.

Karşu Baluk yolum senden döndü, 
Muhabbetin yüreğime döküldü, 
İyilerin bir bir gitti azaldı, 
Bilmezdim ölüm, yitim var imiş, 
Ayrılık, öksüzlük var imiş.

Garip yerde gözüm yaşa doymaz, 
Yüzüm güler, gamlı gönlüm açılmaz, 
bahar gitti, bülbül nağme okumaz,
Bir deste gül bağladım verdim yellere, 
Benden alıp dağıtsın beylere

“Asger” der, olacağım, yazılmış, 
hicran yeli köyümden ayırmış,
yaman gönlüm Ana diline bağlanmış
KarşuBaluk, Yusufuyu bulursun, 
Kitaplarını okuyup alkışlarsın.
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HEYDER BABAYA SELAM ŞİİRİNDE 
İKİLEMELER, TEKRARLAR, DEYİMLER ÜZERİNE

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN *

GİRİŞ

Türk dünyasının yüzyıllar boyunca yetiştirdiği, dünya çapında ün salmış isimleri 
ve eserleri bulunmaktadır. Bilinen en eski yazılı belgelerinin yazıldığı yüzyılda bile 
inanılmaz nitelikler taşıyan kitabeleri yazıp milletine armağan eden bir anlayışın 
devamı olarak görebileceğimiz bu geleneğin, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde 
onlarca başarılı temsilcisi bulunmaktadır. İşte bu temsilcilerin önde gelenlerinden 
biri de şüphesiz Şehriyar’dır (1905-1988). 

Muhammed Hüseyin Şehriyar, Güney Azerbaycan şairleri arasında ilk akla 
gelen, yazdığı şiirlerde halkıyla ülke sorunlarını, bağımsızlıkla ilgili düşüncelerini 
paylaşan, halkın sıkıntılarını, özlemlerini dile getiren bir isimdir. 

Şehriyar, asıl şöhretini genç yaşlarda yazdığı Farsça şiirleri ile yapmış, İran’ın 
gelmiş geçmiş en büyük şairleri arasında yerini almıştır.1 Ancak, orta yaşlarda ana 
diline dönüş döneminin ilk eseri olan Türk diliyle yazmış olduğu, “Heyder Baba’ya 
Selam” şiiri, Muharrem Ergin’in deyimiyle bomba gibi patlamış ve şöhretini bir kat 
daha artırmıştır. Yıllar sonra ikincisini de yazmış olduğu “Heyder Baba’ya Selam 
II” ile ilk yazdığı şiir bu ve başka sebeplerle Şehriyar’ın yazmış olduğu tüm şiirleri 
içinde özel bir konuma sahip olmuştur. Ahmet Ateş, “Heyder Baba’ya Selam” şii-
rinin yazılış ortamıyla ilgili olarak; “Dış âleminde bulamadığı yakınlık ve teselliyi 
kendi iç âleminde yeniden yarattı: Çocukluğunun tatlı, acı hatıraları yalnız başına 
seyrettiği bir sinema şeridi gibi gözünün önünden geçti; bunlar muhakkak ki aslında 
olduğundan çok canlı bir şekilde ifadesini buldu ve “Haydar Baba’ya Selam” şiiri 
meydana geldi Bundan dolayı ilk bakışta neşeli ve tatlı bir ifade yer yer patlak veren 
acı ıztırap sesleri ile kesilmektedir.” der2. 

Şehriyar’ın “Heyder Baba” şiirini yazma süreciyle ilgili olarak Tahran’da hazır-
lanan Şehriyar külliyatı içinde de şu bilgiler verilmiştir.

“ 1946 yılının bahar aylarında “Şehriyar’ın annesi, hasta ve küskün oğlunu yalnız 
bırakmamak için Tahran’a geldi. Şehriyar’ın annesine kavuşması onun ruh halini 
değiştirmişti. Kövkeb Hanım, Tebriz’deyken konu komşudan oğlunun büyük bir şair 
olduğunu işitmişti. Basılan şiirlerini ona okusalar da o, şair oğlunun şiirlerinden 
hiçbir şey anlamıyordu. Tahran’a geldiğinde insanların Şehriyar’ın evine gelip onu 
ziyaret etmeye can atmalarından da oğlunun büyük ve meşhur bir şair olduğunu 
* Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
1 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, Ebru Yayınları, İstanbul, 1981, s. XII.
2 Ahmed Ateş, Şehriyar ve Haydar Baba’ya Selam, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1964, s.10
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iyice anlamış oldu. Fakat o, oğlunun şiirlerini anlamadığı için üzülmekteydi ve 
oğlundan kendisinin anlayabileceği şiirler yazmasını istiyordu. Şehriyar, bu kez 
çetin bir sınavda idi. Şehriyar, kararını vermişti. Annesinin ona şiirlerini okuduğu 
şairler ile yarışmalı ve ana diliyle barışmalıydı. Annesi ona bildiği şiirleri okudukça 
onun da kaleminden damla damla, mısra mısra bend bend Türkçe şiirler dökülmeye 
başlamıştı. Şehriyar, bu büyük hadisenin gerçekleşmesinden habersiz, 1950 yılının 
kış aylarında Heyder Babaya Selam şiirini yazdığında annesi onun nasıl bir şair 
olduğunu görmüş oldu. Ancak kendisi bu şiirin önemini kavrayamamıştı. Şehriyar, bu 
şiirin şiir olduğunu anladığı anı kendi ağzından şöyle anlatmaktadır: 1951 yılında 
bir bayram ziyaretinde toplulukta olanlar benden şiir okumamı istediklerinde Heyder 
Baba’dan birkaç parça okudum. Herkes çok etkilendi ve evin yaşlı Azerbaycanlı 
hizmetçisi kadın, odaya girmemesi gerektiği halde ağlayarak içeri girdi, ayaklarıma 
kapanıp “Oğlum, benim dertlerimi söylüyorsun” diyerek ağlamaya başladı. İşte ben 
o gün bu şiirin şiir olduğunu anladım”.3

Şehriyâr’ın Divanına bir önsöz yazan Mehdi Rüşen Zemir, şiirin duygu yüklü 
özelliğine değinmiş ve bu konuda; “Onu bir defa okuyup da yüz kez ağlamayan 
insana çok az rastlanır. Çünkü “Heyder Baba”, o kadar duygulandırıcıdır ki insanın 
ağlamaması mümkün değildir. Gerçekleşememiş arzuları, bir daha geri dönmesi 
mümkün olmayan geçmişi, yüreklere gömülmüş ve hiç kimseye söylenmemiş dert ve 
kederleri ve bizleri yarı yolda bırakıp giden candan aziz değerli dostların yokluğunu 
konu eden bu şaheseri okuyup da duygulanmamak ve ağlamamak akıl kârı değildir.” 

diyerek düşüncelerini dile getirmiştir.4 

Görüldüğü kadarıyla, Heyder Baba, sadece çok başarılı bir şiir değil, bir şairin, 
dolayısıyla bir milletin ana diline dönüşünü, kendi değerlerinin yeniden farkına 
varışını başlatan, başlatırken destanlaştıran bir ürünüdür. 

Amaç

Şehriyar’la ilgili çalışmalar; Farsça ve Türkçe şiirler yazan, şiirleri dünyanın 
birçok ülkesinde yayımlanmış şairin, hayatı ve yaratıcılığıyla ilgili yeterli bilimsel 
çalışmaların yapılmadığından yakınmaktadırlar. Bununla birlikte bu derece ünlen-
mesinin nedeni olarak da şiirlerinin halk tarafından sevilmesi ve benimsenmesini 
görmektedirler5.

Bu bildiride Azerbaycan Türk edebiyatında önemli bir yere sahip, şair tarafından 
kırklı yaşlarda ilk defa ana dille yazılmış “Heyder Baba” şiirinin söz konusu manevi 
gücünün yanında dil özellikleri açısından, Türkçenin anlatım yollarından olan ikileme, 
deyim ve tekrarlar açısından incelenmesi düşünülmüştür. Bu yapılar, Türk dilinde 
anlatımın kıvrak, canlı, kuvvetli ve etkili olmasını sağlayan anlatım yollarındandır. 

Dilin söz dizimi kurallarından, kelime, ek veya ses unsurlarından birini kullanarak, 
ifade edilenler arasındaki bir sözün belirginleşmesini sağlamaya; kelime, kelime 
grubu ve cümle gibi bir dil birliğinin anlamını güçlendirmeye, kesinleştirmeye 
veya belirttiği kavramın aşırılığını bildirmeye; bir unsura dikkat çekmek veya bu 
3 Asgar Ferdi, Ustad Şehriyar’ın Azerbaycan Türkçesile Külliyyatı, Tahran, 1385,  S.51-54
4 Hasan Almaz, “Şehriyar’ın Türkçe Divanı ve Haydar Baba’ya Selam Şiiri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl VI, Sayı 21, s. 135-145, (Bahar 2006)
5 Asgar Ferdi, Ustad Şehriyar’ın Azerbaycan Türkçesile Külliyyatı, Tahran, 1385,  s.2
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unsuru ön plana çıkarmaya pekiştirme denir6. Türkçede çok çeşitli pekiştirme yolları 
bulunmaktadır. Tekrarlar ve ikilemeler pekiştirme sırasında kullanılan yapılardan 
sadece ikisidir.

Bir dilin söz varlığının bir kısmı, tek tek kelimelerden bir kısmı da kalıplaşmış 
dil birimlerinden yani atasözü, deyim, ikileme, birleşik ve kalıp sözlerden oluşur7. 
Herhangi bir durumu somutlaştırmaya, geleneklerin, tecrübelerin aktarımını sağla-
maya, anlamı pekiştirmeye, anlatım gücünü artırmaya yarayan bu kalıp sözlerin her 
birinin dil kullanımında önemli görevleri bulunmaktadır. Türkoloji çalışmalarında bu 
terimlerin kapsam değerleri konusunda farklı görüşler bulunsa da “Heyder Baba’ya 
Selam” şiirinde yer alan ikileme ve tekrarlar, bu tartışmaların dışında kalarak değer-
lendirilmeye çalışılacaktır. 

TEKRARLAR

Türkçeyle ilgili gramer, anlatım, anlam çalışmalarında pekiştirme unsuru olarak ilk 
ele alınan yapılar, tekrarlardır. Tekrarların yapıları üzerinde de çok çalışma yapılmış, 
bu çalışmalarda da çok sayıda ortak görüş dile getirilmiştir. Kuvvetlendirme, çokluk 
ve devamlılık işlevi katan tekrarların Türk dilinin her döneminde ve sahasında, gerek 
sözlü gerek yazılı ürünlerinde sıklıkla kullanıldığı da görülmektedir. 

İncelenen iki şiirde, isim ya da fiil olan kelimelerin doğrudan ikili tekrarına dair 
örneklerin sayısı çok fazla değildir. Pekiştirmenin en kolay ve en işlek yolu olarak 
görülen bu yönteme dair örneklerin azlığı, Şehriyar’ın üslubunu belirlemede yardımcı 
olabilir nitelik taşımaktadır.  

Deyne bulah heyrün olsun aharsan 
Üfüglere humar humar baharsan (I-15)

Her yan geldi şıllag atup aşardıh 
Allah ne hoş gemsiz gemsiz yaşardıh (I-22)

Heyder Baba Nenegız gözleri 
Rehşendenin şirin şirin sözleri (I-38)

Bu hermende aradan heyr oynardıh 
Cumalaşup garışga teg gaynardıh 
Yavaş yavaş bahçalara ağnardıh (II-14)

Dedim balam o Memdesen nolupdu 
Me’lum oldı tifil cevan ölüpdü 
Ne var ne var, burnundan gan gelüpdi (II-19)

Ancak, “Heyder Baba”, şiirinde humar humar, gemsiz gemsiz, şirin şirin, yavaş 
yavaş gibi tekrarlardan farklı olarak, hatta dikkat çeken bir unsur olarak ve belki de 
daha ayrıntılı incelemeyi gerektirecek tarzda tekrar yapıları bulunmaktadır. Hemen 
6 Ahat Üstüner, Türkçede Pekiştirme, Elazığ, 2003, s. 11
7 Hürriyet Gökdayı, Türkçede Kalıp Sözler, Kriter Yayınları, İstanbul, 2011, s. I
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her bentte bir iki olmak üzere rastlanan bu tekrarların farklı yapılarda olduğunu 
belirtmek gerekmektedir. 

Heyder Baba ildırımlar şahanda 
Seller, sular8 şakgıldıyup ahanda 
Gızlar ona sef bağlıyup bahanda 
Selam olsun şovketüze, elüze 
Menim de bir adım gelsün dilüze (I-I)

Bayram yeli çardahları yıhanda 
Novruz güli, gar çiçeği çıhanda 
Ağ bulutlar göyneklerin sıhanda 
Bizden de bir yad eliyen sağ olsun 
Derdlerimiz goy dikkelsin dağ olsun. (I-3)

Heyder Baba senün üzün ağ olsun 
Dört bir yanın bulag olsun bağ olsun 
Bizden sora senün başun sağ olsun 
Dünya gazov-geder, ölüm-itimdi, 
Dünya boyı oğulsuzdı, yetimdi. (I-5)

Bilmezidim döngeler var, dönüm var 
İtginlik var, ayrılıh var, ölüm var. (I-6)

Galup şirin yuhı kimin yadımda 
Eser goyup ruhumda, her zadımda (I-9)

Örneklerin tamamı verilmek istenirse neredeyse tüm şiirin yeniden okunmasını 
gerektirecek kadar çok örneği olan bu tekrarlara anası kaynanası, çeşmelerim 
çerağlarım, cevizleri üzümü, yol geçidi boğazı, dam duvar gibi dizelerinden bağımsız 
birkaç örnek daha verilebilir. 

İKİLEMELER

İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek 
amacıyla kurulan yapılardır. Vecihe Hatipoğlu’na göre “İkileme, Türkçenin bilinenden 
çok daha önemli bir özelliğidir ve ünlü uyumları, ünsüz benzeşmeleri gibi Türkçenin 
kuralları arasında yer almalıdır. Tekrarların dışında oluşturulan ikilemelerde ses 
uygunluğunun etkisi büyüktür” 9. İkilemeleri kuran kelimelerin anlam ilişkisinin 
yanında önde ya da sonda ses benzerliği bulunmaktadır. Bu benzerlikler, bilimsel 
çalışmalarla kurallara bağlanarak hangi sesi barındıran kelimenin önce gelip gelme-
yeceğiyle ilgili düzen, ortaya konmaya çalışılmıştı10. Dolayısıyla her yan yana gelen 
anlamca ilgili iki kelimenin ikileme oluşturduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. 

8 Türkiye Türkçesinde sular seller dizilişinde kullanılan Metinde seller sular dizilişinde olan ve virgülle ayrılan 
tekrarın ikileme olmadığı düşünülmüştür. 
9 Vecihe Hatipoğlu, Türk Dilinde İkileme, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, s. 13.
10 Osman Nedim “Tuna, Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama Kuralları ve Tabii Bir Ünsüz 
Dizisi”, TDAY Belleten, 1982-83, s. 163-228
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Şehriyar’ın şiirinde iki kelimenin bir araya gelip tek bir kavramı karşıladığı 
türden ikilemelerin de sayısı çok fazla değildir. Tespit edilen ikilemelerde ya yakın 
anlamlı iki kelime, ya da zıt anlamlı iki kelimeden yararlanılmıştır. Yakın anlamlı 
kelimelerle kurulan ikilemelerin ses küy, söz sav gibi bir ikisinde arkaik kelimeler 
kullanılmıştır.

Buna göre “Heyder Baba’ya Selam” şiirlerinde geçen ikilemeler şunlardır: ses 
sada (I-11), daş gum (I-15), saral- sol- (I-15), dağ daş (I-16), dağ dere (I-16), çay 
çimen (I-17), gap baca (I-20), gız gelin (I-25), turşa şirin (I-29), söz sov (I-31), 
atıl matıl (I-31), geç- ged- (I-34), gülüp konuşma (sohbet) (I-36), yahşı pis  (iyi 
kötü) (I-38), dol- taş- (I-40), ey vah (ünlem tekrarı) (I-44), el gol (I-46), yar yoldaş 
(I-50), kop- kalk- (I-73), boy pos (I-73), kes- biç- (I-74), yandır- yah- (II-5), gurd 
guş (II-6), çul çuha (II-9), et can (II-10), it- bit- (II-11). Bu ikilemelerin bazıları şu 
örneklerde geçmektedir:

Heyder Baba senün üzün ağ olsun 
Dört bir yanun bulağ olsun bağ olsun 
Bizden sora senün başun sağ olsun 
Dünya gazov-geder11, ölüm itimdi 
Dünya boyı  ogulsuzdı yetimdi (I-5)

Heyder Baba Mir Ejder seslenende 
Kend içine sesden küyden düşende 
Aşıh Rüstem sazın dillendirende 
Yadundadı ne hövlesek gaçardım 
Guşlar tegin ganad çalup uçardım (I-8)

Heyder Baba Gurı Gölün gazları 
Gediklerün sazah çalan sazları 
Ket kövşenin payızları yazları 
Bir sinema perdesidir gözümde 
Tek oturup seyrederem özümde (I-10)

Heyder Baba merd ogullar doğginan 
Namerdlerin burunların ovginan 
Gediklerde gurtları dut boğginan 
Goy guzılar ayın şayın otlasın 
Goyunların guyruhların gatlasın (I-75) bendinde geçen ayın şayın 
ikilemesi, tabiat taklidi izlenimi vermektedir.

“Heyder Baba” şiirinde eş anlamlı fiillerin –Ip ulacıyla bağlanmış biçimleri de 
dikkat çekmektedir. Bu yapıların ikileme sayılıp sayılamayacağı konusunda tereddüt 
edilse de örneklerin ikilemeler başlığı altında verilmesi tercih edilmiştir. Aynı yapıda 
fakat farklı anlamdaki fiiller için ikileme ya da tekrar olup olmadıkları konusunda 
bir tereddüt bulunmamaktadır. Mesela
11 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, Ebru Yayınları, İstanbul, 1981, künyeli eserin 113. sayfasında kaza vü 
keder biçiminde vü bağlacının düşmesiyle gazov geder yapısının oluştuğunu söylemiştir. Bu durumda yapı, 
ikileme olarak kabul edilmemelidir.
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Göverçinler deste galhup uçallar 
Gün saçanda gızıl perde açallar 
Gızıl perde açup yığup gaçallar 
Gün ucalup artar dağın celalı

Tebietin cevanlanar cemali (I-65) bendindeki örnekler ile hemen ardındaki:

Heyder Baba garlı dağlar aşanda 
Gece kervan yolun azup çaşanda 
Men hardasam, Tehran’da ya Kaşanda 
Uzahlardan gözüm seçer onları

Hiyal gelüp aşup geçer onları (I-66) bendindeki örnekler arasında fark vardır. 
Türkiye Türkçesinde ev bark ikilemesinin evlenip barklan- kullanımı düşünüldü-
ğünde aşup geç-, azup şaş- , gopup galk- (I-73) yapılarının da ikileme olabileceği 
düşünülebilir.

Bunlardan başka: 
Bakiçınun sözi, sovı, kağızı 
İneklerün bulaması, ağızı 
Çerşenbenin girdekanı mövizi 
Gızlar diyer atıl matıl çerşenbe

Ayna tegin behtim açıl çerşenbe (I-31) bendinde yer alan atıl matıl yapısı da 
Türkçede özellikle konuşma dilinde çok sık kullanılan m’li tekrar yapısının tek 
örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

DEYİMLER

Deyimler, bir dilin söz varlığı içinde önemli yer tutan, anlatıma akıcılık kazandıran, 
genel anlamı kendisini oluşturan birimlerin gerçek anlamlarından çıkarılamayacak 
öbek ya da cümlelerdir. Kalıplaşmış, donmuş kemikleşmiş halde bulunan deyimler, 
anlatımın kısa ve öz biçimde aktarılmasını sağlarlar. Bazen çok uzun ancak en az iki 
kelimeyle kimi zaman da birleşik kelime biçiminde kullanılırlar.12 “Heyder Babaya 
Selam” şiirlerinde tekrar ve ikilemelerin aksine çok sayıda deyim bulunmaktadır. 
Bu şiirde geçen deyimlerle ilgili olarak İsa Özkan’ın da bir tespiti olmuş, eserdeki 
deyimlerin varlığını şu şekilde dile getirmiştir:

“Şairin sadece Haydar Baba’ya Selâm şiiri başlı başına bir deyimler hazine-
sidir.“Adı dile gelmek”, “yâd elemek”, “başı sağ olmak”, “üzü ağ olmak”, “gaş 
göz atmak”, “sazı dillendirmek”, “helâl etmek”, “gonah galmak”, “ganat çalıp 
uçmak”,“bir birinin canına salmak”, “yalan söze uymak”, “nağıl demek”, “gam-
sız yaşamak”, “pencere açmak”, “alma atmak”, “sazlarda sözü olmak”, “bahtı 

12 Metin Yurtbaşı, Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, ex-cel-lence Publishing, İstanbul, 2012, s. I
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açılmak”, “dişin gısmak”, “ağzında söz erimek”, “el elinden dutmak”, “samaveri 
gaynamak”, “gan salmak”, “yas meclisin toy elemek”, “başına hava gelmek”, 
“gözleri çırah tekin yanmak”, “gızıl perde açmak”, “gayret ganı gaynamak”, “gara 
seçmek” gibi pek çok deyim bulunmaktadır. Hatta diyebiliriz ki, Şehriyar şiirlerini 
bütünüyle mecazlar ve halk söyleyişleriyle örmüştür”.13

Bu çalışmada verilen deyimlere ek olarak gösterilebilecek deyim örnekleri de 
şunlardır: 

Gönülleri şad eyle-, ag bulutların gömleklerini sıkması, yatmış bahtın uyanması, 
yüzün ak olması, bulahların ağlaması, ömrü başa yetir-, mehebbeti üreklerden gazdır-, 
birbirinin canına sal-, barışıgı ganına beleşdir-,  sazı dillendir-, birbirinin canına sal-, 
baş eğ-(secde et-), ay buluttan çık-, yelin kapı baca dövmesi, göğüs ger-, söz çık-, 
gözü parılda-, kurt kocalıp diş çektir-, 

SONUÇ

Şehriyar’ın şiir yazmaya başladıktan uzun yıllar sonra Türkçe yazdığı şiir, 
ikilemeler açısından fazla örnek göstermese de özellikle deyimler ve değişik yol-
larla gerçekleştirilen tekrarlar açısından son derece zengindir. Şiirin bu denli etkili 
olmasında görüldüğü kadarıyla, anlatıma canlılık, kıvraklık katan ikilemelerin etkisi 
çok değildir. Deyimler, tekrarlar ve diğer üslup özellikleri, konusu, yazıldığı dönem 
ve hitap ettiği kesim, bu şiirin bütün Türk dünyasında beğenilen bir şiir olmasını 
sağlamış olmalıdır. 

Şehriyar, bir bölümünde

Heyder Baba, Nenegızın gözleri 
Rehşende’nin şirin şirin sözleri 
Türki dedim okusunlar özleri 
Bilsinner ki adam gider ad galar 
Yahşı pisten ağızda bir dad galar (I-38) 

diyerek Türkçe yazdığı şiirinde, Türkçenin sokakta bile konuşulmasının yasak 
olduğu dönemde kendi çocukluğunu, özlemlerini, sevinçlerini dile getirirken dilini 
kullanamayan Türklerin Türkçe hasretini gidermiş, her kesimden Türkün o şiirde 
kendini bulmasını sağlamıştır. Bu şiir, Türk yaşayışının, gelenek ve göreneklerinin 
yansıtıcısı olmuştur. 

13 İsa Özkan, “Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20 Yıl : 
2006/1 (143-151 s.)
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HEYDER BABA’YA SELAM ŞİİRİNDE 
YANSIMA YOLUYLA ORTAYA ÇIKAN SÖZ VARLIĞI

Ebru KUYBU *

GİRİŞ
Türk kültüründe ve edebiyatında Şehriyar ve Haydar Baba’ya Selam Şiiri çeşitli 

şekillerde sürekli ele alınmış, incelemelere konu edilmiştir. Haydar Baba, Tebriz 
yakınında Hoşgenâb kasabası civarında bulunan bir dağın eteğindeki bir köyün adı 
olarak şiirde yer almıştır.1 “Heyder Baba’ya Selam” Şiiri de her biri beş dizeden ve 
76 kıtadan oluşan Şehriyar’ın ünlü manzumesinin adıdır. Şehriyâr’ın Türkçe şiirleri 
içinde en beğenileni, bütün Türk dünyasında belki de bu kadar çok tanınan tek metin 
olan “Haydar Baba’ya Selam”dır. Bu şiire bütün Türk dünyası sanatçılarınca yüzlerce 
nazire yazılmıştır.2 Bunun üzerine Şehriyâr yıllar sonra memleketini ziyaret ettiğinde 
49 kıtadan oluşan ikinci “Haydar Baba’ya Selâm” şiirini yazmıştır.

Bu çalışmada Şehriyâr’ın toplamda 125 kıtadan oluşan “Haydar Baba’ya Selam 
I ve II” şiirlerinin tamamı ele alınmış ve yansıma söz varlığı açısından incelenmeye 
çalışılmıştır.

1. Yansıma Yoluyla Ortaya Çıkan Söz Varlığı Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Türk dili; kavramları, eylemleri canlı, hareketli ve renkli anlatabilmek adına çok 

çeşitli anlatım özellikleri içerir. Yansıma sözcükler de yapıları, anlamsal katkıları ve 
zenginlikleri ile bu gruba dahil edilmelidir. Ancak Türkçenin yansıma sözcükleri bir 
iki kök araştırmasına yönelik ilgilenmelerin dışında hiç incelenmemiş bir konudur. 
Yapısal özellikleri, anlamsal etkinlikleri açısından ele alınmamaları bir yana, bu 
yansımaların iyi bir dökümü bile yapılmamıştır.3 

Bir şeyin çıkardığı sese benzeyen, o sesi andıran seslerle yapılan kelime olarak 
tanımlanan yansıma sözler, onomatope, yansılama, yansıtan kelime, yankı kelime, 
yankılık, tabiat taklidi kelime, ses taklidi, sesad gibi terimlerle anılmıştır. Ayrıca 
pek çok kitap ve makalede tanımların yerini daha çok konu ile ilgili açıklamaların 
aldığı görülmüştür. Yansıma sözler üzerine yapılan araştırmalarda; sözlüklerin, ağız 
derlemelerinin ve yazınsal ürünlerin geniş bir taramayı kapsaması gerektiği konusunda 
görüşler belirtilmiştir.4 Yansımalar üzerine belirtilen bazı fikirler şöyle sıralanabilir;

Vecihe Hatiboğlu, İkilemeler adlı çalışmasında verilen örnekler arasındaki ikile-
melerin büyük bir kısmının yansımalı kelimeler olduğunu belirtmiş, bunların tabiatın 
çıkardığı sesleri yansıtmaya çalışan kelimeler olduğunu aktarmıştır.5

* Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi
1 Ahmed Ateş, Şehriyâr ve Haydar Baba’ya Selam, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Seri:4, Sayı:2, Ankara, 1964.
2 Yusuf Gedikli, Şehriyâr ve Bütün Türkçe Şiirleri, İstanbul, 1990.
3 Kaya Türkay, “Kâşgarlı’nın Derlediği Yansıma Sözcükler”, Ömer Asım Aksoy Armağanı, TDK, Ankara, 1978, 
s.241.
4 Kaya Türkay, “Kâşgarlı’nın Derlediği Yansıma Sözcükler”, Ömer Asım Aksoy Armağanı, s.241.
5 Vecihe Hatiboğlu, İkilemeler, TDK, Ankara, 1971.
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Ahmet Cevat Emre, “Yansımalar” başlığı altında “Dilin ses veya hareketli taklit 
yolunda giderek yarattığı kelimeler” diye bir tanım yapmakta ve ses yansımalı 
yalın köklere getirilen eklerle türetilmiş biçimlere “Uzatılmış yansımalar” adını 
vermektedir.6

Muharrem Ergin, “Yalnız tabiat taklidi kelimeler bir istisna teşkil ederler.” 
diyerek doğadaki seslerin taklit edilmesiyle ortaya çıkmış kelimelerde sesle nesne, 
sözcük ve anlam arasında mantıksal ilginin bulunduğuna dikkat çeker. Ses yansımalı 
kelimelere ünlemler kısmında yer verildiği görülür.7

Tahsin Banguoğlu da ses yansımalı sözcükleri ünlemler kısmında ele almayı 
tercih etmiştir. Sınıflandırmasını da tasvir sesleri ve taklit sesleri üzerinden yapmayı 
tercih etmiştir. Kapalı tek heceli köke dayanma ve hece yapıları sistemli olmayan 
hayvan seslerini tekrarlama yoluyla oluşan gibi özellikler dikkate alınarak bir ayrım 
yapılma yoluna gidildiği görülmüştür.8

Yansımalar üzerine bilgi veren kaynaklar incelendiğinde bu konu hakkında 
çalışmaların bir bölümünde doğrudan bir bölümünde ise dolaylı olarak bilgiye ula-
şılabildiği görülmektedir. Dil bilgisi kitaplarında yeri geldikçe konuya değinildiği 
anlaşılmaktadır.9

2. Şehriyâr’ın “Haydar Baba’ya Selam” Şiirinde Yansıma Söz Varlığı

Bu bildiride incelemenin malzemesini oluşturan tarama, Ahmed Ateş’in “Şehriyâr 
ve Haydar Baba’ya Selam” çalışmasından10, Muharrem Ergin’in Azeri Türkçesi11 
kitabından yapılmış, “Haydar Baba’ya Selam I ve II” şiirleri ele alınmıştır. Konu alınan 
yansıma sözcükler, öncelikle yapılarına göre incelenmiştir. Anlamları bakımından 
oluştukları kaynağa ve nedene göre sınıflandırılmıştır. Buna göre “Şehriyâr’ın Heyder 
Baba’ya Selam” şiirinde bulunan yansıma sözvarlığı temel olarak; yapı bakımından 
yansıma sözler, oluş biçimleri ve tematik bakımdan yansıma sözler olarak iki ana 
grupta incelenmiştir.

I. YAPI BAKIMINDAN YANSIMA SÖZCÜKLER

Şehriyâr’in “Heyder Baba’ya Selam” şiirinde kök halinde yansıma sözcükler 
(şak-, zöy-, şap-, gırt-) bulunduğu gibi çeşitli eklerin gelmesiyle türetilen yansıma 
sözler de bulunmaktadır. Yansıma sözcükler türeten bu türetme ekleri kullanım 
sıklığına göre; +lA, +(I)l+dA-, +(I)r+ DA-, +(I)l+dA-k, +kIr, +r+mA-ş- ,+A, -mAk, 
+k+lA- şeklinde sıralamak ve örneklerini göstermek mümkündür.

a.+LA-:

Geçişsiz yansıma fiiller yapan ve genellikle tek heceli köklere gelen bir ektir. Eski 
Türkçeden beri bütün lehçelerde çok canlı ve çok işlek olan bir addan fiil türetme 
ekidir. Ses yansımalı birincil köklere gelerek yansımalı geçişsiz fiiller türetir.12 Buna 
göre Haydar Baba’ya Selam şiirinde tespit edilen örnekler şöyle sıralanabilir;
6 Ahmet Cevat Emre, Türk Dil Bilgisi, TDK, İstanbul, 1945.
7 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1958, s.338.
8 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK, İstanbul, 1974, s.402-408.
9 Hamza Zülfikar, Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler, TDK, Ankara, 1995, s. 9.
10 Ahmed Ateş, Şehriyâr ve Haydar Baba’ya Selam, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, s.19-38.
11 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, Ebru Yayınları, İstanbul, 1981, s.45-71.
12 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK, Ankara, 2009, s. 116.



165

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

Üzün gülsün, bulahlarun ağlasın (I-4) 
Şal istedim men de övde ağladım (I-28) 
Ağlaşaydım uzak düşen elinen, (I-71) 
Koyun kuzi dam bacada melerdi (I-64) 
Rüzigârın değirmanı fırlanır (II-8) 
Çoh yemekten lap az kala çattardık. (I-42) 
Özün yiyüp tohumların çıttardık (I-42)

b.  +(I)l+dA-:

Yansıma fiil yapan bir ektir. İncelemede yansıma fiil yapımında daha çok iki 
heceli +(I)l+DA- tercihi dikkat çekmiştir.

Yaz gecesi çayda sular şarıldar (I-35) 
Daş kayalar selde aşup harıldar (I-35) 
Tüfengini aşırdı, şakkıldattı.(I-51) 
Karanlıkta kurdun gözi parıldar (I-35) 
Seller, sular şakkıldıyup ahanda (I-1) 
Gürülderdi bulutlu dağlar kimi (I-56)

c. +(I)r + DA-:

Genellikle ses yansıtan tek heceli köklerden oluşan fiiller, adlar yapmıştır. Heyder 
Baba’ya Selam şiirinde de buna uygun tek örneğe rastlanmıştır.

Çömbelenti göz gıcırdup duruhup (II-33)

ç. +(I)l+dA-k

Yansıma kökün üzerine gelerek nesnelere ad yapmıştır. Heyder Baba’ya Selâm 
Şiir’inde rüzgarda dönen, kanatlı tekerlek biçimindeki çocuk oyuncağının adı olmuştur. 

Fırıldağa fırfıra tek bitmeyüz. (II-41)

d. +r+ma-ş-:

Şehriyâr’ın Heyder Baba’ya Selam şiirinde yalnızca bir kez kullanılan dırmaş- 
fiili Hamza Zülfikâr’ın Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler sözlüğünde yer almasa 
da Tuncer Gülensoy’un Köken Bilgisi Sözlüğü’nde tırman- maddesinde tı yansıma 
köküne dayandırılmış ve türetmelerin bunun üzerine yapıldığı bilgisi verilmiştir.13

Dırmaşırdıh dağdan aşırdıh dağa (I-51)

13 Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözlerin Köken Bilgisi Sözlüğü, TDK, Ankara, 895.
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e.  +kIr-:
Eski Türkçeden beri yansıma isim köklerine gelerek yansıma fiil yapan işlek bir 

ek olarak bilinmektedir. Yansıma fiil yapmada çok kullanılan bu ekin aynı görevdeki 
diğer bir ek olan +kI’dan türediği belirtilir. Heyder Baba’ya Selam II’de pislemek, 
fışkırmak anlamıyla çımhır- yer almıştır.

Sel çımhırup mecburıduh geyidah (II-29)

f. +A-:
Bu ek, sen yansımalı köklerden bazı türetmeler yapmış ve incelediğimiz şiir 

parçasında tek örnekte tespit edilmiştir.
Dağdan da bir çoban iti hürerdi, (II-33)

g. –mAk:
Ek, kalıplaşma yoluyla araç-gereç adları yapmış, şiirde de çelik taş ve tutuşturucu 

maddeden ibaret tutuşturma aleti olarak geçmiştir. Yansımalı kökten türetilmiş bir 
ad olarak yer almıştır.

Gar’nenenin çahmağında, govında (II-47)

h.  +k+lA- :
Yansıma kök “gıdı”, üzerine gelmiş ve şiirde vücudun kimi yerlerine dokunarak 

bir sinir tepkisi uyandırmak anlamlı fiili oluşturmuştur.
Çepişleri gıdıhlayan günlerim (II-13)

OLUŞ BİÇİMLERİ VE TEMATİK BAKIMDAN YANSIMA SÖZLER
I. YANSIMA SÖZCÜKLER
Yansıma sözcükleri, doğaya ve nesnelere ilişkin sesleri yansıtan söz varlığı olarak 

gruplandırmak ve kendi içlerinde sınıflandırmak mümkün olmaktadır.14 İnsanların 
istemeden çıkardıkları (acıma, korku ve şaşırma gibi etkilere dayalı olarak ortaya 
çıkan yansıma sözler, fizyolojik olaylara ilişkin sesleri yansıtanlar… gibi) yanında, 
insanların isteyerek çıkardıkları gülme, ağlama, seslenme gibi unsurlara dayalı olarak 
ortaya çıkan yansıma sözler mevcuttur. Şehiyâr’ın “Heyder Baba’ya Selâm” şiirinde 
de buna uygun örnekler mevcuttur.

CANLILARA İLİŞKİN YANSIMA SÖZCÜKLER
a) İnsanın İsteyerek Çıkardığı Sesleri Yansıtanlar:
Gülme, ağlama, bağırıp çağırma, seslenme vb. bağlı sesleri yansıtarak oluşan 

insanlara ait özellikleri içeren yansıma sözlerdir. Şehriyar’ın da bu gruptaki yansıma 
sözleri sıklıkla tercih ettiği görülmüştür.
14 Kaya Türkay, “Kâşgarlı’nın Derlediği Yansıma Sözcükler”, Ömer Asım Aksoy Armağanı, s.241.
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ağla- , <*hıg ‘yansıma’+la- biçiminde yansıma kökten oluşan bir sözcük olarak 
verilmektedir.15 Heyder Baba’ya Selam şiirinde 7 yerde ağla- insanın isteyerek 
çıkardığı yansımalara örnek olarak kullanılmıştır.

Heyder-Baba gün daluvı dağlasın, Haydar Baba, gün sırtını dağlasın,
Üzün gülsün, bulahlarun ağlasın, Yüzün gülsün, bulakların ağlasın.
Uşahlarun bir deste gül bağlasın, Çocukların bir deste gül bağlasın.
Yel gelende ver getirsin bu yana, Yel gelince, ver getirsin bu yana.
Belke menim yatmış bahtım uyana. Belki benim yatmış baktım uyanır.

(I-4)
Şal istedim men de övde ağladım, Şal istedim, ben de evde ağladım,
Bir şal alıp tez belime bağladım, Bir şal alıp tez belime bağladım.
Gulam gile kaşdım şalı salladım, Gulamgil’e koştum şalı salladım.
Fatma hala mene çorap bağladı, Fatma Hala bana çorap bağladı.
Han nenemi yâda salup ağladı! Han nenemi hatırlayıp ağladı.

(I-28)
Bir çıhaydım Dam-Kaya’nın daşına, Bir çıkaydım Dam-Kaya’nın başına,
Bir bahaydım geçmişine, yaşına, Bir bakaydım geçmişine, yaşına,
Bir göreydim neler gelmiş başına, Bir göreydim neler gelmiş başına,
Men de onun karlarıylan ağlardım, Ben de onun karlarıyla ağlardım
Kış donduran ürekleri dağlardım. Kışın donmuş yürekleri ısıtırdım.

(I-67)
Bir uçaydım bu çızpınan yelinen Bir uçaydım bu çırpınan yel ile,
Bağlaşaydım dağdan aşan selinen, Yarışaydım dağdan aşan sel ile,
Ağlaşaydım uzak düşen elinen, Ağlaşaydım uzak düşen el ile,
Bir göreydim ayrılığı kim saldı? Bir göreydim ayrılığı kim bıraktı?
Ölkemizde kim kırıldı, kim kaldı? Ülkemizde kim kırıldı, kim kaldı?

(I-71)
Heyder Baba, geldim seni yohlıyam Haydar Baba geldim ki seni yoklayayım
Bir de yatam gucağunda yuhlıyam, Bir daha yatayım kucağında uyuyayım
Ömri govam, belke burda hahlıyam, Ömrü kovalayayım, belki burada haklayayım
Uşahlığa diyem bize geşsin bir, Çocukluğa diyeyim gelsin bir,
Aydın günler ağlar yüze gülsün bir. Aydın günler ağlar, yüze gülsün bir.

(II-1)
Dedim deyün Müseyyibe ne geldi Dedim Müseyyib’e söyleyin, ne geldi?
Gulam gördüm ağlar gözile güldi, Gulam’ı gördüm, ağlar göz ile güldü.
Dedi o da bahalıh düşdi öldi, Dedi o da pahalık düştü öldü.
Dedim yazıh bizle hasıl bölenler, Dedim yazık bizimle mahsul bölenler.
Bitiminde aclarınnan ölenler. Bitiminde açlarından ölenler.

(II-20)
tı yansıma köküne dayandırılıp ve türetmelerin bunun üzerine yapıldığı bilgisi verilen 
tırman- anlamındaki ses yansımasından türetildiği düşünülen bu kelime, kelime 
başında ötümsüz şekli ve ortaklaşa yapma ifade eden dırmaş- biçimiyle insanlara 
ait yansıma sözler içinde gruplandırılmıştır.

15 Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözlerin Köken Bilgisi Sözlüğü, s.56.
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Emoğluynan giden gece Kıpçağ’a Amca oğlu ile gittik Kıpçak’a.
Ay ki çıhtı, atlar geldi oynağa, Ay çıkınca atlar geldi oynağa.
Dırmaşırdıh dağdan aşırdıh dağa, Tırmanırdık dağdan aşardık dağa.
Meşmemi Han göy atını oynattı, Meşmemi Han kır atını oynattı.
Tüfengini aşırdı, şakkıldattı. Tüfeğini omuzladı, şaklattı.

(I-51)

Aşağıdaki dizelerde insanlara ait özellikler sıralanırken yansıma söz varlığından 
yararlanılmış insanın aç kurt gibi gözlerini parlattığını ifade etmek için gıcırt- ve 
dişleriyle koparmaları anlamında ise gırt- ses taklidi fiilleri kullanılmıştır.

İndi beşer ac gurd tekin uduhup Şimdi beşer aç kurt gibi kana susamış
Çömbelenti göz gıcırdup duruhup Çömelerek göz parlatıp duralamış,
Bahıllar ki görsünner kim sınıhup Bakıyorlar ki görsünler kim yıkılmış,
Tökülsünler onun leşin yırtsunlar Dökülsünler onun leşini yırtsınlar,
Here bir diş ensesinden gırtsunlar Herkes bir diş ensesinden koparsınlar.

(II/33)

Vücudun kimi yerlerine dokunarak bir sinir tepkisi uyandırma hareketi olarak 
bilinen gıdıkla-, Şehriyâr’ın anılarında keçilerle geçirdiği, onlarla eğlendiği zamanları 
hatırlatan bölümleri ifade etmek için kullanılmıştır. “Gıdı gıdı” ünleminden türetilmiş 
bir yansıma fiil olarak “Heyder Baba’ya Selam II”de kullanılmıştır.

Kecâveyle bu çaydan çoh geçmişik Deve tahtıyla bu çaydan çok geçmişiz,
Bu çeşmelerden ne sular içmişik, Bu çeşmeden ne sular içmişiz.
Bu yoncalıhlarda kesüp biçmişik, Bu yoncalıklarda kesip biçmişiz.
Çepişleri gıdıhlıyan günlerim, Keçileri gıdıkladığım günlerim.
Çepiş gibi oynahlıyan günlerim Keçi gibi oynadığım günlerim.

(II-13)

b) İnsanın istemeden çıkardığı sesleri yansıtanlar:
“Heyder Baba’ya Selam” şiirinde yalnızca çatla- örneğinde görülmüştür. Tan-

dırlarda pişen kabağı çok yemekten neredeyse çatlayacaklarını hatırlayan Şehriyar, 
bunu ifade ederken kuvvetli bir benzeşme örneği gösteren çok yemekten ölmek 
anlamı taşıyan çatta- ses taklidi fiili kullanmıştır.

Bostan pozup, getirirdik aşaği Bostan bozup getirirdik aşağı,
Doldırırdık övde tahta, tabaği, Doldururduk evde kapı kacağı,
Tendirlerde bişirirdik kabaği, Tandırlarda pişirirdik kabağı,
Özün yiyüp tohumların çıttardık, Kendisini yiyip tohumlarını çıtlardık.
Çoh yemekten lap az kala çattardık. Çok yemekten az kalırdı çatlardık.

(I-42)
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Hayvanlara İlişkin Yansıma Sözcükler

Bu grupta sığır, davar ve binek hayvanlarının; kümes hayvanlarının, kuşların 
seslerini yansıtanlar olmak üzere sınıflandırmak mümkündür. Heyder Baba’ya Selam 
şiirinde hayvanlara ilişkin olarak köpeklerin bağırması için hüre-, koyun ve kuzuların 
bağırması anlamında mele- yansıma söz varlığına örnek olmuştur.16

Novruz Ali hermende vel sürerdi, Nevruz Ali harmanda döğen döverdi,
Kâhtan yinüp küleşlerin kürerdi, Bazen inip saplarını kürerdi.
Dağdan da bir çoban iti hürerdi, Dağdan da bir çoban iti ürerdi.
Onda gördün ulh ayah sahladı, Orada gördün eşek adım atmadı.
Dağa bahıp külahların şahladı. Dağa bakıp kulaklarını dikti.

(I-33)

Hayvanların da olduğu bir manzarayı bize yansıtan Şehriyar, çoban köpeğinin 
çıkardığı sesi, hürü- olarak vermiştir. Ür- ya da ürü- biçiminde görebileceğimiz bu 
ses taklidi fiilde kelime başında h sesi türemesi görülmektedir.

Yaz gecesi çayda sular şarıldar, Yaz gecesi çayda sular şarıldar,
Daş kayalar selde aşup harıldar, Taş çakıla çarpıp selde çakıldar,
Karanlıkta kurdun gözi parıldar, Karanlıkta kurdun gözü parıldar,
İtler gördün kurdu seçip ulaştı, İtler gördüm kurdu seçip ulaştı.
Kurd da gördün kalhup gedikten aştı. Kurt da gördüm kalkıp boğazdan aştı.

(I-35)

Canlılara ait yansıma söz varlığından hayvanlara ait bir yansıma olarak karanlıkta 
kurdun gözünün parlaması yer almaktadır. Yansıma par kökünden türeyen bu fiil, 
kurdun gözünün güçlü bir ışık çıkarması anlamını vermiş ve bu gruba dâhil edilmiştir.

Seher tezden nahırçılar gelerdi, Seher erken çobanlar hep gelirdi,
Koyun kuzi dam bacada melerdi, Koyun, kuzu her tarafta melerdi,
Emme Can’ım körpelerin belerdi, Amme Can’ım bebeğini kundaklardı.
Tendirlerin kavzanardı tüssüsi, Tandırların yükselirdi dumanı,
Çöreklerin gözel iyi issisi. Çöreklerin güzel olur sıcağı.

(I-64)

Sabah vakti çobanların gelişi ve koyunların, kuzuların bağırması mele- yansıma 
fiiliyle verilmiş ve hayvanlara ait yansıma söz varlığı grubuna dâhil edilmiştir.

NESNELERE İLİŞKİN YANSIMA SÖZLER

Bu gruba alınan yansıma sözcükler doğal ya da yapay nesnelerin yapısal özel-
likleriyle ilgili seslerden oluşur. Nesnelerin birbirine vurma, çarpma, dokunma gibi 

16 Hamza Zülfikâr, Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler, TDK, Ankara, 1995, s. 567.
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etkilere dayalı olarak çıkardıkları yansıma sözlere dayanır. Doğa olaylarının seslerine 
ilişkin olanlar da bu grupta yer alır.

Doğa olaylarının seslerine ilişkin olanlarda şiire bağlı olarak yıldırımların çakması, 
suların çağıldaması, bulutlu dağların gürül gürül ses çıkarması anlamında gürülde-, 
sel sularının fışkırması için çımhır- örneklerini vermek mümkündür.

Heyder-Baba ıldırımlar şahanda Haydar Baba yıldırımlar çakınca,
Seller, sular şakkıldıyup ahanda Seller, sular çağıldayıp akınca,
Kızlar ona saf bağlıyup bahanda, Kızlar ona saf bağlayıp bakınca,
Selâm olsun şevketüze elüze, Selam olsun şevketine, iline,
Menim de bir adım gelsin dilüze, Benim de bir adım gelsin diline.

(I-1)

Muharrem Ergin bu dizeler için açıklama yaparken şah-‘ın çak- gelmediğini 
bunların aynı anlamdaki iki sözcüğün iki ayrı şekli olduğunu vurgular. Ses taklidi 
fiillerin şivelerde ve ağızlarda farklı seslerle değerlendirilebileceğini hatırlatır. 
Şimşeğin çıkardığı sesin Osmanlı sahasında kuvvetli bir çak, Azeri sahasında ise 
kuvvetli bir şak biçiminde duyulup değerlendirilebileceğini ifade eder. Şakkıl- için 
gürültüyle gürül gürül akan coşkun su sesi anlamını vermiş ve bu doğa taklidi 
kelimenin çağılda- ile aynı manayı karşılayan iki kelime olduğunu ifade etmiştir.17

Mecdüssâdât gülerdi bağlar kimi, Mecdüssâdât gülerdi bağlar gibi,
Gürülderdi bulutlu dağlar kimi, Gürülderdi bulutlu dağlar gibi.
Söz ağzında erirdi yağlar kimi, Söz ağzında erirdi, yağlar gibi.
Alnı açıh, yahşı derin kanardı, Alnı açık düşünürdü pek derin.
Yaşıl gözler çırağ tekin yanardı. Yeşil gözler çıra gibi yanardı.

(I-56)

Hanım Nenem nahoş olan ilidi, Hanım Nenemin hasta olduğu yıl idi,
Gış var iken küleğidi, yelidi, Kış var iken fırtınaydı, yel idi,
Gış da çıhdı yağışidi selidi, Kış da çıktı yağış idi, sel idi,
Yük yapını hey çatırduh ki gedah, Yükü dengi çatıyorduk ki gidelim,
Sel çımhırup mecburıduh geyidah. Sel fışkırmış, mecburduk ki dönelim.

(II-29)

“Heyder Baba’ya Selâm” şiirinde nesnelere ve nesnelere bağlı olarak ortaya çıkan 
yansıma söz varlığı önemli yer tutmaktadır. Buna göre yapılan incelemeler şu şekildedir;

Yumurtanı göyçek gülli boyardık, Yumurtayı türlü renge boyardık,
Çakkışdırup, sınanların soyardık, Kırıştırıp, kırılanı soyardık,
Oynamaktan birce meğer doyardık, Oynamaya hiç doymazdık

17 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, s. 92.
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Ali mene yaşıl aşık vererdi, Ali bana yeşil aşık verirdi,
İrza mene novruz güli dererdi. İrza bana nevruz gülü dererdi.

(I-32)
 

Şehriyâr anılarını hatırlarken yumurtayı türlü renge boyamalarını ve onları 
çakıştırıp kırılanları soyduklarını sayar. Yan yana getirip hızlıca vurmak anlamında 
da çakkışdır- yansıma fiilini kullanır.

Yaz gecesi çayda sular şarıldar, Yaz gecesi çayda sular şarıldar,
Daş kayalar selde aşup harıldar, Taşlar kayalar selde sürüklenip çakıldar,
Karanlıkta kurdun gözi parıldar, Karanlıkta kurdun gözü parıldar,
İtler gördün kurdu seçip ulaştı, İtler gördüm kurdu seçip ulaştı.
Kurd da gördün kalhup gedikten aştı. Kurt da gördüm kalkıp boğazdan aştı.

(I-35)

Çayda suların bol akarak çıkardığı sesi anlatmak için şarılda-, taşın selde kayalara 
çarparken çıkardığı sesi anlatmak için harılda- nesnelere ait yansıma söz varlığında 
yer almıştır.

Yaz kabağı gün güneyi dövende, Bahar gelip gün güneye vurunca,
Kend uşağı kar güllesin sövende, Şehirliler kar topunu atınca,
Kürekçiler dağda kürek zövende, Kayakçılar dağda kayak kayınca,
Menim ruhum eyle bilün ordadur, Benim ruhum, öyle bilin ordadır.
Kehlik kimin batup kalup kardadur. Keklik gibi batmış, kalmış kardadır.

(I-39)

Bir kar manzarası çizen Şehriyâr, şehirlilerin kartopu oynamasını, kayakçıların 
dağda kayak kaymasını anlatırken zöy- fiilini kullanmıştır. Bu kökten züvülde-, 
züvüldah gibi kelimelerin çıkmış olması ve zöy- fiilinin z sesi ile başlaması ses 
taklidi olduğunu ortaya çıkarmıştır.18

Bostan pozup, getirirdik aşaği Bostan bozup getirirdik aşağı,
Doldırırdık övde tahta, tabaği, Doldururduk evde kapı kacağı,
Tendirlerde bişirirdik kabaği, Tandırlarda pişirirdik kabağı,
Özün yiyüp tohumların çıttardık, Kendisini yiyip tohumlarını çıtlardık.
Çoh yemekten lap az kala çattardık. Çok yemekten az kalırdı çatlardık.

(I-42)

Fıstık gibi kabuklu yemişlerin ağzını açmak, hafif çatlatmak anlamında kullanılan 
ses taklidi çıtla-, benzeşme ile çıtta- biçiminde şiirde yer almıştır.

18 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, s. 154.
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Emoğluynan giden gece Kıpçağ’a Amca oğlu ile gittik Kıpçak’a.
Ay ki çıhtı, atlar geldi oynağa, Ay çıkınca atlar geldi oynağa.
Dırmaşırdıh dağdan aşırdıh dağa, Tırmanırdık dağdan aşardık dağa.
Meşmemi Han göy atını oynattı, Meşmemi Han kır atını oynattı.
Tüfengini aşırdı, şakkıldattı. Tüfeğini omuzladı, şaklattı.

(I-51)

Tüfeğin omuzlanıp şak diye ses çıkartılmasını ses taklidi bir fiil olan şakkıldat- 
ile vermiştir.

Sitâr’ emme nezikleri yapardı, Şitar teyze açmaları yapardı.
Mir Kâdir de her dem birin kapardı, Mir Kadir de her an birini kapardı.
Kapup, yiyüp, dayça tekin çapardı, Kapıp yiyip sıpa gibi kaçardı.
Gülmeliydi onun nezik kappası, Gülünçtü onun açma kapması.
Emmemin de ersininün şappası. Teyzemin de oklavayı atması.

(I-60)

Çocukluk anılarını hatırlayan Şehriyar; açma yapıldığı günleri anımsayıp Mir 
Kadir’in birini kapıp kaçmasını ve teyzesinin de oklavayı atmasını anlatır. Teyzesinin 
oklavayı atması için “şappası” ifadesi kullanılmıştır. Yansıma bir köke dayanan bu 
sözcükte “şap diye atması” anlamı bulunmaktadır. Benzeşmenin söz konusu olduğu 
kelime nesnelere ait yansıma söz varlığına bir örnek sayılmalıdır.

Rüzigârın değirmanı fırlanır, Rüzgar değirmeni dönüyor,
Mehlug onun dişlerine tullanır, Mahluk onun dişlerine fırlıyor,
Bah ki gine beşer neçe allanır, Bak ki yine beşer nasıl aldanıyor,
Hemişe lik şadlıh umur özine, Daima neşe umuyor kendisine,
Gebri görür, toz gondurmur yüzine.  Kabri görüyor, toz kondurmuyor yüzüne.

(II/8)

fırlan-, kendi etrafında dönmek, dolan-, tullan- fırlatılmak anlamlarıyla yansıma söz 
varlığında yer almışlardır.

Bizden sora kürsilerin tovında, Bizden sonra kürsülerin etrafında,
Kendin nağıllarında söz sovında, Köyün masallarında, söz ve sohbetinde,
Gar’nenenin çahmağında, govında, İhtiyar ninenin çakmağında, kavında,
Heyder Baba özin gatar sözlere, Hayder Baba kendisini katar sözlere,
İşgi kimi humar verer gözlere. İçki gibi mahmurluk verir gözlere.

(II-47)

Ek kalıplaşmasıyla artık bir nesnenin adı olmuş çakmak, yansıma kökten türe-
miştir. Ateş yakma aracı olarak şiirde anılmıştır. Şehriyâr kendilerinden sonra da 
Heyder Baba’nın türlü şekillerde sözlere katılacağını ve anılacağını anlatırken ihtiyar 
ninenin çakmağını da eklemiştir.
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Heg ne diyür, küfre karşı getmeyüz, Hak ne diyor, küfre karşı gitmeyiniz,
Nurdan çıhup zülmat içre itmeyüz, Nurdan çıkıp zulmet içinde kaybolmayınız,
Fırıldağa fırfıra tek bitmeyüz, Fırıldağa topaç gibi bitmeyiniz.
Gördüz de ki olmadı küfrin dibi. Gördünüz ki olmadı küfrün dibi.
Pul da verse almağa tikmiş cibi. Para da verse almak için dikmiş cebi.

(II-41)

Şehriyar çocukluk dönemine ait iki oyuncak olan fırıldak ve fırfırı bu bölümde 
anmıştır. Düşünceleri aktarmak için benzetmelerden yardım alan şair, yansıma 
köklerle kurulmuş çocuk oyuncakları fırıldak ve fırfırı tercih etmiştir.

DEĞERLENDİRME

“Heyder Baba’ya Selam I-II” şiiri üzerinde yapılan incelemelerde 31 yansıma sözcük 
tespit edilmiştir. Tematik açıdan yapılan incelemelerde canlılara ait 15, nesnelere ait 
16 yansıma sözcük saptanmıştır. İnsanlara ait toplamda 12 yansıma sözcük görülürken 
hayvanlara ait 3 yansıma sözcük ortaya konmuştur. İnsanlara ait yansıma sözcükler 
isteyerek ve istemeyerek çıkarılan yansıma sesler olmak üzere sınıfl andırılmıştır.

Tüm bu verilerin dışında, “Heyder Baba’ya Selam I ve II”de yansıma sözcük 
izlenimi uyandıran ayın şayın, şıllağ at-, berel- gibi kullanımlar da dikkat çekmiş; 
ancak değerlendirmeye alınamamıştır.
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SONUÇ

Çalışmamızda Şehriyâr’ın “Heyder Baba’ya Selam I-II” şiirinde tespit edilen 31 
yansıma sözcük ortaya konmuştur. Bunlar üzerinde tarihi, karşılaştırmalı ve anlamsal 
dil incelemesi yapılmaya çalışılmıştır. Tespit edilen yansıma fiiller tematik açıdan 
tasnif edilmiş ve yapısal özellikleri de göz önünde bulundurulmuştur.

Şehriyâr’ın “Heyder Baba’ya Selam” şiiri yansıma söz varlığı açısından zengin 
malzeme sunmaktadır. Eserin, Şehriyâr’ın çocukluğuna ait hatıraları ve memleketine 
özlemini içermesi bu malzemeye kaynaklık etmiştir. Memleketini ve çocukluğuna 
ait anıları oldukça canlı bir şekilde okuyucuya sunan şair, bunu yaparken yansıma 
sözcüklere sıkça başvurmuştur. Eserde Azerbaycan Türkçesinin söz varlığını ve dil 
özelliklerini kapsamlı bir şekilde tespit etmeye yarayacak malzeme bulunmaktadır.

Eserdeki yansıma fiiller yapı olarak +lA, +(I)l+dA-, +(I)r+ DA-, +(I)l+dA-k, 
+kIr, +r+mA-ş- ,+A, -mAk, +k+lA- ekleriyle kurulmuştur. Tespit edilen sözcükler 
doğal yansımalı sözcükler olarak belirlenip tematik açıdan canlılara ve nesnelere 
ait yansıma sözcükler olarak gruplandırılmış, daha kapsamlı incelemelere zemin 
hazırlanmıştır.

Yansıma söz varlığını ortaya koyan, önemli dil malzemesi içeren “Heyder Baba’ya 
Selam” şiiri üzerine yapılan bu çalışmayla daha sonra yapılacak söz varlığı ve 
yansıma sözler çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
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AYNI TOPRAKLARIN YETİŞTİRDİĞİ ÜÇ BÜYÜK 
ŞAİR: HÂFIZ, FUZÛLÎ, ŞEHRİYÂR

Doç. Dr. Özlem ERCAN *

Doç. Dr. Gülay DURMAZ **

Giriş

Hâfız, Fuzûlî ve Şehriyar Fars ve Türk edebiyatlarının yetiştirdiği üç büyük şairdir. 
Bu şairlerin ortak özellikleri, her birinin doğup büyüdükleri şehirden öteye geçen, 
tüm Fars ve Türk dünyasını saran bir etkiye sahip olmaları ve aynı topraklardan 
süzülen edebî malzemelerle beslenmelidir. Şehriyâr’ın kendisine üstat olarak seçtiği 
ünlü şair Hâfız, Şirazlı’dır. Şiraz, yüzyıllar boyu bir kültür ve sanat başkenti olarak 
tanınmıştır. Hâfız ve Sa’dî’nin şehri olan Şiraz, özellikle şiir sanatında çok gelişmiş; 
“şairler ve güller şehri” olarak tanınmıştır. Bugün de İran kültürünün kalbinin attığı 
yer Şiraz’dır. 

 

        

             

                        Ha� z’ın Türbesi-Şiraz        Bağdat, Şiraz ve Tebriz

Yahya Kemal Beyatlı da “Rindlerin Ölümü” adlı şiirinde Hâfız ve Şiraz’ı şöyle 
anlatmaktadır:

Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle,
Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle.
Ölüm âsude bir bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. 1

* Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
** Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
1 Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1985, s. 93.
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Şehriyâr ile aynı coğrafyada yetişen ve onu etkileyen şairlerden biri de Fuzûlî’dir. 
Bağdat-Necef-Kerbelâ üçgeninin içinde doğup yetişen Fuzûlî, Bağdatlı olarak 
anılmaktadır. Bağdat, tarihi süreç içinde büyük bir kültür, tercüme ve bilim merkezi 
olmuştur. Çok sayıda kitapçı dükkânı, şair, tarihçi ve bilginin burada oluşu şehrin 
kültürel kimliğini oluşturan etkenler arasındadır.2 Tasavvuf ve tarikat faaliyetleri 
açısından da önemli olan Bağdat, Osmanlılar devrinde protokolde Mısır, Budin, 
Rumeli ve Anadolu Beylerbeyinden sonra gelmektedir.3 Bağdat, ayrıca Anadolu’yu 
Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için yola çıkan Horasan erenlerinin dinlendikleri 
mekânlardan biridir. Mesela Âşık Çelebi, tezkiresinde Buhara’dan Anadolu’ya 
gelmek üzere yola çıkan Emir Sultan’ın Bağdat’ta dedesi Seyyid Natta’nın misafiri 
olduğunu ve onu da Anadolu’ya gelmeye ikna edip birlikte yola çıkarak Bursa’ya 
yerleştiklerini anlatır. Şairlerin biyografilerine kaynaklık eden tezkirelere göre 
Bağdatlı 35 şair bulunmaktadır.4

Şehriyâr’ın doğum yeri olan Tebriz, bugün İran’da Doğu Azerbaycan eyaletinin 
merkezi olan şehirdir. İran’ın dördüncü büyük kentidir. Nüfusun neredeyse tamamı 
Azeri Türklerinden oluşmaktadır. Konuştukları dil de Azeri Türkçesidir.  Evliya 
Çelebi, Tebriz kelimesinin anlamını “teb-rîz” (sıtma dökücü) olarak vermektedir. 
Tarihi süreç içerisinde Tebriz, ipek ve baharat yolları üzerindeki konumu ile her 
zaman önem taşımıştır.5  

Her ne kadar Şehriyâr, Tebrizli olarak anılsa da vatanı olarak sadece İran sınır-
larındaki Türk topraklarını kabul etmez. Aksine Türkiye’yi ve Azerbaycan toprak-
larını da kendi öz vatanı sayar. Bu topraklarda kendini bir yabancı olarak görmez. 
“Türkiye’ye Hayali Sefer” adlı Türkçe şiirinde şöyle demektedir:

Gurbet ıhsas eylemem men burda
Sanki öz doğma diyarımdı menim
Nerde vardi karındaşlarimiz
Anayurdumdi, hisarimdi menim.6 

                      
                           Şairler Türbesi, Tebriz      Şehriyâr’ın Mezarı,  Tebriz

2 Murat Ali Karavelioğlu, “Klasik Türk Edebiyatında Bağdat”, Irak Dosyası I, Tatav Yayınları, İstanbul, 2003, s. 232.
3 Filiz Kılıç, Şair ve Eser Üzerine Değerlendirmeler, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, s. 37.
4 Mustafa İsen, Tezkireden Biyografi ye, Kapı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 320.
5 Ali Sinan Bilgili, “Tebriz”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 40, s. 220.
6 Hasan Almaz, “Şehriyâr’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Özellikleri”, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Danışman: Prof. Dr. İbrahim Düzen, Şanlıurfa, 1997, s. 83.
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Tarih boyu Tebriz ve Bağdat Azerbaycan için medeniyet timsali olmuştur. Azer-
baycan şairleri Fuzûlî ve Nesîmî, Irak’ta dili ve derdi bir olan halk içerisinde 
yaşayıp şiirler yazmışlardır. En büyük kalem sahiplerinin çoğunun yolu Tebriz’den 
ve Bağdat’tan geçmiştir. Her ne kadar İngiliz yazar Oldrich’in dediği gibi “ikiye 
bölünmüş yürek” olsa da bu bölge, dil ve etnik coğrafya bakımından aynı aidiyetin 
taşıyıcılarıdır.  Haydar Aliyev’in de Kardeşlik dergisine verdiği röportaj da dediği 
gibi “Tarihi araştıranda gördüm ki Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan ve Irak 
Türkmenleri bir bütünün parçalarıdır.” Hem Güney Azerbaycan edebiyatı hem 
de Irak-Türkmen edebiyatı birçok söz ustasının yaratıcılığı sayesinde gelişmiştir. 
Şehriyâr ise sadece Güney Azerbaycan edebiyatına değil, genel Türk edebiyatına ve 
Irak-Türkmen edebiyatına da şairliği ile öz ışığını bahşetmiş olup Türkmen şairleri 
de ondan nasiplenmişlerdir.7

Hâfız, Fuzûlî ve Şehriyâr’ın ortak özelliklerinden biri de Farsça yazmış şairler 
olmalarıdır. Gerek İslâm gerek Türk coğrafyasında Farsça, edebî dil olarak varlığını 
yüzyıllar boyunca sürdürmüştür. Kültürel ve tarihsel anlamdaki gelişmeler değer-
lendirildiğinde Fars dili ve edebiyatının Türk kültürünü bu kadar etkilemesinin 
sebepleri ortadadır. İlk olarak Türklerin İranlılardan 150-200 yıl sonra İslam dinini 
kabul etmeleri ve İslam dinini Araplardan çok İranlılardan öğrenmeleri bu etkinin 
önemli sebeplerinden biridir. Hatta dinle ilgili kelimelerde dahi bu durum kendini 
göstermektedir. Mesela Türkler, Arapça “salat” yerine “namaz”; “savm” yerine 
“oruç”; “vudû” yerine “abdest”; “müslim, mümin” yerine “müselman, Müslüman” 
gibi Farsça kelimeleri kullanmayı tercih etmişleridir.8 Ayrıca İslam kültürünün etkisi 
ile Türkler arasında dine bağlı yeni bir yaşam, yeni bir edebiyat başlarken medrese 
tahsili görmüş Türk şairleri de İran edebiyatını misal almışlardır.9 Bunun dışında 
başta Selçuklular, kendisine tebaa olan ve kendisi için hiçbir tehlike oluşturmayan 
Fars dilini tercih etmekte bir sakınca görmemişlerdir. Çünkü siyaseten çökmüş 
olsalar da Farsların dili, edebî ve siyasi açıdan son derece gelişmiş bir dildi. Ayrıca 
Türkler, Gazneli hanedanından beri şehir dili olan Farsçaya olumlu bakmışlardır.10

Tarihsel gelişim içinde Farsça’nın Türk kültüründe edindiği yer açısından ilk 
Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu ve Anadolu 
Selçuklu’nun dile bakışları da önem arz etmektedir. İslam’ı hem kılıçlarıyla hem 
de kalemleriyle savunan bu devletlerden ilki Karahanlılar (H. 225-608 / M. 840-
1212) Arapça ve Farsçayla birlikte Uygur ve Arap harfleriyle Türkçe eserler kaleme 
almışlardır. Gazneliler (H. 324-583 / M. 936-1187) Farsçayı resmi dil, Arapçayı ilim 
dili olarak kabul ederken Hindistan ile birlikte hemen bütün İran’ı egemenliği altına 
alan Gazneli Sultan Mahmut ve takipçileri, saraylarını şair, bilgin ve sanatçılar ile 
doldurmuşlardır.11 Sultan Mahmud’un sarayında 400 şairin bulunduğu yolundaki 
bilgi mübalağalı kabul edilse bile şiir ve edebiyata verilen önemi göstermesi bakı-
mından önemlidir.12

7 Sekine Gaybalieva , “Irak’ta Güney Azerbaycan Edebiyatı” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika 
Çalışmaları Kongresi, Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri, Bildiriler Kitabı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu, Ankara, 2008, s. 679-680
8 Âlim Yıldız, “Süleyman Nazif’e Göre İran Edebiyatının Edebiyatımıza Tesiri”, Cumhuriyet Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. VIII/1, Sivas, 2004, s. 160. 
9 Hasibe Mazıoğlu, “Fuzûlî’de Hâfız-ı Şîrâzî Etkisi”, Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, TDK Yayınları, Ankara, 2014, s. 384.
10 Ziya Avşar, “Gölge Avıyla Boşalan Bir Sadak: Mahallileşme”, Turkish Studies, International Periodical For 
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/5, Summer, 2009, s. 27.
11 Âlim Yıldız, a.g.m., s. 160.
12 Erdoğan Merçil, “Gazneliler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 13, s. 483.
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Büyük Selçuklular, resmî ve edebî dil olarak Farsçayı kabul etmişlerdir. Orta 
Asya’dan Anadolu’ya geliş yolu üzerinde olan Fars coğrafyasını Türkler, geçit yolu 
olarak yüzyıllarca kullanmışlardır. Dandanakan (H. 431 / M. 1040) savaşından sonra 
siyasi bir güç olarak ortaya çıkan Büyük Selçuklular (H. 431-552 / 1040-1157) 
Abbasi halifesini, Fâtimî ablukasından kurtararak Araplar üzerinde dolaylı bir Türk 
hâkimiyeti kurmuşlardır. Bu hâkimiyet, her iki millet üzerinde de yüzyıllarca devam 
etmiştir.13 Dolayısıyla Türk şairlerinin dilinde hem Arapça hem de Farsçanın etkisi, 
aynı coğrafyada yaşamanın doğal bir sonucudur. 

Anadolu Selçuklu (H. 467-707 / M. 1075-1308) döneminde ise Farsça resmi 
dil olarak kullanılmıştır. Bu dönemde telif edilen eserlerin büyük kısmı Farsçadır. 
Medreselerde ise Türk aydınları İslamî ilimleri öğretmek için Arapça-Farsça bilmeyen 
Türk halkına kendi dilleri ile hitap etmeye çalışmışlardır. Böylece Anadolu’da dili 
Türkçe olan bir din ve tasavvuf edebiyatı doğmuştur.14 Türklerin edebî alandaki bu 
etkileşiminin Arap ve Fars eserlerini taklit olarak algılanmasının doğru bir yaklaşım 
olmadığına dikkat çekmekte fayda vardır. Çünkü Arap ve Farsların üstüne siyaseten 
hâkim olan Türk’tür. Anadolu Selçuklu Devleti dağılınca Beylikler döneminde 
Türkçeye dönüş olmuştur. Çünkü bir dilin edebî dil olarak geçirmesi gereken süre 
dört yüz, beş yüz yıllık bir süreçtir. Türkçenin XV. yüzyılda edebî bir dil hâline 
gelmesi bu süreçle ilgili bir sonuçtur.15 Unutmamak gerekir ki Karahanlı, Gazneli 
ve Selçuklular döneminde yetişen Arapça ya da Farsça eser veren şair ve bilginlerin 
çoğu ırk itibariyle de Türk’türler.

Böyle bir kültür ve coğrafyanın ürünü olan Şehriyâr, ilk şiirlerini Farşça yazmış, 
bu yolda Hâfız’dan etkilenmiş; Türkçe yazma serüveninde –ki Şah döneminde 
Türkçe şiir yazma yasağına karşı çıkanlardan biridir- Fuzûlî’nin eşsiz dil gücünden 
faydalanmıştır. Şehriyâr’ın şiirlerinden ve hayat hikâyesinden yola çıkarak bu iki 
büyük şairin onda nasıl tezahür ettiğini anlamakta fayda vardır.  

Şehriyâr ve Hâfız
Şehriyâr’ın hayatını okurken gönül bağı olan pek çok isimle karşılaşılmaktadır. 

Unsûrî, Rudekî, Firdevsî, Hâfız, Nizâmî, Sadî, Hayyam, Mevlânâ, Şemsî, Câmî 
bu isimlerden bir kaçıdır.16 Ancak bu isimlerden biri, Hâfız hepsinden öte bir yer 
tutmuştur Şehriyâr’ın gönlünde… “Haydar Baba’ya Selam” şiirinde “Heyderbaba, 
Mol’İbrahim var, ya yoh? / Mekteb açar, ohur uşaglar, ya yoh?” (Gedikli, s. 189) 
diye söz ettiği Molla İbrahim’den 6 yaşındayken bir süre Gülistan ve Hâfız dersleri 
alınca17 tanışmıştır Hâfız’la.

Daha çocukken kurulmuş bu bağ, Şehriyâr’ın şairlik mizacında da kendini gösterir. 
Şairliğinin ilk zamanlarında “Behcet” mahlasını kullanan şair, sonraları iki defa 
Hâfız Divanı falına bakarak kendisi için bir mahlas arayışına girmiş, faldan “Felek 
devlet zikkesini Şehriyâr’ların adına bastırdı.” ve “Kendi memleketime gidip kendi 
Şehriyar’ım olayım.” mealinde iki beyit çıkınca mahlas olarak “hükümdar, padişah” 
anlamındaki “Şehriyâr”ı tercih etmiştir. 18

13 Ziya Avşar, a.g.m., s. 27.
14 Ahmet Atilla Şentürk; Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 103.
15 Ziya Avşar, a.g.m., s. 30.
16 Yusuf Gedikli, Şehriyâr ve Bütün Türkçe Şiirleri, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1997, s.44 (Şiirlerden alıntılar 
bu baskıdandır.) 
17 Yusuf Gedikli,, a.g.e., s. 32.
18 Şahamettin Kuzucular, “Şehriyar’ın Hayatı ve Edebî Kişiliği”, Hece Taşları, S. 13, 15 Mart 2016, s. 5.
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Burada yeri gelmişken “kitaptan fal bakmak, tefe’ül” âdetinden de söz etmek 
gerekir: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’si ve Dîvân-ı Kebîr’i ile Sa‘dî’nin 
Gülistân’ı, Hâfız, Yûnus Emre, Niyâzî-i Mısrî’nin Divan’ları da tefe’ül amacıyla 
kullanılmıştır. Özellikle Dîvân-ı Hâfız’ın kitap falları arasında ayrı bir yeri vardır. 
Bu eserden fal açmak için söylenen, “Ey Hâfız-ı Şîrâzî bize bir bak! Ben bir fal 
açmak istiyorum, sen de bütün gizlilikleri bilirsin.” manasına gelen Farsça tekerleme 
bütün İslâm dünyasında Dîvân-ı Hâfız’dan tefe’ülün ön şartı gibi kabul edilerek 
yüzyıllarca tekrarlanmıştır: “Ey Hâfız-ı Şîrâzî / Ber mâ nazar endâzî / Men tâlib-i 
yek fâlem / Tu kâşif-i her râzî”19 

Şehriyâr’ın Hafız’la defalarca birleşen yolu babasının ölümünde bir kez daha 
kesişir. H. 1313 / M. 1934 yılı Ramazan’ın 23. günü babasının öldüğünü gün, Şeh-
riyâr’ın ağzından şöyle anlatılmaktadır:

“1313 hicri güneş yılının Ramazan ayının 23’ünde, sahur vaktinde, sabah eza-
nına yakın aniden beyin kanamasından yüzü güler hâlde bu dünyadan göçtü. Ben o 
gece Horasan yaylalarından birinde idim. Rüyamda babamı ayın üstünde dururken 
gördüm, ayla birlikte dönüyordu. Ayın nuru onu sinesine kadar örtmüştü. O öyle 
kahkahalarla gülüyordu ki sesi ufuklara yayılıyordu. Gözlerimi açınca ihtiyar köy 
müezzini ‘Allahuekber’ diye ezan okumaya başladı. Ben perişan bir hâlde feneri 
yaktım ve Hâfız Divanı’ndan fal açtım. O vakte kadar dikkatimi celp etmeyen gazelin 
ilk beyti şöyleydi:

Yârin hicrânı firâk geceleri sona erdi 
Tâlih yıldızım söndü devrân sona erdi 
İki gün sonra babamın vefat ettiğini bildiren telgrafı aldım.” (Gedik-
li, s. 36)

Hâfız’ın Şehriyâr’ın hayatındaki önemi annesinin ölümünde de kendini gösterir. 
Öyle ki yapayalnız kaldığı o günlerde şair, Hâfız’ın memleketi Şiraz’a gitmeyi ve 
onun türbesinin civarında olmayı çok arzu etmiştir.20 

Bütün bu yaşanmışlıklar şairin Hâfız’ı bir rehber, üstat ve sığınılacak bir liman 
olarak gördüğünü, âdeta onun Divan’ına kutsal bir metin gibi yaklaştığını gös-
termiyor mu?  Şehriyâr için Hâfız, hayat sahnelerinin dışında şiirinde de kendini 
hissettirmektedir: 

Hâfız! Güneş dolu bir könüldür o,  
Güllerin içinde gızılgüldür o.  
Ben ona sen’etin reyhanı deyim,  
Yohsa Fars dilinin Gur’an’ı deyim.” (Gedikli, s.52)

19 Mustafa Uzun,  “Falnâme”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 12, s. 145.
20 Hasan Almaz, a.g.t., s. 15.
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“Her neyim var ise Hâfız’ın devletindendir.” diyecek kadar yüce gönüllü olan 
Şehriyâr’ın Hâfız karşısındaki duruşunu dostu Bivek Nikendiş şöyle anlatmaktadır:

 “Üstad Şehriyâr’ın kendisini Hâfız karşısında nasıl bir durumda gördüğü soru-
suna karşılık verdiği cevap her zaman utangaçlıkla ‘Ben, kendimi Hâfız karşısında 
asla şair olarak görmem. İlk şiir dönemimde Hâfız’dan bir şiir okuduğumda kendi 
şiirlerimi yırtıp attığım çok olmuştur. Eğer şükürsüzlük olarak kabul edilmeseydi 
Hâfız karşısında şiirlerimden hiçbirini bırakmaz, hepsini atardım.” 21

Şair, ilk şiir döneminden beri Hâfız’dan etkilendiğini inkâr etmemiştir. Hatta 
onun şiirlerine aynı vezin ve kafiyede nazireler yazmıştır. Divan’ının 2. cildindeki 
gazellerin çoğu Hâfız’a naziredir.22

Hâfız’ı bu kadar seven şair, kendi şiir gücünün de elbet farkındadır. Bugün ilim 
adamlarının Farsça şiirlerine dayanarak defalarca tekrar ettikleri üzere “zamanımızın 
Hâfız’ı” şöhretini kendine yakıştıran Şehriyâr olmuştur:  

Menim tek müsahib hayatta çoh var, 
Menim tek şairse çetin tapılar. 
Min gelbde çalınan tar kimiyem men 
Esrimin Hâfiz’i, Sâib’iyem men  (Gedikli, s. 53)

Şehriyâr, kendini Hâfız’la o kadar özdeşleştirir ki “Ayıştayn’a Mektup” parça-
sında bu dahi insanın yanına İbni Sinâ, Hayyam ve de Hâfız’ın halefi olarak gider. 
Nükleer savaş tehlikesine dikkat çeken Şehriyâr, âlimi keşfinden dolayı kutlar, bu 
keşfin bütün insanlığa faydalı olmasını diler. Ancak bomba yapıldığını, kan dökül-
düğünü, anaların ağladıklarını görünce üzülür. Sonuçta insanlığın barış ve mutluluğa 
ulaşacağı ümidindedir.23

Şehriyâr, bir şairi övecekse Hâfız’ın şairlik kudretini mihenk taşı kabul eder. 
Aynı devirde yaşayan Zencanlı şair Şehidî’nin yazdığı bir şiire cevap veren Şehriyâr, 

Türki şe’rin halın yüze nahışlar 
Hâfız ona Semergend’in bağışlar (Gedikli, s. 258)

dizeleriyle Şehidî’yi en güzel övgüye layık görür. Şehidî, Şah döneminde Türkçe 
şiir yazamadıklarını, bu ayıbı yine “Şehriyâr ve diğer şairlerin” örttüğünü söylediği 
için övgüye mazhar olmuştur.

Şehriyâr, Hâfız’ı kendi şiirinin özü olarak görmektedir. Çünkü o Hâfız’ın mem-
leketi Şiraz’dan aldığı feyiz ışığı “şebçerağ”ı kendi memleketi Tebriz’de yakmıştır. 

21 Hasan Almaz, a.g.t., s. 30-31.
22 Hasan Almaz, a.g.t., s. 35.
23 Gedikli, Yusuf,, a.g.e., s. 76.
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Ebediyyet yanaşdım doğula Hâfiz’e tay 
Şiraz’ın Şebçırağ’ın Tebriz’e ehdâ eledim” (Gedikli, s. 175) diyen

şair, üstelik bu görüşünü Türkçeye olan sevgisini dile getirdiği “Derya Eledim” 
şiirinde söylemektedir. Yani şair, kendisinin Türkçeyi derya iken okyanus eyleme-
sinde Hâfız’ın da payı olduğu görüşündedir.

Şehriyâr, “Sehemdim” şiirinde de Hâfız’ı anmadan geçemez. Şehriyar’ın ömrünün 
son yıllarında kaleme aldığı bu şiir, Bulut Karaçorlu Sehend’in kendisine yazdığı 
manzum mektuba cevap niteliğindedir. Sehend, söz konusu şiirinde, İran’da yaşanan 
sosyal ve siyasî sorunlar karşısında, Türk aydınlarının kayıtsızlığından, millî bir tavır 
alamadıklarından yakınır ve Şehriyar’ı beraberce mücadeleye çağırır: 

Bugün men Sehend’em, sen Şehriyar’san  
Gel başın ucaldag goca Tebriz’in 
Bir kere yadların daşını atag, 
Çekek gaygısım öz elimizin.

Bu şiire cevaben Şehriyar da “Sehendim” şiirini yazar. Sehend, hem şairin hem 
de İran’da bir dağın adıdır. Şehriyar şiirde, Sehend dağı ile şairin kişiliğini özdeş-
leştirir. Canlı, parlak ve renkli tasvirlerle süslenen şiirde, kimi zaman gerçekler kimi 
zaman hayaller ön plana çıkar. Sehend dağı tasvir edilirken Doğu’ya özgü bir masal 
havası sergilenir. Şiirin ilk bölümünde vatan tasvir edilmiş; vatanın maruz kaldığı 
tehlikelerden bahsedilmiştir. Şiirin son bölümünde Şehriyar, ümitsiz olmadığını, 
vatanın, Dede Korkut’a benzer yiğitler sayesinde kurtulacağını ifade eder.24 

Hâfız, şiirin bir kıtasında sahneye çıkar. İdealize edilmiş hayalî bu dünyada 
Hâfız’ın da yeri vardır. Zühre ile bir eyvanda oturan Hâfız, bazen satranç oynaya-
rak, bazen saz ve söz ile eğlence tertip ederek kadeh kaldırmaktadır. Hâfız, şarkı 
söylerken herkes işi bırakır bu eyvanda… Periler bile o şarkının nağmeleriyle bazen 
uyur, bazen uyanırlar.25

Şairin Hâfız hakkındaki fikirleri de dikkat çekicidir. Doğu edebiyatında sembo-
lizmin önemli bir yer işgal ettiğini düşünen Şehriyâr, Hâfız’ın şiirinin de sembolist 
olduğu görüşündedir. Ayrıca Şehriyâr, romantizmin ayrıntılı ve açık, gerçekçiliğin 
az ve özlü olduğuna inandığı için Hâfız’ın bir beytini, kendisinin lirik-romantik 
“Şam ve Pervane” parçasındaki 120 mısraya eşit saymıştır.26 Çünkü her ne kadar 
Hâfız’dan etkilense de onun şiirleri Hâfız gibi sembolik değil, Sa’dî gibi açıktır.27

Saddam rejimi, Batı ve siyonizmi yerdiği “Şair Hâfız Doğulur mu?” şiirinde ise 
iktisadî ve kültürel yayılmacılığa karşı duran Şehriyâr, yaşadığı devrin ümitsizliğini 
şiirin son dizelerinde “Böyle bir devirde Hâfız doğulur mu? Eğer böyle bir ümit 
varsa o da bana kalmıştır.” diyerek ifade etmektedir:
24 Fatma Bozkurt, “Şehriyâr ve ‘Sehendim’ Şiiri”, Bilig, S. 4, Kış 1997, s. 186.
25 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 238-239.
26 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 48.
27 Almaz, Hasan, a.g.t., s. 28.
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Bele bir dövrde Hâfiz doğulur? 
Bu ümid varsa galıp mencığaza (Gedikli, s. 370) 

Şehriyâr ve Fuzûlî

Şehriyâr’ın Fuzûlî ile ilgili muhabbetine gelince şair, en büyük Türk şairi olarak 
Fuzûlî’yi görür. “Bizim Fuzûlî’den büyük şairimiz yok, Fuzûlî’yi çok okuyun.” 
görüşündedir.28

Şehriyâr, tıpkı Fuzûlî gibi Türkçeye âşıktır. “Niye Türkçe şiir yazıyorsunuz? 
Türkçe ne dil ne de lehçedir.” demeleri üzerine “Türk’ün Dili” şiirini yazmıştır. 

Türk’ün dili tek sevgili istekli dil olmaz 
Özge dile gatsan bu esil dil, esil olmaz    

Ayrıca Şehriyâr, edebiyatın sade ve anlaşılır olması taraftarıdır:

Öz şe’rini Fars’a, Ereb’e gatmasa şair 
Şe’ri eşidenler, ohuyanlar kesil olmaz (Gedikli, s. 81)

Şehriyâr’ın Türkçeye bakışında şüphesiz Fuzûlî’nin bu dile verdiği önemin de 
etkisi vardır. Fuzûlî, Türkçeyle şiir söylemenin güçlüğünü kolaylıkla yenebileceğini 
şu güzel beyitlerle ifade etmiştir:

Ol sebepden Fârsî lâfz ile çokdur nazm kim 
Nazm-ı nâzik Türk lafziyle iyen düşvâr olur

Lehce-i Türkî kabûl-i nazm ü terkîb etmeyip 
Ekser-i elfâzı nâ-merbût u nâ-hem-vâr olur

Bende tevfîk olsa bu düşvârı âsan eylerim  
Nevbahâr olgaç dikenden berg-i gül izhâr olur (Mukattaat-10)29

“Fârisî ile çok sayıda şiir söylenmesinin sebebi, Türk diliyle ince şiir söylemenin 
güç olmasındandır. Fakat Allah yardım ederse ben bu güçlüğü yeneceğim! İlkbahar 
geldiği zaman, kuru dikenlerden nasıl gül yaprakları çıkmaya başlarsa ben de diken 
gibi sert sanılan Türkçe ile gül yaprağı gibi ince şiirler söyleyeceğim.”

Bilindiği üzere Farsça şiirler yazan Şehriyâr, annesi “Sana büyük şair diyorlar 
fakat sen nece yazıyorsun ki ben anlamıyorum.” demesi üzerine Türkçe yazmaya 
başlamıştır.30 Acaba şair, Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Su’adâ’sında yer alan Türk Dili 
tarihinin en güzel duasını okumuş ve bu güçle Türkçe şiirlerini söylemiş olabilir 
mi? Dua şudur: 
28 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 53.
29 Kenan Akyüz  vd., Fuzûlî Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 303.
30 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 114.
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 “Ey, Arap, Acem ve Türk milletlerine feyiz veren Tanrım! Sen, Arap kavmini 
dünyanın en fasih konuşan milleti yaptın! Acem fasihlerinin ise sözlerini, İsa nefesi 
gibi, cana can katan bir güzelliğe ulaştırdın! Ben Türküm ve Türkçe söylemek 
istiyorum! Tanrım benden iltifatını esirgeme!”31   

Şehriyâr’ın Fuzûlî’yle olan yakınlığı sadece fikirlerinde değil, şiir dilinde de 
kendini gösterir. Fuzûlî’nin doğal söyleyişini (sehl-i mümtenî) Şehriyâr da yakala-
mıştır. Fuzûlî’nin 

Ne yanar kimse mana âteş-i dilden özge 
Ne açar kimse kapum bâd-ı sabâdan gayrı  (G. 273-5)32

beytindeki aynı yapmacıktan uzak söyleyiş Şehriyâr’da da mevcuttur:

Men ölmüşem ağlıyan yoh 
Gözlerimi bağlıyan yoh 
Bir od yahıp dağlıyan yoh 
Soyug bizi kiridipdi 
Şahta bizi gurudupdu  

                                   (“Gardaşım Süleyman Rüstem’e Cevab”, Gedikli, s. 248)

 

Şehriyâr’ın bu kadar sevdiği bir şaire elbette şiir yazmaması da beklenemezdi. 
“Şair Mehemmed Fuzuli” şiirine 

Türkü, Farsi, Erebide ne fezâ’il var imiş 
Ki Fuzûlî kimi bir şa’ir-i fâzil doğulur.

beytiyle başlayan şair, şiirde üç dilden alınan fazilet ile Kur’an kapısının açıldığını 
ve bu sayede rezillerin faziletli kişiler hâline dönüştüğünü, kendisinin de bu gemi 
de –Türkçe şiir söyleyiş gücüyle- ne tufanlar kopardığını, ne zelzeleler yarattığını 
ifade etmektedir. Şehriyâr bu dizelerde Fuzûlî’den aldığı fazileti nasıl yücelttiğini 
söylemek ister gibidir:

Şehriyâr bu gemiye eyleşeli Nuh kimi 
Gör ne tufan goparır, bah ne zelazil doğulur. (Gedikli, s. 266)

Şehriyâr, pek çok şair gibi Fuzûlî’nin “Leylâ vü Mecnûn”undan da feyz almıştır. 
Şairler arasındaki ortaklık aşkta da kendini göstermektedir. Âdeta şair, Mecnûn’un 
Leylâ’sına ulaşamadığı bir aşkı, Peri’sine duyduğu hislerde yaşatmış gibidir. Şeh-
riyâr’ın Fuzûlî’nin beytine ek yaparak oluşturduğu “Mecnun” şiiri, Mecnûn’un 
nezdinde Şehriyâr’ın Peri’yle olan aşk hikâyesini özetler niteliktedir:
31 Nihad Sâmi Banarlı, Türkçenin Sırları, Kubbealtı, 24. baskı, İstanbul, 2007, s. 108.
32 Kenan Akyüz  vd., a.g.e., s. 264.
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“Mecnûn ile men mekteb-i eşg içre ohurdug 
Men Mushaf’ı hetm etdim, o ve’l-Leyli’de galdı.”

Bir gün de eşitdik ki düşüp çöllere Mecnûn 
Ve’l-Leyli olup virdi cavanken de gocaldı

Bir gün de heber geldi ki ve’l-Leyli’si ile 
Can verdi, cahan içre yaman velvele saldı. (Gedikli, s. 333)

SONUÇ

Şehriyar hem Türkçe, hem de Farsça şiirleriyle meşhur olmuş bir şairdir. Şehri-
yar gibi bu iki dille şiir yazan şair pek çok olmasına rağmen o, her iki dilde de ün 
kazanmış ender şairlerdendir.  Ayrıca Şehriyar, Türkçe ve Farsça yazılmış zengin 
bir edebiyattan beslenmiş, gönlünde ve zihninde yaşattığı bu edebî mirası lâyıkıyla 
yaşadığı döneme hatta günümüze dek taşımıştır. 

Otuz yıl Fars dilinde kalem oynatıp Fars şiirini yücelten Şehriyâr, sonra anadi-
linde şiir yazmaya başlamış, Farsça şiirlerinin dışında Türkçe şiirlerinde bile Hâfız’ı 
yaşatmış, Türkçe şiir yazma çabasında üstat olarak Fuzûlî’yi seçmiştir. Şehriyâr da 
diğer Türk şairleri gibi hem Fars şiirinin üstadı Hâfız’dan hem de Türk dünyasının 
en büyük şairlerinden biri olan Fuzûlî’den etkilenmiştir.
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BİR DÜŞÜNÜR OLARAK ŞEHRİYAR’IN EĞİTİM ANLAYIŞI

Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR * 

GİRİŞ

İnsanoğlu çeşitli bilgi türleri kullanarak dünyayı anlama ve açıklama yoluna gider. 
Özellikle bazı insanlar anlama ve açıklamada yeni pencereler açar, ortaya koyduğu 
eserlerle ilerisini göremeyen diğer insanlara ufkun arkasını gösterirler. Bu insanlar 
bilginler, sanatçılar ve filozoflardır. Bu tür insanlar genel olarak aydın, sanatçı veya 
düşünür olarak adlandırılırlar.

Sanatçılar, tarihten sosyolojiye, teolojiden felsefeye, psikolojiden eğitime, jeo-
politikten jeokültüre kadar çok geniş alanlarda estetik kaygılarla sezgi ve bilgilerini 
birleştirip izleyicilerinin düşünsel ufuklarını açarlar. Edebiyatın değişik türlerinde 
eser üreten sanatçılar da estetik türünde bilgi üretirler. Üstelik edebiyat sanatları 
konumuz olan eğitimle ortak bir noktaya sahiptir; her ikisinin de merkezinde insan 
yer alır. Bazı edebi eserler yeni bir eğitim sistemini, yeni bir insan tipini, eğitim 
değerlerini veya eğitimle ilgili sorunları birebir veya dolaylı olarak konu edinebilir1.

Düşünürler eserlerinde belli konulara odaklansa ve bazı meselelerde uzmanlaşsa 
da hayatın birçok yönüyle ilgilenir ve bu bağlamda eğitime de mutlaka eğilirler. Zira 
insan imal edilebilir bir varlıktır ve “Nasıl bir insan imal etmek gerekir?” sorusu her 
düşünürün cevap aradığı sorulardandır. Zira sanatın en önemli konusu insanın bizzat 
kendisidir ve düşünürler insanın niteliği üzerine mutlaka durmuşlardır.

Şehriyar’ın şiirlerinde millî kültürel varlığın gelecek kuşağa aktarılması konu-
sundaki görüşleri de onun eğitime dair görüşleri olarak nitelenmelidir. Geleceğe 
aktarılmasını istediği erdem ve değerler ise çok derin ve köklüdür. Şehriyar, kapsamlı 
tarih ve kültür bilinciyle bütün Türk tarihini ve kültürünün aktarılmasını önermektedir.

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu çalışmanın amacı, Şehriyar’ın eğitim anlayışını ortaya koymaktır. Şehriyar, 
gerek kişi, gerekse toplum ve nihayet milletin nasıl bir eğitim ile hayata ve geleceğe 
hazırlanması gerektiği ile ilgili düşüncelerini şiirlerinde estetik kaygı ile yoğurarak 
ortaya koymuştur. Şehriyar’ın eğitim görüşlerini anlamak ve ondan yararlanmak 
gerekir. Bu araştırmanın problemini “Şehriyar’ın eğitim anlayışının ne olduğu” 
sorusu oluşturmaktadır. 

Nitel araştırma desenindeki bu çalışmada veriler doküman incelemesi yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Doküman incelemesi, bir problem hakkında bilgi 
* Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1 Selma Baş, “Firuzan’ın Öykülerinde Eğitim Sorunlarına Bakış”. Turkish Studies. International Periodical For 
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 4/8 Fall 2009, s. 645
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içeren yazılı veya görsel materyallerin analizini kapsamaktadır2. Araştırma için 
disiplinler arası yaklaşım kaygısı güdülerek konuyla ilgili değişik bilim alanlarında 
yapılan araştırma ve yayınlar üzerinden literatür taraması yoluyla veri toplanmıştır. 
Literatür taraması, var olan kaynaklar içerisinde belirli bir konunun detaylı biçimde 
araştırılması ve o konuya ait verilerin sistemli biçimde toplanması sürecidir. Bu 
makalede kullanılan veriler kütüphane ve arşivlerde kitap, makale, gazete yazısı, 
fotoğraf ve internet kaynakları kaynakçada sıralanan kaynaklardan Şehriyar’la ilgili, 
onun eğitim anlayışı merkezli olara taranarak derlenmiştir. Araştırmada kullanılan 
veriler, ikincil (yargısal) veri niteliğini taşımaktadır. Toplanan veriler benzer konu-
ları inceleyen farklı kaynaklarla kontrol edilerek geçerlilik sınaması yapılmış, iç 
tutarlılık yönünden değerlendirilip güvenilirliği sağlanmıştır. Kaynaklar türlerine 
göre sınıflandırıldıktan sonra eş değer kaynaklarla karşılaştırılıp çeşitlendirilmiş ve 
değerlendirilmiştir. İncelenen kaynaklardan elde edilen bulgular ve sonucun Şehri-
yar’ın eğitim anlayışını açıklamak için genellenebilir nitelikte olduğu söylenebilir.

 Şehriyar, bireyin eğitimi ve ülkenin kültür politikası hususunda görüşlerini ülke-
sindeki şartlar elverdiğince ortaya koymuş bir düşünürdür. Şehriyar üzerine yapılan 
yayınlar Şehriyar’ın eğitime ilişkin görüşlerini ortaya koyacak kadar veri toplamaya 
yeterlidir. Bu bildiride ileri sürülen görüşler Şehriyar’ın Azerbaycan Türkçesi ile 
yazdığı ve Farsçadan Azerbaycan Türkçesine çevrilen şiirlerine dayalıdır. Çalışmada 
Gedikli’nin (1990) yayınladığı Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri ile Şehriyar’ın 
(2005) Azerbaycan’da Seçilmiş Eserleri adıyla yayınlanan kitaplardaki şiirler esas 
alınmıştır. Bu çalışmada Şehriyar’ın şair olmaktan başka, düşünür yanını öne çıka-
rarak, günümüz insanının eğitime bakışında karşılaştığı sorunların berraklaşmasına 
yardım edebilecek görüşleri sınıflandırılarak ortaya konulmuştur. 

Yapılan literatür taramasında Şehriyar’ın eğitime ilişkin görüşlerinin daha önce 
araştırıldığı bir yayına rastlanmamıştır. Bu yönüyle bu bildiri ilk ve özgün bir çalışma 
özelliği taşımaktadır.

Eğitim Anlayışı

“İnsan dediğin şöyle olmalıdır, adam dediğin.., kadın…, delikanlı dediğin…” diye 
başlayan cümleler, sözü söyleyen kişinin eğitim anlayışını ortaya koyan cümlelerdir. 
“Eğitim anlayışı” derken “eğitim felsefesi”ne işaret edilmektedir. Eğitim felsefesi 
“Nasıl bir insan yetiştirelim?” sorusuna cevap arar. Verdiği cevaptaki “insanı imal 
etmek” için gereken amaçlar bu felsefeye uygun olarak belirlenir. Genelde devlet 
ve toplum, özelde ise okul ve aile bu amaçlara uygun insan yetiştirir. İmal edilecek 
insanın Türk mü, Fransız mı olacağına, hangi kültür dairesi ve ideolojik sistem 
içinde yer alacağına, ne gibi beceriler edineceğine aile, toplum ve okulda yapılanlar 
karar verir. 

Eğitim felsefesi, eğitimle ilgili kuram ve uygulamaları analitik bir bakışla yorumla-
yan ve bu yorumlara dayanarak eğitimi yeniden kurmaya çalışan felsefi bir disiplindir. 
Başka bir tanımla; eğitim felsefesi; felsefenin, eğitimin imkânı, doğası, amaçları 
ve yöntemleri ile ilgili problemleri, felsefeye özgü yöntemlerle konu alan dalıdır… 
Felsefi yöntemlerin eğitim problemi ya da konusuna uygulanmasının sonucu olup, 
2 Hasan Şimşek-Ali Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013, s. 217
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eğitim alanında geçen kavramların eleştirel analizinden meydana gelen eğitim 
felsefesi, eğitim tarihiyle yakından ilişkili olan bir disiplindir3. 

Doğal olarak her devlet, toplum ve aile kendi siyasi hedeflerinin ve kültür 
kalıbının insanını yetiştirecektir. Ancak nasıl bir insanın imal edileceği yine de 
tartışma konusudur. Genel olarak birkaç eğitim felsefesi görüşü olmasına rağmen, 
siyasi-ideolojik görüşler, gelenekler, içinde bulunulan çağın bilimsel-teknolojik 
gelişmelerin sonuçları, yerel-küresel etkileşimler hatta kişisel görüşlere göre de 
eğitim anlayışları değişebilmektedir. 

Ülkelerin eğitim felsefeleri büyük ölçüde tercih ettikleri siyasal sistemleriyle tutarlı 
olarak biçimlenir. Doğal olarak liberal kapitalist sistemdeki bir ülke veya sosyalist 
bir ülke ile teokratik bir ülkenin siyasal sistemleri farklı olduğu gibi eğitim felsefeleri 
de farklıdır. Her ülke kendi siyasal sistemiyle tutarlı olan insanı yetiştirmeye çalışır.

Nasıl Bir İnsan?
Eğitim her ülkede sürekli bir tartışma konusudur. İnsanlardaki müreffeh yaşama 

ülküsü, daha hızlı kalkınma ve daha demokratik bir ülke olma ideali dönüp dolaşıp son 
tahlilde insan yetiştirmeye odaklanmaktadır. Hedefe ulaşmak, onu gerçekleştirecek 
insanların yetiştirilmesiyle mümkündür. Öğrencilerden velilere, öğretmenlerden 
ekonomik, kültürel ve sanatsal faaliyetler içinde olan kişi ve kuruluşlara kadar 
birçok kesim, eğitime dair, üzerinde iyi düşünülmüş veya inanç niteliğindeki eğitim 
anlayışlarını açıklar, “daha iyisi için” devlet ve toplumun yurttaşların önerdikleri 
doğrultuda yetiştirmesini dile getirirler. 

Demokratik toplumlarda, aydın ve düşünürlerin görüşleri özellikle merak edilir 
ve bu görüşlerden yararlanmanın yolları aranır. İşte bu bağlamda Şehriyar gibi 
bir düşünürün eğitim anlayışı da önem kazanmaktadır. Şehriyar’ın eğitime ilişkin 
görüşleri aşağıda birkaç başlık altında sınıflandırıldı ve ilgili bağlamda nasıl bir 
insan yetiştirilmesi gerektiğine ilişkin görüşü ortaya konuldu.

Şehriyar’ın tasavvurundaki eğitime yön veren kavram ve ilkelerin başında bilim-
sel ve millî olan bir eğitim vardır. Bilimsel eğitim dışında, eğitime doğrudan ya da 
dolaylı etki eden demokrasi, modernleşme-batılılaşma, inanç, cehalet-bilgiseverlik, 
çalışkanlık gibi konularda da bakış açısını sergilemiş, yol gösterici görüşler ortaya 
koymuştur. Özellikle “Maarifimiz” ve “Yetim Uşak” adlı şiirleri başlı başına 
eğitimi sorgulayan ve çareler üreten görüşlerini ortaya koyduğu şiirlerdir. Aşağıda 
Şehriyar’ın şiirlerinden örnekler verilerek görüşleri ortaya konmuştur.

Bilimsel Eğitim
Şehriyar, insanların bilimsel bir eğitimden geçmesi gerektiğini savunmuş, cehaleti 

en büyük sorumsuzluk, düşman ve hıyanet olarak nitelemiştir. Bilimsel eğitimin ne 
olduğunu açıklamaktan önce bu tercih ya da tavsiyeyi yapmanın, diğer yaklaşımları 
reddetmek anlamına geldiğini belirtmek gerekir. Şehriyar, eğitimde, bilgi türleri 
olarak sınıflanan bilimsel, felsefî, dinsel, estetik, teknik ve gündelik bilgilerden 
bilimsel olanını tercih etmektedir. Bu tercih din veya estetik eğitimine karşı oluş 
olarak yorumlanamaz. Bilgi türleri içinde bilimsel olanını (fenni terbiyeyi) tercih 
etmek, inanca değil, akla dayalı olanı tercih etmek anlamına gelir.
3Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Üçüncü Baskı, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, s. 284
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Şehriyar ünlü “Maarifimiz” şiirinde açıkça yansıttığı gibi geleneksel medrese 
eğitimi yerine bilimsel eğitimden söz etmektedir. Hukuk bilgisine sahip bir babanın, 
Tıp Fakültesine giden oğludur ve Tıp eğitimi de müspet bilimlerin öğretildiği bir 
bilgi alanıdır. Bilimsel eğitimi savunurken görüşlerine güvenilmelidir, zira İran’da 
medrese hep vardı, bilimsel olanla bilimdışı eğitim arasındaki nitelik farkını değer-
lendirdiğini ve bilimsel eğitim verenini değerli bulduğu açıktır.  

Şehriyar bilimsel eğitime paralel olarak sürmekte olan medrese eğitiminin 
üzerinde durmaz. Ancak yaşadığı dönemde İran’daki bilimsel olma iddiasındaki 
eğitimin niteliğini de yerden yere vurur. Söz konusu eğitimin bilgisizliği yaydığı, 
ihanet içinde olduğu, papağanlık yapıp ve mankurt yetiştirdiğini dile getirir. Şehriyar, 
cehalet ve bilgisizliği zulüm olarak görmektedir. “Maarifimiz” şiirinde emperyalist 
merkezlerle (Küfürle) işbirliği yapan komprador yöneticilerin mankurtlaştırıcı 
çalışmalarına okuyucularının dikkatini çeker. Müfredat hazırlamayı yabancılara 
devretmenin, çocuklara neyin öğretilip, neyin öğretilmeyeceğinin kararını yabancılara 
bırakmanın yanlışlığını, çirkinliğini ve eğitimin aptallaştırma aracına dönüştüğünü 
göremeyenlerin kafasına vura vura durumu anlatır. Benzer bir durum NATO’ya 
girdikten sonra Türkiye’de de yaşanmaktadır4 ve Şehriyar “Maarifimiz” başlıklı 
şiirinde sanki Türkiye adına da isyan etmektedir:

Ecnebi galemiyle yazılmışdır programı, 
Tutukuşu dersi verir, o sifettir maarifimiz.

Ustalaşıb düzü eyri, eyriyi düz tanıtmağa, 
Yazıg millet, faciedir, musibettir maarifimiz.

Harda ki nur kapısı var, yeddi yerden kilitler, 
Bir karanlıg uçurumdur, bir zulmetdir maarifimiz.

Ecnebilerin tenburile oynadığın yeter, bestir, 
Oyan millet, öz güzünle gör, gaflettir maarifimiz.

Eğitimin ezber, kuru söz ve nasihat halinde sürdüğü tespitini yaptıktan sonra 
eğitimin böyle olmaması gerektiğini savunur. Ezber bilgi; herhangi bir bilgiye, 
kişiye, hatta öğretmene yürekten iman etmek, benimsediği bilgiyi sorgulamadan, 
anlamadan, bütünlüğün içindeki yerini görmeden, değişebilen bir nitelik olduğunu 
kavramadan, bilgiye dinsel kavramlara iman eder gibi inanmaktır. Bilimsel bilgi 
değişebilen bilgidir ve bu bilgiye iman edilmez. Bilim en geniş manada doğayı 
açıklama çabasıdır ve doğa sürekli değişmektedir. Sürekli değişebilen bir durumun 
değişmeyen açıklaması olamaz. Şehriyar, buradan hareketle, öğrencilere eğitim 
yoluyla işe yarar, hayata dönük bilgilerin eleştirel bir mantıkla, uygulamalı olarak 
verilmesi veya öğretilmesi gerektiğini anlatır: 

4 İkram Çınar,  Neden ve Nasıl Mankurtlaştırılıyoruz, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2012
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Cavanlara ne bir sanat, ne de hayat dersi verir, 
Açar zillet kapısını, cehaletdir maarifimiz.

Hırsızlarla ortak devlet, doğruluktan ders öğretir, 
Baştanbaşa kuru sözdür, nasihattir maarifimiz.

(…)

Ömrümüzün altı yıllık gül tacını yele veren 
Darülfünün ne öyretir, sefalettir maarifimiz.

Şehriyar, vatansever bir insandır. Vatanseverliğin bileşenlerini iyi ayırt ettiğini 
şiirlerinden görürüz. Eğitimdeki hal ve gidişin vatana hizmet olmadığını görür ve 
gösterir. Üstelik karşısındaki emperyalist merkezlerle işbirliği yapan yöneticilerin 
vurdumduymazlığını, belki de pişkinliğini görür ve ağır konuşur: Eğitimin felsefe, 
uygulama ve icraatının kötü yönetildiği bir devlete hizmet etmeyi vatana ihanet sayar!

Bu devlete kulluk etmek, memlekete heyanettir, 
Hainliye, satgınlığa delalettir maarifimiz.

Bilginlerin bilim ahlakından uzaklaştığını da görür. Kişisel çıkarları, korkuları 
ya da cehaletlerinin bilim ahlakından önce geldiğini görür ve âdeta tiksinti duyar. 
Akademisyenlerin bazı gerçekleri bildikleri halde, kendi küçüklükleriyle hareket 
ederek halka ve öğrencilerine yalan söylediklerini, ihanet ve alçaklık içinde oldu-
ğunu belirtir:

Müderrisler bile bile talimine yalan katar, 
Ona bele menfaattir, zelalettir maarifimiz.

Tarih bilgisi millet için bilinç kaynağı iken, toplumsal bir bellek ve gelecek için 
kılavuz işlevi görür. Şehriyar, insanların geçmişin bilgisini bilerek tarih bilinci kazan-
ması gerektiğini ama gelecekte yaşayacağı için de geleceğe yönelik bilgi ve beceriler 
kazandırılarak yetiştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bunları savunurken, bir kısım 
itirazlarının olduğu gelişmiş Batı ülkelerini ibret olarak göstermekten çekinmiştir. 

Batı’yı küfr / emperyalist olarak görmüş, okuyucularına Batı’yı örnek almayı 
değil, ibret almayı önermiştir. Şehriyar’ın şiirlerinde Batı ve modernleşme yer yer 
karışmıştır. Batı’ya aslında emperyalist olduğu için karşıdır. “Türklere Sesleniş” 
adlı şiirinde5:

5  Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, İstanbul, 1990, s. 132 (Yusuf Gedikli’nin kitabından alınan 
şiirler bu baskıdandır.)
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“Akif’in şe’rine bah gör, neler etmiş bize küfr 
Her gedemde guyu gazmış, ne de salmış derine.” 

Yine aynı şiirinde:

“Küfrü gördüz, nece çiy çiy yedi İslam ciyerin

                      Siz de küfrün ciğerin indi kebab etmelisiz.” derken mütekabiliyet 
gibi bir tutum da sergilemektedir.

Şehriyar “Yetim Uşag” adlı şiirinde de eğitim, ama bilimsel olan bir eğitim, 
ihtiyacını isyan halinde dile getirir:

İsteğini ödedim, feqet melul, perişan 
Men küllün fikrindeyim, sen cüzin hayındasan, 
Sene pul yoh, terbiye, telim, teshil gerekdir, 
Senise düşündüren birce günlük çörekdir. 
Mekteb senin derdine eyler elac, ey yetim, 
Öz yurdunda derbeder, ac, yalavac, ey yetim!

Gençlerin içinde bulundukları yoksulluk ve cehaleti dokunaklı kelimelerle tasvir 
eder. Bundan kurtulmanın yolu olarak eğitimi ve bilimi önerir. Gençleri büyük 
düşünmemek ve büyük hedefleri olmamakla eleştiren Şehriyar, gençliğin önüne para 
ve günlük ekmek peşinde koşmak gibi küçük amaçlar yerine, bilimsel bir eğitim 
görerek aklını işletme ve bireysel niteliklerini geliştirme hedefini koyar.  

İran’da Türkçe eğitim öğretim görmek yasaktı, anadilde eğitim alamamayı “dilini 
bağlamak”, dertlerini dile getirmeyi engellemek olarak telaffuz edip Türkçenin 
yasaklanmasıyla Türk çocuklarının düşünsel yeteneklerin gelişme ortamı bulamadığı 
için zihninin açılamadığını dile getiriyor. “Bahar ve yaz geçmesine rağmen çiçek 
açamayıp hep ot olarak kalmak” olarak nitelediği bu durumdan kurtulma çaresini de 
açıklıyor ve okulun yolunu gösteriyor, “mektep” diyor. İran’da medrese de paralel 
eğitim kurumu olarak varlığını hep sürdürdü. Şehriyar, “yetim çocuk” dediği Türk 
gençlerine medreseyi değil mektebi, bilimsel eğitimi tavsiye ve telkin ediyor:

“Dilini bağladılar, bir derdin açılmadı, 
Fıtri istedadından gığılcım saçılmadı, 
Otdu bahar, otdu yaz, açılmadı bir gülün, 
Niye başa çatmadı senin tekâmül yolun? 
Mekteb senin derdine eyler elac, ey yetim! 
Ayagyalın, başaçıg, ac, yalavac, ey yetim!”
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Türklüğün Genel Sorunları, İşbirliği ve Dayanışma
Bir insanın akrabalarına diğer insanlara nazaran daha fazla ilgi ve yakınlık 

göstermesi, daha samimi olması ne kadar doğal ise toplumların veya ülkelerin de 
şimdi sınır ötesine kalmış, farklı coğrafyalarda yaşasalar bile, aynı dili konuşan, aynı 
gelenekleri taşıyan, ortak bir geçmişten gelen kültürel akrabalarına ilgi ve yakınlık 
göstermesi de o kadar doğaldır. Bu akrabalığı tazelemek, daha da geliştirmek de 
aynı derecede doğal ve insanîdir. Bu insanîliğe dünyadaki siyasi rekabetin sonucu 
olarak başkalarıyla stratejik ittifak kurma zorunluluğu açısından bakıldığında da 
yine doğal bir ittifak kurma ihtiyacı karşımıza çıkar ve hiç kimse akrabalarla olan 
bu doğal ittifak oluşumuna karşı çıkamaz. Yakın kültüre olanlarla ittifak kurmak 
dünyada başka ülkelerin de yaptığı bir işbirliği ve dayanışma türüdür. Bu yaklaşımda 
ırkçılık aramak boş bir çabadır. Kaldı ki umursamamak gerek.

Şehriyar, Türk Dünyasının sorunlarına kafa yormuş ve Türk Dünyasının birli-
ğini savunmuş bir düşünürdür. Türk Dünyasının düşünürlerini düşündüren, üzen, 
çaresizliğe düşüren husus, Türk jeopolitiğinin 17. yüzyıldan beri süren çözülme, 
küçülme, gerileme ve dağılmasının durdurulamamış olmasıdır. 17. yüzyıldan beri Türk 
toplumları veya Türk jeopolitiğine ait halklar korkunç katliamlara uğramış, işgal ve 
tahakküme maruz kalmış, her şeye rağmen bunlara alışamamıştır… Çöküş durduru-
lamıyor! Son yıllarda bile Irak, Suriye (Türkmen varlığı), Gürcistan (Ahıska), Kırım 
(Rusya’ya ilhakı), Azerbaycan’da (Karabağ, Zengezur) Türk jeopolitiği kaybeden 
durumundadır6. Ayrıca, Türk Dünyasının lokomotif ülkesi olan Türkiye’ye yönelik 
terör ve teopolitik saldırının ortadan kaldırılamamış olması, milli güç unsurlarının 
parçalanmasına ve etkisiz kalmasına sebep olmaktadır. Bu kayıp ve sıkıntıların en 
büyük sebebi bilim kültürünün topluma hakim olmayışı, eğitim yoluyla kazandırıl-
ması gereken bilimsel bilgi kullanma alışkanlığının yeterince kazandırılamamasıdır. 

Türk dünyasının düşünürleri sözü edilen konularda düşünceler geliştirmiştir. 
Bu bilgin ve düşünürlerin olgunlaşan düşüncelerinin hayata geçirilmesi için eğitim 
yoluyla kitlelere mal edilmesi, eğitim politikalarını belirleyenlerin sorumluluğundadır.

Şehriyar, kavim kültürünü bilen ve seven ama diğer kavimleri hakir görmeyen, din 
kültürü ve mezhep bilgi ve bilincine sahip olan ama mezhepçiliği yanlış bulan, hatta 
geçmişteki tatsız sayfaları unutarak birlikte ve güçlü bir gelecek tasarlamayı önerecek 
kadar tarih bilincine sahip bir düşünürdür. Anadolu ve Azerbaycan Türklüğünün başta 
Çaldıran Savaşı (1514) olmak üzere uzun yıllar boyu devam eden mezhep kavgasının 
Türklüğün aleyhine sonuç verdiğini, bütün bunlardan sonra Türkmençay ve Edirne 
Anlaşmalarını imzalamak zorunda kalındığına işaret eder. Osmanlı ve Azerbaycan 
Türklüğü mezhep kavgasının yarattığı soğukluğu, Kızılbaş-Karabaş gerilimini aşıp, 
birlikte Rusya’ya karşı mücadele edememiş, aynı yıllarda her ikisi de Rusya tara-
fından ağır yenilgilere uğratılmıştır. Gerçekten de aynı tarihlerde Rusya’yla İran’ın 
Türkmençay ve Osmanlı Devleti ile Edirne Antlaşmaları Türk Dünyasının en ağır 
antlaşmalarındandır7. “Türkiye’ye Heyali Sefer” başlıklı şiirinde, “Dili, dini, kanı 
bir kardaşız / Sözü bizdense ne ağlar tarih” diyerek elini uzatır; şiirin bir başka 
beytinde de “Gel sıhag bir kere gardaşlık elini.” der (Gedikli, s. 130):

6 İkram Çınar, a.g.e.
7 Okan Yeşilot, “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı36, 
2008, Ss. 187-199.
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Men de Azer balası, Türk oğlu 
Gonağam doğma garındaşlarıma 
Demişem ayrı düşen leşkerimi 
Gedelim vesl edelim başlarıma

Dili, dini, ganı bir kardaş idih, 
Sözü bizdense ne ağlar tarih 
İşde mehkûm ederik başçıları 
Gara milletleri dağlar tarih.

(…)

Gel sıhag bir kere gardaşlıg elin 
Le’n edek nahelef eslafımıza 
Bunu Nadir de o vaht duymuşdu 
Goy mehebbet gala ehlafımıza.

Bu sevinc içgırığa, bir lemhe 
Unudag ganlı, hezin lemheleri 
Çıharag tarihimizden çıharag 
Gan garaldan o gara sefheleri.

Şehriyar, bu şiirinde kendisini Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi gibi İran’da 
kurulan Türk Devletlerinin temsilcisi ve devamı olarak görür. Bu temsilden aldığı 
yetkiyle “Unudag ganlı, hezin lemheleri / Çıharag tarihimizden çıharag / Gan 
garaldan o gara sefheleri” diyerek (Gedikli, s.130), tarihte yaşanan Çaldıran ve 
diğer savaşları, mezhep kavgalarının anılarını bir tarafa bırakarak “kardeşlik elini 
sıkma” gerekliliğini dile getirir. Bu fikrin somutlaştırılacağı yer okul müfredattır. 
Gelin görün ki, günümüzde herhangi bir lise mezununa sorunca Safevileri, hatta 
Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletlerini ve halklarını Fars kökenli saymakta / san-
maktadır. Öyle öğretilmektedir. Oysa aradaki fark sadece mezhep farkıdır hatta 
Akkoyunlularla mezhep farkı bile yoktur. Eğitim politikalarını belirleyenlerin Türk 
Dünyasının problemlerini bilmek ve gidermek gibi bir stratejik zorunluluğu vardır.

Şehriyar, İran’da Fars siyasi ve kültürel baskısı altında şiirlerinde kardeşlik 
ve kültürel akrabalıktan kaynaklanan işbirliğini dile getirmekten çekinmemiştir. 
“Qafqazlı Qardaşlarla Görüş” başlıklı şiirinde 

Seni kimi gardaş öz gardaşını 
Atmayıb, özge kimse tutmayacag. 
Goca Tebriz de yüz min il keçse, 
Bakı qardaşların unutmayacag.

Kendi kültürel değerlerine sahip bir aydın olarak meselelere Azerbaycancılık 
açısından yaklaşsa da8 daha genel bir Türk Dünyasını gözden uzak tutmaz.  Türklük 
8 Elman Quliyev,“Heyderbabaya Salam” Neca Varsa, Adiloğlu Neşriyyatı, Bakı, 2004,  s.20
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hakkındaki “Gelecek fehri olan bir keçecek - Gelecek için övünülecek bir geçmiş” 
nitelemesini yaparak Türk milletinin geleceğinin parlaklığına olan inancını şu 
şekilde dile getirmiştir: Yoh, bu millet, bu hegiget ölmez / Çatacah Hizr’ine camın 
içecek. Türk milletinin Hızır elinden abıhayat (ölümsüzlük şerbeti) içerek ebediyen 
varlığını sürdüreceğine ve İslam âlemini ayağa kaldıracağına olan inancını belirtir9.

Şehriyar, Türklüğün Birliği görüşündedir. Ancak “Einstein’a Peygam” (mesaj) 
şiirinde hümanist değerlerle sarıp sarmaladığı görüşleriyle Batı karşısında Doğu 
toplumlarının adına konuşarak kendini daha büyük bir bütünün sözcüsü olarak 
görür. Türk’ü Avrasya’nın sahibi, sesi, temsilcisi olarak görmesi, özellikle 17. yüzyıl 
öncesindeki Avrasya’daki Türk hâkimiyetine bakarak, düşünürün ciddi bir tarihsel 
bilinç taşıdığını ve bunu okuyucularına aktarmak istediğini hissederiz.

Demokrasi eğitimi

Şehriyar demokrattır. Batıcı ve otoriter Şah rejiminin halka düşman ve ırkçı bir 
rejim olduğunu, adına ne denirse densin, şeytandan geldiğini ifade etmiştir. 1970’lerde 
yazdığı “O Taydan Gelene” adlı şiirinde:

“Adın ne goysa goyup, şeytanımızdır, bu gede  
Sadizmi var, ne dede hercine gelir, ne nene.

Ecinnetek temiz insanlar kesip biçdi, 
Bizim ceziremizi goydu hali az sekene”

Şehriyar, otoriter Şah rejimine karşı olan tavrını, “Zamanın Sesi”, “Allah Vadesi”, 
“İnsansaz İngilabımız”, “Allah Boyağı” adlı şiirlerle ifade etmiştir. Rejimin yıkılmasını 
ve “devrim”in yapılmasını sevinç ve heyecanla karşılamış, bu heyecan ve sevincini 
şiirlerinde ifade etmiştir10. Şehriyar “devrim”in halka vaat ettiği ulusal bağımsızlık, 
adil toplum, huzur ve mutluluğu getireceği inancındaydı. İslam Devriminden sonra 
Humeyni’yi Kâbe’deki putları yıkan Hz. İbrahim’e benzeten ve Mehdi’nin naibi 
olduğunu dile getiren11 Şehriyar zamanla yanıldığını görmüş, hüsrana uğramıştır. 
1979 yılındaki kargaşa sırasında iki aylık basın yayın alanındaki milli canlanış ve 
özgürlük kısa sürede bitmiş, bir tür din adamları oligarşisi veya din ile maskelenmiş 
yeni bir istibdat rejimin kurulduğunu görmüştür.

İran’daki İslam Devrim sonrasında yeni rejime karşı şu şiirleri yazmış ve sıkın-
tılarını dile getirmiştir: “Melul Yazık Neylesin”, “Gemle Atış-Barış”, “Can Alır 
İndi”, “İman ile Getdi”, “Hara Geçsin İnsan?”, “Gem Basdı Gelyanımı”, “Rüteb 
Verib Tezek Aldıg”, “Alnımın Yazısı”… Bu şiirlerde Şehriyar, devrimin vaat ettiği 
haklarla imtiyazları vermediğini ve önemli değişiklikler yapamadığını dolaylı 
yollardan vurgulamaktadır12.
9 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 78; Ali Kafkasyalı, İran Türk Şiiri Antolojisi – V. Erzurum: Atatürk Üniversitesi 
Basımevi, Erzurum, 2002
10 Esmira Fuad, Söz Serrafı Şehriyar, Avrasiya Press, Bakı, 2010, s. 36 
11 Hasan Almaz, “Şehriyar’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Özellikleri” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Harran Üniversitesi, SBE, Şanlıurfa, 1997, s. 89 
12 Esmira Fuad, a.g.e., s. 41
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“Türklere Sesleniş” adlı şiiri vefatından iki yıl önce (1986) yayınlandığı anlaşı-
lıyor13. İran’da 1979’da teokratik bir yönetim kurulmuş, bu yönetimi yerleştirmek 
adına ilk yıllarda on binlerce insanın siyasi mahkûm olarak ölümle cezalandırıldığı, 
yüzbinlerce insanın ülkesini terk etmek zorunda bırakıldığını ve mülteci durumuna 
düşürüldüğünü biliyoruz. 

Eğitimle Mankurtlaştırmak

Türk toplumlarının tarihte başına sık sık gelen bir durum tarih bilincini kay-
betme ve dostunu-düşmanını ayırt edememektir. Bundan ötürü başı belaya girmiş 
yeniden kurtulmak için büyük kayıplar vermek zorunda kalmıştır. Atasözleri, tür-
küler, destanlar bunun uyarılarıyla doludur. Böylesi durumlarla karşılaşmamak için 
mankurt kavramını üretmiş, Manas Destanı aracılığıyla topluma anlatmıştı. Orhun 
Anıtına unutkanlığının ve dostunu-düşmanını birbirinden ayıramama bilinçsizliğinin 
sonuçlarını taşa kazırken, zihinlere kazımak istemiş gibidir. Cengiz Aytmatov bir 
kez daha hatırlatmış, uyarmış ve kavramı popülerleştirmiştir14. Atatürk’ün hafızayı 
güçlendirmek için Türk Tarih Kurumunu kurduğunu, millete yol ve hedef gösterdiğini 
biliyoruz. Bunlara rağmen şu veya bu ideolojilerle, dini gruplar aracılığıyla, moda 
akımlarla tarihsel kaderinin yolunu kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır. 

Şehriyar da şiirlerinde sürekli hafıza tazelemekte, arada bir yolunun doğrultusunu 
tembih etme gereği duymaktadır. Ünlü şiiri “Haydar Baba’ya Selam” şiirinin sonunda, 
49. beşliğinde “Evladımız mezhebini danmasın / Her içi boş sözlere aldanmasın” 
diyerek hem aslını inkâr etmemesi hem de mankurtlaştırma politikalarına karşı 
uyanık olmasını önererek tarihsel bilinç hatırlatması yapmaktadır.

Şehriyar, toplumların öz değerleriyle birlikte gelişmeleri gerektiği fikrindedir. 
Avrupa’da yapılan Sanayi Devriminin sonuçlarının toplu adı olan modernleşme, 
Sanayi toplumu olup uygarlaşmak isteyen ülkelerin gözünü kamaştırmıştır. Bilimsel 
eğitim ve bilimsel bilgi üretim ve tüketiminin yapılması gereken bu yaşayış biçi-
minde bilginin bilimselleştirilmesi hiç de kolay olmamaktadır. Üstelik modernleşme 
mekanikasyona ve makineye dayalı bir üretim biçimi dayatmaktadır ve bu insanı 
tabiattan koparmaktadır. 

Şehriyar, bütün Doğulu aydınlar gibi Batı’nın medeniyetteki ilerlemesine büyü-
lenmiş gibi bakarken, modernleşmeyle birlikte gelen yabancı kültürden rahatsız 
olmuştur. Aslında yabancı kültürden değil, o kültürü bahane ederek gönüllü olarak öz 
değerlerin ortadan kaldırılmasına itirazı vardır. “Temeddünün uyduk yalan sözüne” 
derken yabancılaşma ve makineleşmenin doğurduğu sorunlara dikkati çekmektedir. 
Şairin uygarlık karşısında olumsuz duygular yaşamasının makineleşmenin doğurduğu 
ekolojik felâketler, hastalıklar ve insanı kendi köklerinden koparan görünümler 
olduğunu anlıyoruz15. Modernleşme adı altında Batı’nın kendisine dikte ettirdiği 
emirleri uygulamaya koyan sistemin, milli ve kültürel kimliği yok edici faaliyet 
ve uygulamalarına da karşı çıkar16. Mehmet Akif’in “medeniyet dediğin tek dişi 
kalmış bir canavar” ifadesine benzer bir yaklaşım içindedir. Sosyal değişmedeki 
13 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 132
14 İkram Çınar, Mankurtlaştırma Süreci, Anı Yayıncılık, Ankara, 2006
15 Məsiağa Məhəmmədi, Şehriyar ve Zamanemiz. ADMİU Neşriyyatı, Bakı, 2015, s. 17
16 Hasan Almaz, ag.e., s. 88
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kötü gidişata dikkati çekerek “Rahim Beye Mektup” adlı şiirinde bunun medeniyet 
olmadığını dile getirir:

“Temeddünün”  gözü görüm kor olsun, 
Ağzındaki şirin şerbet şor olsun, 
Bal da yese zeher olsun, çor olsun, 
Ağzımızın dadın gapıp apardı 
Ürekleri çekip kökden gopardı.

Temeddünün ganunları gohuyup, 
Dahı hamı onun elin ohuyup, 
Serhedleri toratan tek tohuyup 
Salıp helgi kor guş kimi gafese 
Sinelerde yer goymuyup nefese

Şehriyar, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmekte olan geri kalmış bir 
toplumda hızla değişen bir çalkantı ortamında büyümüştür. Değişme her yerde 
olduğu gibi İran’da da sarsıcı olmuş ve geleneksel değerleri sarsmıştır. Şehriyar, 
sosyal ve ekonomik kalkınmadan değil ama toplumda büyük tahribata yol açan 
sahte modernleşmeden rahatsızdır. Ona göre sahte medeniyet değerler sistemini 
ortadan kaldıran, bencil, havaî yeni yaşama biçimini, bitmez tükenmez bir ilkelliği 
yerleştiren bir tarz olarak görür17.

Şehriyar, “Haydar Baba’ya Selam” şiirinde geçmişi, çocukluğunu hatırlıyor ve 
okuyucusunu geçmişe götürerek hafıza tazelemeye teşvik ediyor. Hafıza tazelemek, 
geçmişi hatırlamak Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel adlı romanında 
Nayman Ana’nın oğluna sürekli olarak söylediği “hatırla, geçmişi hatırla” sözlerini 
hatırlatmasına benzer.  

Dindarlık ve Eğitim

Şehriyar, tarım toplumunu yaşamakta olan İran’da sanayi toplumu uygarlığını ve 
modernleşmeyi önermektedir. İlerlemecidir. İnançlı Müslüman’dır ve dindar olmayı 
şiirlerinde açık ve örtük olarak ama mutlaka telkin etmektedir. Bununla birlikte 
siyasal görüşleri altın çağ özleminde olan İslamcılıktan uzaktır, geçmişe dönüp 
geçmişi yeniden kurmacı bir anlayışta değil, geleceği üretme ve bunu da erdemli 
bir çalışkanlıkla, bilimsel bilgi üreterek yapılmasını telkin etmektedir. Şehriyar, 
medeniyetin yerinde sayan değil, tekâmül eden, katmanların üst üste binerek ilerleyip 
yükseldiği sayıtlısını benimsemiş görünmektedir. 

Şah rejiminin zulmünü şiirlerinde eleştiren Şehriyar, devrimi savunmuştur. 
Devrimin İslamcı karakteri ortaya çıkıp kötü işler yapınca onu eleştirmekten de 
çekinmemiştir.  “Hara Gaçsın İnsan” adlı şiirinde şöyle demektedir: 

17 İsa Özkan, “Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Yıl: 2006/1, Sayı: 20, Kayseri 2006, s. 145
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Müselmana bah, din ve iman gan ağlır 
Bu dinsiz imansız müselman elinden.

Bu şeytandır, biz ademi göyde tavlar 
Gaça bilmez adam bu şeytan elinden. (Gedikli, s. 254)

Şehriyar, Türk tarihinin kara sayfalarından ders çıkarmış ve o hatıralar ile yaşan-
maması için yeni sayfalar açılması gerektiğini telkin etmiştir. Başta Çaldıran Savaşı 
(1514) olmak üzere İran-Azerbaycan Türklüğü (Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi) 
ile çatışmanın sebepleri arasında mezhep farklılığı vardır: 

Gel sıhag bir kere gardaşlıg elin 
Le’n edek naxelef eslafımıza 
Bunu Nadir de o vaht duymuşdu 
Goy mehebbet gala ehlafımıza (Gedikli, s. 130)

Şehriyar, yukarıdaki dörtlüğünde önceliği mezhepçiliğe değil, kardeşliğe ver-
mektedir. Bundan yapılacak çıkarsama, bu anlayışın her iki topluma da eğitim 
yoluyla aktarılmasıdır. Bu gibi eğitim görüşleri sadece okulla sınırlı değil, genel 
manadaki evde, toplumda ve okuldaki eğitimle aktarılması gereken bir görüşlerdir. 
Günümüzde Ortadoğu toplumlarında yaşanan ve Türkiye’ye de ihraç edilen din 
kaynaklı çatışmaların çözümü mümkündür. Mezhepçilik veya dinden kaynaklanan 
sosyal ve kültürel sorunların çözümü demokrasiyle, bir barış antlaşması niteliğinde 
olan laiklikle sağlanabilir. Toplumsal düzenlemeleri güçlü olan herhangi birisinin 
inancına göre değil, akla göre yapmakla çatışmalar önlenebilir. Mezhep kavgasıyla 
birbirini boğazlayan Avrupa toplumları, Westfalia Antlaşması (1648) ile tam da bunu 
sağlamıştır. Amerika’yı yeniden keşfe gerek yoktur. Şehriyar’ın istediği kardeşlik, 
mezhep kavgasını kesmekle, o da laiklikle sağlanabilecek bir medeniyet aşamasıdır 
ve bizde uzak değildir. Meseleye Ortadoğu teopolitiği ile değil Yesevi anlayışıyla 
bakmak bir anahtar olabilir.

Hümanizm

Sehriyar’ın sanatında, emperyalizme karşı mücadele motifleri oldukça kuvvetli 
ve derin tesir gücüne sahiptir. İkinci Dünya Savası yıllarında Şehriyar, kalemini 
bilhassa Alman faşizmine karşı çevirmiştir. Şairin Stalingrad Kahramanları adlı 
manzumesi İkinci Dünya Savaşı için yazılan önemli şiirlerdendir. Şehriyar, savaştan 
sonra milletler arasında huzursuzluk çıkartan, ülkeler arasındaki dostluğu bozan ve 
ilişkileri sekteye uğratmaya çalışanlara karşı mücadelesini devam ettirmiştir. 

Şehriyar’da ciddi bir Türklük bilinci olmasının yanı sıra hümanist bir görüşü 
görmek de mümkündür. Burada çelişik bir durum yoktur. Nazım Hikmet’in “bir 
ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine” demesine benzer. İnsanları 
kavim, din ve mezheplerine bakarak değil, öncelikle insan olarak görür. İran’da 
yaşayan bütün halkların acılarına yürekten yanan bir yüreği vardır. İnsanların manevi 
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aşınmalara maruz kalması, manevi sakatlıklara yol açılmasına açıkça cephe almış, 
karşı çıkmıştır18. O, “Eynştéyn’e Péygam” adlı şiirinde atom bombası icat etme 
çalışmasını kınamıştır. 

Nükleer tehlike belirince, Einstein’ın yanına insanlık adına çıkar. Nesimi, Sadi, 
İbni Sina, Ömer Hayyam ve Hafız’ın halefi olarak, Doğu toplumlarının bir tem-
silcisi olarak Einstein’ın karşısına dikildiğini “Eynştéyn’e Péygam”  adlı şiirinden 
okumaktayız. Buradan hareketle onun dünyanın Doğu-Batı çatışmasına göre biçim-
lendiği tezine katıldığı söylenebilir. Bu teze göre tarih Doğu-Batı çatışmasına göre 
biçimlenmektedir. Şehriyar bu şiirinde Doğu’nun, hatta insanlığın temsilciliğini 
üstlenmiş, bir general gibi Batı’nın karşısına dikilmiştir. 

Nihai hedef olarak da insanlığın birliği düşüncesindedir. Einstein’a mesajında 
ona nasihatlerde bulunduktan sonra, insaniçinciliğin (hümanizmin) temel ilkelerini 
dile getiriyor19:

Bu daş üreklerin, bu namerdlerin 
Elinden hilas et, qoru dünyanı! 
Ne millî farg olsun, 
Ne de ırkî farg. 
Din de ayırmasın qoy milletleri, 
Mehebbet yaşatsın ulu beşeri 
İnsan ayrılmasın insanlığından, 
Bir bayrag altında birleşsin cahan.

Şehriyar, hümanist bir şairdir. “Döyünme ve Söyünme” adlı şiirinde filantrop 
(philanthrophy) olarak nitelenebilecek bir insanseverlik içinde “Dünya hamı bir 
millet olup, gol-gola verrik” demektedir (Gedikli, s. 178).

Onun bütün eserlerinde milletlerin milliyetlerine bakmayarak bütün insanlığa 
büyük bir muhabbet vardır20. Halkın eğitimcisi Şehriyar “Memmed Rahim Hazret-
lerine Cevap” adlı şiirinde de der ki:

İnsanlarıg, insanlığı hoşlayın, 
Bir milletik, birleşmeye başlayın, 
Bu han-hanlıg hökumetin boşlayın, 
Bu gün gerek beşer olsun bir millet, 
Bir millete olar mı yüz hökumet?

Şehriyar, Kuzey Azerbaycan ile birleşmeyi arzuladığı gibi tarihteki beylik biçimli 
küçük örgütlenmeden hoşlanmadığını büyük bir devlet olarak ortaya çıkmak gerek-
18 Esmira Fuad, a.g.e., s. 186 
19 Mehemmedhüseyn Şehriyar, Seçilmiş Eserleri. (Tertip edenler: Nazim Rizvan, Xuraman Quliyeva, İslam 
Qeribov) Bakı: Avrasiya Press. Bakı, 2005, s. 426
20 Ali Kafkasyalı, a.g.e., s.55
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tiğini “Memmet Rahim Hazretlerine Cevab” şiirinde “Bu han-hanlıg hükümetini 
boşlayın” millet olmak için dil ve kan kardeşliğini zikrettikten sonra ortak noktanın 
“insan olmak” amaç birliği (yoldaş olmak) yeterli olduğunu kaydeder21. Şehriyar’daki 
hümanizm düşüncesi, diğer toplumlarla işbirliği yaparak, büyüyüp gelişme seçeneğini 
ortadan kaldıran “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” anlayışını çürütmektedir 
ve doğru yapmaktadır.

Eğitimde özel önem verdiği bazı değerler

Değer, toplumun önem atfettiği kavramlardır. Değer, bir gruba ya da topluma 
mensup olanların uymak durumunda oldukları veya dikkate almaları beklenen 
genelleşmiş ahlaki inançlardır. Örneğin cinayetin, hırsızlık yapmanın ve tembelliğin 
yanlış ve kötü; insan hayatına değer vermenin, dürüstlüğün ve çalışkanlığın doğru 
ve iyi olduğuna inanmayı sağlayan etken değerlerdir.

Şehriyar’ın şiirlerinde kıymetini yücelttiği ve aşağıladığı kavramlar vardır. Bu 
kavramlar karakter eğitiminde kullanılan ve gençlerin edinmesi gereken kavram ve 
değerlerdir. Olumlu bulduğu ve yücelttiği kavram ve değerlerin başında vatansever-
lik, milliyetperverlik, bilgi ve bilimseverlik, dindarlık, halktan yana olmak, kitap 
dostluğu, yaşama sevinci, umut, erdemli olmak gibi kavramlar gelir.

Olumsuz bulduğu ve şiirlerinde aşağıladığı kavram ve nitelikler ise şunlardır: 
İhanet, cehalet, zulüm, tembellik, mankurtlaşmak, düşmanla veya emperyalizme 
işbirlikçilik yapmak, hoyratlık… Şehriyar’ın önemsediği bu değerler çağdaş pedagojik 
ideal ve yaklaşımlarla tutarlıdır. Sağlıklı toplumlar değerleri olan ve bu değerleri 
ulusal ve evrensel kültürle uyumlu olan toplumlardır.

SONUÇ 

Şehriyar, Türkiye dışında yaşayan Türk Dünyasının önde gelen aydın, düşünür 
ve sanatçılarından biridir. Kargaşa içindeki bir üçüncü dünya ülkesinde dili ve kül-
türü yasaklanmış birisi olarak yoksulluk içinde geçen hayatına rağmen adını Türk 
tarihinin bilgeleri ve insanlığın unutulmazları arasına yazdırmıştır.

Şehriyar gibi düşünürler çağının çocuğu olmakla beraber onları yücelten, evrensel 
kılan özellikleri toplumlarını ve zamanlarını aşmalarıdır. Böylelikle evrensel uygarlığın 
temsilcisi olur ve klasikleşirler. Şehriyar Türk kültürünün bir üyesi olmakla beraber 
şimdiden bütün uygarlığın ve bütün zamanların düşünürü olarak anılmaya başlamıştır.

Son yüzyıllarda Türk ve İslam dünyasında yaşanan çöküş ve geri çekilme Şehriyar’ı 
da üzmekte ve düşündürmektedir. Şehriyar’ın bu araştırma için incelenen Azerbaycan 
Türkçesi ile yazdığı şiirlerinden eğitime ilişkin görüşleri ortaya konmuştur. Buna 
göre Şehriyar yetiştirilecek insanların bu çöküşü durdurmak ve milleti yeniden 
ayağa kaldırmak için bilimsel bir millî eğitim önermektedir. Bilgisizliğin önlenmesi 
ve daha çok içinde bulunulan çağın geçerli bilimsel-felsefi bilgisine sahip olmayı 
öneriyor ve bunun okullarda edinilmesi gerektiğini dile getiriyor. 

Şehriyar güçlü bir geleneksel-yerel-milli bir kültür almış ve öz değerlerinin 
farkında bir kişi olarak, üstelik buna dayanarak evrensel kültüre katkı yapmıştır. 
Kendi kültürel ayakları üzerinde durmasaydı, bu kadar başarılı olamayacağının 
21  Esmira Fuad, a.g.e., s. 75
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kendisi de farkındadır ve kendisini biçimlendiren koşullara minnettarlığını “Haydar 
Baba’ya Selam” adlı şaheserinde dile getirmiştir. Buradan hareketle Türk kültürünün 
muhafazası ve çocuklara iyi derecede kavratılmasını telkin etmiştir.

Şehriyar’ın önerdiği eğitim uygulamalarında karakter eğitimine de vurgu yapıl-
maktadır. Eğitimin ahlaklı ve davasına inanmış insanlar yetiştirmesi gerektiğini dile 
getirirken, gençlerin millî duygularının güçlü olmasını, mazlumlara çok zalimce 
davranan emperyalizme (küfre) ve onunla işbirliği yapan ülke içindeki işbirlikçilere 
karşı sağlam bir duruş göstermeleri gerektiğine işaret etmektedir.  

Şehriyar, bilimsel eğitimden yanadır. Çocuk ve gençlere hayatta kullanabilecek-
leri, işe yarar bilgi ve beceriler kazandırılmasını, mankurtlaştırmaya karşı uyanık 
olmaları, birçok kötülüğün cehaletten kaynaklandığını ve bilgisizliğe karşı bilimsel 
eğitimle savaşılması gerektiğini dile getirmiştir.

Son söz yerine bir uyarı

Şehriyarın şiirleri üzerinde İran’da ve Azerbaycan’da ciddi bir literatür ortaya 
çıkmıştır. Bu olumlu gelişmeyi karartan bir durum vardır; tahrifat! İran’daki bazı 
yayınlarda Şehriyar’ın bazı şiirlerinin veya dizelerinin silindiği ya da değiştirildiği 
dile getirilmektedir22. Şehriyar’ın Azerbaycan’da Azerbaycan Türkçesine çevrilerek 
basılan şiirleri, tercümesi dışında, ciddi tahrifat ve yazım yanlışları içermektedir. 
Azerbaycan’da herhangi bir kitabı inceleyince, akademik unvan sahibi önemli kişilerin 
bilimsel incelemesinden geçtiği görülür. Bu doğru uygulamayla kitapların redaktör 
okumasından sonra yayınlanmasına rağmen Azerbaycan’daki Şehriyar yayınlarda 
birçok tahrifat yapılmasını engelleyememiştir. Öyle ki, tahrifatları ortaya çıkarmak 
ciddi bir çalışma alanı haline gelmiştir23. Yanlış çeviri, dizgi ve baskıdaki yanlışlık-
lar… Bu durum üzüntü verici de olsa ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk kavramları ile 
açıklamak durumundayız. Üzüntümüz ciddiyetsizliğin sürmesinedir. Fuzûlî (1483-
1556) de çileden çıkmıştı ve divanının önsözüne şu bedduayı yazmıştı24:

Kalem olsun eli ol kâtib-i bed-tahrirûn 
Ki fesâd-ı rakamı sûrumuzı şûr eyler 
Gâh bir harf sukûtiyle kılur nâdiri nâr 
Gâh bir nokta kusuriyle gözi kör eyler 25

Geçen yüzyıllara rağmen ilerlemenin olmaması heves kaçıran bir durumdur. 
Benzer sorun Türkiye’de yayınlanan Şehriyar’ın bazı şiirleri için de geçerlidir. 
Yazım yanlışlarından kaynaklanan tahrifat dışında, Şehriyar’ın şiirlerine yazılan 
nazireler de Şehriyar’ın şiirleri arasına karıştırılmaktadır. İnternette bu konuda ciddi 
bir kirlilik vardır.
22 Esmira Fuad, a.g.e., s. 72
23 Esmira Fuad, a.g.e.; Elman Quliyev, Şehriyar Poeziyası ve Milli Tekamül, Bakı, 2004
24 Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s.11
25 Bugünün diliyle Fuzûlî diyor ki; O çirkin yazan kâtibin eli kalem gibi kesilsin, onun yazısının bozukluğu 
sûr’umuzu (eğlencemizi) şûr’a (kargaşa) dönüştürür, kimi kez bir harfi düşürerek nâdir’i (az bulunur) nâr (ateş), 
kimi kez bir nokta yanlışıyla göz’ü kör eder. (Fuzulî, Arap Alfabesinin Türkçe için yetersizliğin o zamandan 
dile getiriyor da olabilir.)
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Enstitüsü Dergisi, Sayı 36. Ss. 187-199.
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İRAN TÜRKLERİNİN DERGİ YAYININDA KULLANDIKLARI 
TÜRKÇENİN ÖZELLİKLERİ

Robabeh TAGHİZADEHZONUZ *

Naseraddin ALİZADEH **

GİRİŞ

İran’da Türkçenin ağırlığı ve eskilere dayanan tarihi, farklı araştırmalara konu 
olmuştur1. Türklerin ve Türkçenin bu günkü İran coğrafyasında bin yıldan fazla sürmüş 
olan aktif varlığından dolayı geniş dil etkileşimi ve dil çatışması ortaya çıkmıştır. 
Türkçe ve İran’da yaşayan başka diller arasında olan ilişkiler yazılı ve konuşulan 
dilde kendini yansıtmaktadır2. Son yüz yılda İran ve Türkiye’de modern(si) devletlerin 
kurulmasıyla farklı geniş dil politikaları da uygulanmıştır. Bu politikalarda İran, 
Türkiye’de olup bitenleri dikkatle izleyip ve birçoğunu ülkede uygulamıştır3. İran ve 
Türkiye’de dil kurumları ve benzeri kurumlar veya bakanlıklarca yürütülen siyasetler 
kamu eğitimi, basın ve medya aracılığıyla uygulanmıştır. Bu uygulamalar ve Türkçe 
üzerine konulan yasaklar İran Türklerinin ezici çoğunluğunu iki dilli ortamlarla 
karşı-karşıya koyarak dil aşınmasına yol açmıştır4. Geniş iki dillilik, Türkçe üzerine 
getirilen yasaklar ve ekonomik siyasetler sonucu yaşanan geniş çaplı göçlerin yanı 
sıra dil siyaseti yetkilisi olarak çalışan kurumun olmaması çeşitli sonuçlara neden 
olmuştur. Böyle bir durumda karar verme mekanizmalarının ve kriterlerin olmaması 
sonucu farklı girişimler ortaya çıkmıştır. Bu değişken ve karasız ortamı Tahran 
dışında iki önemli komşu faktör ve bir iç mekanizma derinden etkilemiştir. İlk komşu 
faktör İran’ın birçok bölgesinde konuşlan dilin Kuzey Azerbaycan’da resmileşmesi 
ve bu dilde değişik kültürel ürünlerin üretilip bazı çevrelerce yayılması olmuştur. 
Nesimi, Fuzuli, Dede Korkut ve Köroğlu eserleri sözlü olarak Güney Azerbaycan’da 
tanınmış olsalar da birçok İran Türkü bunları ilk olarak Kuzey Azerbaycan’ın yazılı 
kaynaklarından okumaya başlamıştır. Kuzey Azerbaycan’ın etkisi yalnız yazılı 
eserlere sınırlı kalmamıştır; film ve musiki gibi daha modern yöntemlerle de İran 
Türklüğünün aydın kesimini etkilemiştir. İkinci önemli dalga Türkiye medyasının, 
musikisinin ve son zamanlarda eğitim, gezi, sığınma veya ticaret amacıyla yapılan 
seyahatlerin yaygınlaşmasıyla başlamıştır. Bu yeni dalga uydu, internet ve sosyal 
medyanın geniş ağlar kurduğu çağa denk gelmesi nedeniyle daha geniş etki göster-
mektedir. Türkiye etkisi, Kuzey Azerbaycan’dan gelen dalga gibi aydın ve öğrenci 
topluluklarına kısıtlı kalmayıp adeta birçok ailenin evine girmeyi başarmıştır.  Son 
* Bilkent Üniversitesi İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Bölümü
** Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü
1 Rıza Heyet, “19.Yüzyıldan Günümüze İran’da Basın-Yayın Hayatı”, Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 2005, s. 87  
2 Türkçe ve İranî diller arasında etkileşim için bkz. Boeschoten, 2005 & Bosnalı, 2008 & Bulut, 2005 & Csato, 2005 
& Doerfer, 1988 ve 1994 & Erfani, 2012 & Johanson, 2005 ve 2006 &  Kıral, 2000 & Stein, 2014 & Tezcan, 1999
3 Alireza Matin Asghari, “The Pahlavi Era Iranian Modernity in Global Context”, Daryaee, Touraj (Yayım-
layan) The Oxford Handbook of Iranian History , Oxford University Press, New York, 2012 
4 Sonel Bosnalı, “İran Azerbaycan Türkcesi Toplumdilbilimsel Bir Inceleme”, Kebikeç, Dil ve Edebiyat Dizisi 
7, İstanbul, 2007. 
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olarak belki en önemli etken içsel girişimlerdir. Pehlevi döneminden itibaren İran’ın 
Türk topluluklarında dili ayakta tutmak ve üretken duruma getirmek için İran’da 
değişik insanlar ve gruplar çaba sarf etmişlerdir. Bu çabalar sonucu kısıtlı olsa da 
Güney Azerbaycan’a özel folklor eserleri toplanıp, ağızların dilbilimsel özellikleri 
incelenip ve yeni dönemin gereksinimlerini karşılayabilecek yazılı bir dilin yapılan-
ması için değişik girişimlerde bulunulmuştur5. Bu yazıda devrim sonrası yayımlanan 
Türkçe-Farsça dergilerde kullanılan dilin özellikleri yukarıda değinilen dış ve iç 
etkenler göz önünde bulundurarak ele alınacaktır.

İran’da Türkçe Dergiler

İran’da modern dergicilikte Türklerin önemli rolü olsa da ilk Türkçe yazıları 
Urmiye’de yayımlanan Feryâd (1907), Tebriz’de yayımlanan Teceddüd (1919) ve 
Malla Nesreddin (1921) gibi dergilerde görebiliriz. 1925-1941 yılları arası Rıza Şah 
diktatörlüğü döneminde her türlü Türkçe yayın yasaklanmıştır6. Rıza Şah’ın kaçma-
sıyla geçici olarak özgürlükler artmıştır ve 1945-46 yıllarında bir yıllık Demokrat 
Fırka’sının Güney Azerbaycan’a özerk hükümet kurduğu dönemde Azerbaycan 
gibi Türkçe dergiler yayımlanmıştır. Demokrat Fırkasının hâkim olduğu dönemde 
Türkçe, bölgenin resmi diline dönüşmüş, okullarda Türkçe eğitim başlatılmıştır, 
İran’ın ikinci üniversitesi tamamen Türkçe eğitim vererek ve ikinci radyosu Türkçe 
yayın yaparak açıldı. Fırkanın yenilgisinden sonra 1960 ve 1970 yıllarında sayılı 
miktarda kitap ve 12 civarında derginin küçücük bölümleri dışında Türkçe basın ve 
yayına izin verilmedi, ancak ünlü Şehriyar’ın ana dilinde şiir söylemeye başlaması 
bu yasağı delmeyi başarmıştır7. Şah karşıtı 1979 devrimi sonrası iki yıllık otorite 
boşluğu sonucunda, tek dilli ve iki dilli dergilerde patlama yaşanmıştır. Bu yıllarda 
Türkçeyi kullanan Koroğlu, Ulduz, Dede Qorqud, Birlik, Güneş, Yeniyol, İnqilab 
Yolunda, Ülker, Çenli Bel, Açık Söz, Odlar Yurdu, Azerbaycan’ın Sesi, Araz, Vatan 
Uğrunda ve Varlık gibi birçok dergi Azerbaycan ve Tahran’da yayımlandı8. Varlık 
dışında diğer dergilerin hepsinde İslami, Marksist, Devrimci, antiemperyalist yazılar 
bulunmaktadır. Sözü edilen dergilerin hepsi Varlık ve birkaç Farsça-Türkçe yayımla-
nan dergi dışında farklı nedenler ve bahanelerle kapatılmıştır. Dede Qorqud dergisi 
1982 yılında dergide kullanılan dil hakkında bir eleştiriden söz etmektedir. Bu yazıda 
“ölmüş Osmanlı dili veya köy lehçeleriyle yazmak hastalığından çekinmek için edebi 
Azerbaycan dilini öğrenmeliyiz” eleştirisi bulunmaktadır. Dede Qorqud dergisine 
göre bu yazı, Osmanlı dilini kullanan dergiden söz etmekle Varlık dergisini ve köy 
lehçesinden de söz etmekle Dede Qorqud dergisini hedef almıştır. Dede Qorqud 
dergisi bu eleştiriyi şöyle yanıtlamıştır:

Biz öyle bir koşullarda dergimizi yayınlamaya devam ediyoruz ki Türkçe 
(yazmak) farklı algılanıyor. Belki uzakta olanlar bunu bilemez ama 

5  B. Shaffer,  Sınırlar ve Kardeşler, İran ve Azerbaycanlı Kimliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstan-
bul, 2008; Riaux, Gilles, “Literatures at the intersections of national territories: Iranian-Azerbaijani ethnic en-
trepreneurs in a transnational historical space”, Nationalities Papers, The Journal of Nationalism and Ethnicity , 
Volume 40, 2012 - Issue 3
6  A. Asgharzadeh, Iran and the challenge of diversity: Islamic fundamentalism, Aryanist racism, and democrat-
ic struggles, New York: Palgrave Macmillan, 2007.
7  Bilgehan Gökdağ & Rıza Heyet “İran Türklerinde Kimlik Meselesi”, Bilgi, Sayı30, 2004
8  İran’da Türkçe yayınlar için bkz. Raşidi 2005& Heyet, 2005 & Shokri 2005 & Temizyürek ve Boylu, 2015.
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Azerbaycan’da olanlar bunu yaşamış ve onaylamışlardır. Burada bir 
beyit Türkçe Şiir okuyan öğretmen bazen atılma tehdidiyle karşılaşır. 
Biz “siz eğer Müslümansanız neden Tebriz dilinde yazmıyorsunuz? 
Neden ‘Kafkas’ ve ‘Bakı’ komünistlerinin dillerinde yazıyorsunuz? 
Neden ‘gelmişdi’ ve ‘getmişdi’ yerine ‘gelmişdir’ ve ‘getmişdir’ yazı-
yorsunuz?” diyen kardeşlerimizin sözlerini unutmamışız.

Koroğlu dergisi de 1979 yılında Pehlevi döneminden kalan soycuların Türkçe 
dergilere uyguladıkları baskıdan söz ediyor:

‘Ulduz Dergisi’ yakılmakla tehdit edilerek kapatıldı. ‘Odlar Yurdu 
Dergisi’ diz çoktu, şimdi sıra ‘Yoldaş Dergisi’ndedir. Geçmiş haftalarda 
soycular tarafından Yoldaş dergisine geniş baskı yapılmıştır. Baskı 
yapanlar kendileri Azerbaycanca (Türkçe) konuşup Anlıyorlardı ama 
Farsça “Yoldaş Dergisi kapatılmalıdır” sloganını bağırıyorlardı. 

Koroğlu’nun aynı sayısında Azerbaycan Çiriklerinin (gerillalarının) bildirisi 
açıklanarak Türkçenin resmi dil olup okullarda okunmasını savunduklarını, televiz-
yon ve radyo programlarının ise hepsinin Türkçe olması gerektiğini söylediklerini 
bildirmiştir. 

İran-Irak savaşı ve Kültürel Devrim sonucu yayına uygulanan baskı 1980’lerin 
ikinci yarısına kadar sürdü; ancak devrimin ilk yıllarına göre çok az olsa da savaşın 
bitmesiyle beraber yeniden birkaç Türkçe-Farsça dergi yayımlanmaya başladı. 
Bu yayınlar içinde İttilat gazetesinin ek dergisi olarak yayımlanan Yaşıl Yarpaq, 
Sahand, Ürekden Üreye Yol ve Çuvaldız mizah dergisinin adını vermek doğru olur. 
Sovyetlerin çöküşüyle beraber ve bazen yeni kurulmuş Azerbaycan cumhuriyetini 
etkilemek adına yeni dergiler de yayımlanmaya başladı. Bunların en önemli olanları 
Keyhan gazetesinin Yol adlı haftalık dergisi ve Kepenek adlı çocuklar için özel sayısı 
ve Omide Zancan dergileriydi. 

1997 yılında cumhurbaşkanı seçimlerinde Khatemi ve reformistlerin kazanmasıyla 
dergilere uygulanan baskılar biraz daha gevşedi. Resmi medya kanallarının hepsini 
muhafazakâr ve radikal sağ tekelinde gören reformistler gazeteler ve dergiler dışında 
üniversiteleri de kendi yanlarında görmek adına öğrenci etkinliklerine, kurumlara ve 
yayınlara olan baskıları azaltmışlardı. Bu siyasetler sonucu Türk nüfusu barındıran 
birçok şehirde dergiler yayımlanmaya başladı. Ayrıca, denetimin en az ve seferberlik 
olanaklarının daha fazla olduğu üniversitelerde Türkçe dergileri ve Türk öğrenci 
dernekler ve etkinlikleri hızla çoğalmaya başladı. İlk öğrenci dergisi 1999 yılında 
Çiçek adıyla Tahran Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Dan Ulduzu adıyla Erdebil’de 
yayımlandı. Bunu izleyen 10 yılda bu dergilerin sayısı 120’yi aşarak yeni bir Türk 
öğrenci kuşağının ortaya çıkışının habercisi oldu. Bu dergiler genelde Farsça-Türkçe 
dergiler olmuştur. Türkçe eğitim almayan öğrenciler Türkçe yazma ve okumada 
zorlandıklarından dolayı ve bazen de üniversite kuralları gereği yazılarının önemli 
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bir kısmını Farsça yayınlamışlardır; ancak Farsça yayımlanan bölümlerin de nere-
deyse tümü Türk-Azerbaycan tarihi, kimliği, kültürü ve sorunlarında ayrılmıştır. 
Zamanla bu öğrenci dergilerinde belli konular üzerine odaklanan özel dergiler ve özel 
sayılar da yayımlanmağa başlamıştır. Örneğin, büyük kısmı, Tahran’da eğitim alan 
öğrencilerden oluşan en önemli Türk öğrenci topluluğu, AZBİLTOP (Azerbaycan 
Bilimyurdlar/Üniversiteler Topluluğu), ekonomi, tarihi olaylar, federalizm, kadınlar 
vs. gibi değişik konularda farklı üniversitelerde özel sayılar yayınladı, Seher (Tebriz 
Üniv.) ve Birlik (A. Tahran) gibi dergiler edebiyat üzerine ve Çalqı (Tebriz) ve 
Dalğa (Tahran) dergileri musiki üzerine odaklandılar. Kayda değer başka bir olay 
ise Kum şehrinin dinî medresesinde din talebelerince yayımlanan Türkçe-Farsça 
Resul dergisiydi. Bu dönemde yayımlanan üniversite içi ve dışı dergilerin sayısı 
çok olduğundan dolayı adları ek olarak makalenin sonunda verilecektir. Öğrenci 
dergilerinin bazı özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:

Bu makalenin bulgularına göre en az 145 Türkçe-Farsça veya tam Türkçe yayım-
lanan öğrenci dergisinin 137’sinin adları Türkçedir veya Azerbaycan ve Türk kimliği 
ile ilgilidir. Örneğin Türkiye’de Cumhuriyet sonrası Arapça olan ‘talebe’ yerine 
önerilen öğrenci sözcüğü birkaç derginin ve özel sayının adı olmuştur. Sembolik 
adlar yalnız Sahand, Evrin, Savalan, Qızılüzen, Araz ve Zengan gibi İran içinde olan 
sembolik Türk topluluklarının yer adlarında kısıtlı kalmamıştır; Siberiya’da olan 
Sayan dağları ve Hazar denizi gibi adlar da dergilere verilmiştir. İsimlerde İran’da 
Türkçenin şivesiyle uygun olarak ‘d’ ile başlayan Dan Ulduzu dergisinin yanı sıra 
Türkiye Türkçesinin özelliğini taşıyan ve ‘t’ ile başlayan Tansu dergisine de rastlıyo-
ruz. Coğrafya bakımından dergilerin çoğu Azerbaycan ve Tahran Üniversitelerinde 
yayımlansa da İran genelinde 33 şehir ve 51 üniversitede dergiler yayımlanmıştır9.

Yöntem ve Kısıtlamalar

Bu araştırmada Tahran, Tebriz, Urmu, Zencan ve Erdebil Şehirlerinde 1979 devrimi 
sonrası yayımlanan 21 dergide kullanılan Türkçenin özellikleri dilbilimsel açıdan ele 
alınmıştır. Araştırmada kullanılan Türkçenin özellikleri ve evriminde içsel etkenler 
ve dışsal etkenlerin etkisi artzamanlı (diyakronik) bir yaklaşımla incelenmiştir. İçsel 
etken, dili dergilerde ve kitaplarda kullanan yazarların rolünü ve dışsal etken İran’ın 
Türk topluluğu dışında var olan ancak farklı nedenlerden dolayı dili etkileyebilmiş 
olan Farsça, Türkiye Türkçesi ve Kuzey Azerbaycan Türkçesini göstermektedir. 
İran Türklerinin modern anlamda resmi yazı diline olanak tanınmadığı için bireye, 
zaman dilimine ve coğrafyaya bağlı farklı üsluplarla karşılaşabiliriz; dolayısıyla, 
devrim sonrası ilk yıllarda Tebriz ve Tahran’da yayımlanan dergilerin dilbilimsel 
özelliklerini temel alarak zamanla dilde yaşanan değişimler incelenmiştir. Araştırılan 
dergilerin listesi şöyledir: Ulduz (Tebriz, 1. sayı, 1979), Köroğlu (Tebriz, 3. sayı, 
1979), Birlik (Tebriz, 1. sayı, 1980), Dede Qorqud (Tebriz, 3. ve 20. sayı, 1980), 
Güneş (Tahran, 1. sayı, 1980), Ülker (Tebriz, 2. sayı,1981), Kepenek (1991, 4. sayı, 
Tahran), Yol (Tahran, 1. sayı, 1990), Birlik (Allameh.T. Üniversitesi, Tahran, 2. sayı, 
2009), Araz (Tebriz Üniversitesi, Azerbaycan Öğrenci Harekatı Özel Sayı, 2005), 
Azerbaycan Encümeni (Tahran, 1. sayı), Resul (Kum Dini Medresesi, 1. sayı, 2008), 
Azeri (Tahran, 1. sayı), Bulut (Urmu Üniversitesi, 1. sayı, 2005), Cuvalduz (Tebriz, 

9 Başka özellikler için bkz. Hasan Raşidi, 2005.
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11. sayı) , Öyrenci (Amir Kabir Üniversitesi, Tahran, 16. sayı, 2004), Savalan 
(Mohaqqeq Erdebili Üniversitesi, 5. sayı, 2006), Seher (Zencan Üniversitesi, 1. sayı, 
2008), Yol (Tahran Üniversitesi, 23. sayı, 2003), Zengin (Zencan Üniversitesi, 10. 
sayı, 2014). Daha etraflı sonuçlara varmak için gelecekte daha çok sayıda dergiyi 
içerecek kapsamlı araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Dergilerde Kullanılan Alfabe ve Yazım Kuralları

Türkçe dergilerde kullanılan alfabe, Arap alfabesidir. Bunun nedeni dergilerin 
kendi tercihlerinin dışında Latin alfabesinin yetkililer tarafından batılılaşma simgesi 
olarak algılanması ve ayrıca kitlenin Latin alfabesine alışkın olmamasıdır. Sözü 
edilen nedenlere rağmen 1999 sonrası yayımlanan bazı öğrenci dergilerinde Latin 
alfabesi Kuzey Azerbaycan’da kullanılan alfabe temel alınarak kullanılmıştır. Örneğin 
Tebriz’de yayımlanan Araz dergisi Azerbaycan Öğrenci Harekâtı özel sayısında iki 
makaleyi bu alfabe ile yayınlamıştır veya birçok derginin logosunda Latin harfleri 
de gözükmektedir. Üniversite dışında Latin alfabesi yasağı son yıllara kadar devam 
etmiştir ancak 2014 sonrası yayımlanan bazı dergiler Latin alfabesinde yazılan 
yazılara da yer vermişlerdir. Örneğin Hoy şehrinde yayımlanan Açıq Söz dergisi 
Türkiye Türkçesini temel alarak Latin alfabesiyle yazılan sayfalara da yer vermiştir. 
Gilan ilinin merkezinde 2016 yılından yayımlanmaya başlayan Gelin dergisi ise 
ilk sayısında okurlarından Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde Latin alfabesiyle 
makale istemiştir. 

İsteyerek veya baskı altında Arap alfabesini kullanan Türkçe dergiler bu alfabede 
yazmanın yarattığı teknik soruları çözmeye çaba gösterseler de geniş çaplı karmaşa 
yaşanmıştır. Arap alfabesinin kullanılmasından ileri gelen sorunların başında şunlar 
göze çarpmaktadır: 

a) 9 ünlüsü olan İran’daki Türkçeye Arap alfabesinde yalnız 3 karakterinin 
bulunması (harflerin altında ve üstünde olan ama yazılmayan karakterlerle 6), 

b) birkaç Arapça harf/sesin Türkçede yalnız bir sesle ifade edilmesi ve 

c) Arapçanın küçük ve büyük harflerinin sağdan ve soldan önceki harfe 
yapışıp yapışmama olasılıklarının Türkçe gibi eklemli dile yarattığı sorunlar.  
Sonuç olarak “millet” gibi Arapçadan Türkçeye dâhil olmuş sözcük تلم/
 şeklinde farklı dergilerde yazılmıştır ve bazen bir sözcük aynı تللیم/تلیم
makalede farklı yazılışla kullanılmıştır. Bu sorunu çözmek adına birçok 
dergi ve yazarın katılımıyla üç ortografi semineri gerçekleşmiştir ve verilen 
kararlar dergilerin çoğunluğu tarafından kabul görmüştür ancak bu seminerde 
çözülememiş birçok alfabe sorunu halen devam etmektedir. 

Yazılışı tartışmalara konu olan iki önemli kelime ‘Türk’ ve ‘Azerbaycan’ ve bun-
lardan türetilen sözcükler olmuştur. Osmanlı döneminin sonlarında “Türk” sözcüğünü 
Arap alfabesinde “vav/و” ile yazmayı savunanlar olmuştur. Bu şahıslara biraz da 
alaycı tavırla “Vavlı Türkler” denilmiştir, ancak yüz yıldan fazla zaman geçse de bu 
tartışma bu sefer İran sınırları içinde yaşayan Türkler içinde devam etmiştir ve herkes 
“Vavlı Türk” olmuş denilirse yanlış değildir. Başka değişle İran’da Türk yazarların 
çoğunluğu ‘Türk’ sözcüğünü Araplar etkisinde kabul görünmüş ‘کرت’ biçiminde 
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değil, ‘کروت’ biçiminde yazılmasının doğru olduğunu savunurlar. Dolayısıyla 
“Türkiye” de ‘هیکرت’ deyil ‘هیکروت’ biçiminde yazılmaktadır. “Türkiye” sözcü-
ğünün yazılışı konusunda ne kadar da ortak bir karara varılmışsa da “Azerbaycan” 
sözcüğünün doğru yazılışı konusunda tartışma hâlâ devam ediyor. Geleneksel olarak 
“Azerbaycan” Arap alfabesiyle ناجیابرذآ şeklinde yazılmıştır ancak bazı yazarlara 
göre Türkçede yalnız bir ‘z’ var ve o da ‘ز’  harfiyle gösterilmelidir; dolaysıyla, 
“Azerbaycan” Arapça bir sözcük olmadığı için ‘ذ’ harfini kullanmak yanlıştır.

Dergilerde Kullanılan Türkçenin Özellikleri ve Dil Çatışması 

Bu makalede araştırılan dergiler 1979 yılından sonraki 35 yıl içinde her biri 
kısıtlı bir süre yayımlanmışlardır. Makalenin bu bölümünde dergilerde kullanılan 
Türkçenin özellikleri, başka dillerle ilişkisi ve zamanla evrimi incelenmiştir. Sözü 
edilen konuları sözcüksel, sözdizimsel ve anlamsal açıdan ele alabiliriz.

a) Sözcüksel Özellikler: Devrimin ilk yıllarında kullanılan yazılı dilde 
daha saf bir Türkçe kullanmak adına yeni sözcüklerin tanıtılması çabasını 
görüyoruz. Örneğin Koroğlu dergisinin (1979) 3. sayısında basılan bazı 
makalelerde yeni Türkçe sözcükler kullanılmakla beraber her sözcüğün önün-
de tırnak arasında anlamları da verilmiştir. Örneğin bu derginin yazılarının 
birinde “yardım” (“komek”), “yalnız” (“feget”), “yeni” (“taza”), “Basgın” 
(“hemle”) gibi sözcüklerle karşılaşıyoruz. Bu sözcüklerin kökleri genelde 
okur kitlesinin dilinde olduğu veya bazı bölgelerde kullanıldığından dolayı 
hızla benimsenmiştir ve sonraki yıllarda sıklıkla kullanılmıştır. Bu tip sözcük-
lerin birçoğu 1980 ve 1990 yıllarında yazılı eserlerin ayrılmaz bir bölümüne 
dönüşmüştür. Araştırılan örneklerde 1980-2000 yılları arası ödünç alınan 
sözcüklerin Kuzey Azerbaycan metinleri aracılığıyla gerçekleştirildiği ve bu 
Türkçe sözcüklerle beraber Kuzey’de yazılı dilde sıklıkla kullanılan “mahnı”, 
“adlım”, “idman”, “ansembelya”, “tedbir keçirmek”, “musigişunas”, “programı 
aparmag”, “öterice” ve “dergi burahmag” gibi sözcüklerin de benimsendiği 
görünmektedir. İlk yıllarda yayımlanan dergilerde birçok yanlış veya bugün 
artık kullanılmayan sözcüklere de rastlanmaktadır. Örneğin bugün “çarpışma” 
ve “yardım” şeklinde kullanılan sözcük “çırpışma” ve “yardımlıg” şeklinde 
kullanılmıştır. 1990 yıllarda Yol, Varlık ve Dr. Sadig çabalarıyla yayımlanan 
dergilerde daha olgunlaşmış ve doğru kullanılmış sözcük ve yazı örnekleriyle 
karşılaşıyoruz. Bu çabalara rağmen devrim sonrası geniş çapta Farsça eğitim 
ve medyası tek eliyle yetiştirilmiş gençlik 2000’lerde üniversitelerde dergi 
yayınladıklarında farklı tabloyla karşılaşıyoruz. Yeni kuşağın söz dağarcığı 
göreli olarak eski kuşak kadar yerel söz hazinesi ve folklordan faydalanarak 
zenginleşmiş değildir ve tersine okuldan ve televizyondan öğrendiği sözcükleri 
aşırı şekilde kullanmamak için çaba sarf edilmektedir. Belki de bu yüzden 
1999 yılından itibaren üniversitelerde yayımlanan yaklaşık 145 Türkçe-Far-
sça derginin ezici bir çoğunluğunu Farsça yazılar oluşturur. Bu dergilerde 
yayımlanan Türkçe yazılar, devrim sonrası Türkçe dergilerin etkisiyle beraber 
Türkiye Türkçesinin de etkisini yansıtmaktadır. Artık Kuzey Azerbaycan’da 
“talebe”, Farsçada “daneşcu” yerine “öyrenci/öğrenci” sözcüğü kabul gör-
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müştür ve birkaç öğrenci dergisinin adı bile olmuştur. “Toplum”, “özel”, 
“başga”, “uçak”, “yapısal”, “nesne”, “alan”, “çağdaş”, “bilgisayar”, “araç”, 
“birey” vs. sözcüklerine sık sık rastlayabiliriz. Türkiye Türkçesinin etkisini 
bazı terimlerin yaygınlaşmasında da görebiliriz. Örneğin “uygarlıglar savaşı”, 
“altyapı”, “özedönüş”, “özgüven”, “soyug savaş”, “doğal seçim”, “özarayışı”, 
“galıg” ve “çoğulçulug” kimi terimler bazı Türkçe makalelerde kullanılıp 
Farsçaları tırnak içinde verilmiştir. Verilen örneklerde görüldüğü gibi Türkiye 
Türkçesinden alınan sözcükler genelde Azerbaycan şivesine uygunlaştırılarak 
kullanılır (örneğin “kapsayıcı” yerine “gapsayıcı”), ancak bazen de kelime 
değişmeden veya kısmen değişerek kullanılır. Örneğin “dartışma” yerine “tar-
tışma” veya “üçün” yerine “için” ve hatta bazen “içün” sözcüklerini görüyoruz. 
Türkçe dergiler ve özellikle öğrenci dergileri ödünçlemeyle yetinmemiş ve 
bazen kendine özel kelimeler de üreterek yaygınlaştırmıştır. Örneğin Farsça 
“daneşgah” ve “daneşkade” ve Türkiye Türkçesinde kullanılan “üniversi-
te” ve “fakülte” yerine Kuzey Azerbaycan’dan Türkçe karşılık bulmayınca 
“bilimyurdu” ve “bilimevi” sözcüklerini önermişlerdir. Bu yeni önerilen 
kelimeler AZBİLTOP (Azerbaycan Bilimyurdlar Topluluğu) gibi kurumlar ve 
dergilerin adlarında da kullanılmaya başlamıştır. Türkçenin yazılı eserlerine 
yenilik getiren sözcükler yeni yaratılmış sözcüklere kısıtlı kalmamıştır ve yerel 
adlar da nesirlerde ve metinlerde kullanılmaya başlamıştır. Mesela Tahran’da 
yayımlanan Birlik öğrenci dergisinde yayımlanan bir makalede bir genç 
şairin kullandığı bu sözcükler övülmüştür: “Haça, Cızlıg, Şeve, hol, eyginlik, 
gıynah, kaslanmag, yarğan” vs. Başka bir örnek yerel ağızlardan alınan “sav/
sov” sözcüğünün “mesaj” (Farsça “peyam”) ve “sıngın/sınğın” sözcüğünün 
“iflas” (Farsça “varşekastegi” İngilizce “bankruptcy” yerine kullanılmasıdır. 
Türkiye Türkçesinden bazı Farsçada kullanılan tanıdık kelimeler deforme 
şekilleri ile yeniden Azerbaycan Türkçesine dâhil olmuşlar ve dergilerde de 
kullanılmışlardır. Örneğin Farsça “هبوچراهچ” kelimesi İran Türklerine tanıdık 
gelse de Türkiye’de kullanılan “çerçeve” biçimi dergilerde kullanılır veya “ 
 imlasıyla ve Türkiye ” روت“ biçiminde Farsçada da olan “tür” sözcüğü ”روط
Türkçesinde taşıdığı artı anlamlarla kullanılmıştır.  Türkiye Türkçesinde sözcük 
üretici ekler bazen Azerbaycan Türkçesine özgün sözcüklerden yeni kelimeler 
üretmek için kullanılmıştır. Örneğin Dede Qorqud dergisinin makalelerinin 
birinde yazar “cil” ekini “ön” anlamında olan “gabah” sözcüğüne ekleyip 
“gabahcil” sözcüğünü üretmiştir. Son olarak bazı sözcüklerin yazılış tarzı 
Türkiye Türkçesi etkisinde değişmiştir. Örneğin Yol öğrenci dergisi Farsça 
“Rusiye”, yerel ağızlarda “Urset” ve Türkiye Türkçesinde “Rusya” olarak 
adlanan ülkenin adını “Rusiya/اییسور ” şeklinde yazmıştır. Son örnek ola-
rak Birlik öğrenci dergisinde İran’da “alefba/alifba” ve Türkiye’de “alfabe” 
biçiminde kullanılan kelimelerin her ikisini de bir tümcede kullanmıştır: “Bu 
ise Arap alfabesinin sağdan sola yazılması kimi ve Latin alifbasının soldan 
sağa yazılacağı kimidir”. 

b) Sözdizimsel Özellikler: Devrim sonrası ilk yıllarda Türkçe yazılar 
yayınlayan kuşak güçlü ve zengin folklor hazinesini kullanarak şiir, öykü 
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ve roman biçimlerinde bazı özgün eserler ortaya koyabilmiştir. Bu eserlerin 
özgünlüğü akıcı cümle kuruluşları ve anlamsal özellikleri ile ilişkilidir, ancak 
bu kuşak bile modern konularda yazmaya başladığı zaman özgünlük ve 
akıcılığını yitirmiştir. Aşağıda bu kuşağı temsil eden bir yazarın yazısında 
bu özelliklere tanık olabiliriz:

Eşitsen ki bizde işler düzelir, sular gaydasında ahır, üç cut-birtek eli gelem-
limizin, sözü bir olub, elif-be üste üçünün suyu bir arha gedir, bizimkiler de, 
ciblerinden başka biraz da ellerini, dillerini düşünürler veya atalarımız da 
debi deyişmiş: evladın doğması ögey olmaz, birini ezdirib o birini bezdirmezler 
deyirler, ağlın caymasın oğlum, ki yuhudur yuhu! Ac toyug yatar yuhuda darı 
görer!... Bizim bu adı gözel nem-kimden eşidib ki “bütün insanlar beraberdir!” 
o günden özünü Bağdat’daki kör helifeyle beraber görür… ele söz deyir ki, 
pişmiş toyuğun gülmeyi gelir. Birinin galası gatırı, malı garası, davarı sürüsü, 
getir-götürü, var-devleti, bas-kesi var, o birinin yedi değirmende bir ponza 
unu yoh, ite de bir küt borçludur.

Bu örnekte kısa akıcı sözcüklerle, deyimler ve Türkçenin kurallarına aykırı olma-
yan ve çeviri tümcelerini anımsatmayan sözdizimsel özellikleri bir arada görebiliriz. 
Ancak köy yaşamında bir olayı konu alan bu öykünün tümce yapısı felsefe, sosyoloji 
veya siyaset konuları için kullanılmamıştır. Yeni öğrenci kuşağının kullandığı tümce 
yapıları sözü edilen yerel dilin sözdizimsel özgünlükleri bakımdan zengin değildir ve 
edebiyat dışında yazılan konulara genelde Farsça tercih edilmiştir. Az sayıda siyasetle 
ilişkin sorunları konu alan yazılar da genelde Türkiye Türkçesinde kullanılan tümce 
yapısını kullanmışlardır. Bu yazılarda bazen sözdizimsel sorunlarla da karşılaşırız. 
Aşağıda bunlardan birkaç örnek verilmiştir:

* Kitabın üz cildinde “balta” olmalıydı, Arhası Cildinde ise Leylek! Bu tüm-
cede “arha/arka” yerine “arhası” yazılmıştır. Eklerin tümcede doğru yerleri 
ve anlamlarını karıştırma sıkça görünen sorunlardandır. 

* Siz sayın ohucuların bilgin olduğunuza göre yalnızca bir neçe örnekten 
gullanırıg! Bağımlılık Kuramından yola çıkarsak bu tümcede yazar “kullan-
ma” filinin gerektirdiği “örneği” yerine “örnekten” tamamlayıcısını kullan-
mıştır (yükleme çekim eki yerine ayrılma çekim ekini kullanmıştır). Ayrıca 
“kullanmak” fiili yerine “vermek” gibi anlam bozukluğuna yol açmayan fiil 
kullanılmalıdır. 

Bağımlılık Kuramı gereği tümcenin öğelerinin kendine uygun tamamlayıcıları 
olmalıdır. Dolayısıyla başka diller ve diyalektlerden ödünç alınan her sözcük tümce 
yapılarını ve sözdizimini de etkiler. Özellikle borç alınan fiillerde bu konuyu göre-
biliriz. Aşağıda örnek olarak verilen “çıkış etmek” fiili Kuzey Azerbaycan’dan borç 
alınmıştır ve kendine uygun tümce yapısını da gerektirmiştir:

• Bu tedbirde Iran ve Azerbaycan Cumhuriyetinin musigişunasları elmi 
megaleler ile çıhış edecekler. 

Araştırılan dergilerin hepsinde Türkiye Türkçesinin etkisini ödünç alınan ifade 
kalıplarda görebiliriz. Bu ödünçleme 2000 sonrası yayımlanan dergilerde daha da 



213

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

yaygınlaşmıştır. Aşağıda bunlardan birkaçı örnek olarak verilmiştir:

• … diye… örn. İnkar etmesin diye onu öldürdük

• Bildiğiniz üzere… örn. Bildiğiniz üzere demokrasinin kökleri eskilerdedir.

• …in zorunda kalmak/olmak   her şeyi demek zorunda galdım.

• Oysa… oysa işin gerçeği bu değil!

• -cag olarsag  soruna bu açıdan bahacag olursag olup bitenleri daha derin 
analarıg.

• …dolayı…O dönemde gazandığı şöhretden dolayı Tebriz’e çağrılmıştır.

c) Anlambilimsel özellikler: İran’da yazılan ve konuşulan Türkçenin 
anlambilimsel özellikleri ve zamanla iç ve dış etkenler sonucu maruz kaldığı 
anlambilimsel değişimler araştırılmamış konulardan biridir. Bu makalede 
dergilerde kullanılan Türkçenin yalnız birkaç anlambilimsel özelliğine deği-
nilecektir. Dergilerde kullanılan bazı sözcüklerde ve değimlerde Türkiye 
Türkçesinin etkisi sonucu anlam değişikliği gerçekleşmiştir. Örneğin “zor” 
sözcüğü Azerbaycan ve İran’da kullanılan Türkçede “güç/kuvvet” anlamındadır 
ancak dergilerde “zor günler” ve “zorunda kalmak” şeklinde kullanılmaya 
başlamıştır. Sonuç olarak “zor” sözcüğü “çetin” sözcüğü yerine oturmuştur. 
Başka örnek “doğmak” sözcüğüdür. Azerbaycan Türkçesinde bu sözcük 
“doğurmak” anlamındadır. Yani, çocuk doğulur ve Anne doğar. İncelenen 
dergilerde “karşılaştırmaktan doğan bilinç” veya “doğum günün gutlu!” 
tümceleriyle karşılaşıyoruz. Azerbaycan Türkçesinin anlamsal özellikleri-
ni korumak istersek birinci tümceyi “karşılaştırmaktan doğulan bilinç” ve 
“doğulan günün gutlu” şeklinde tümceleri yazmamız gerekecektir. Önemli 
anlamsal etkileşim sonucu ortaya çıkan olgu İran’da yaşayan Türkçelerde 
kullanılmayan “en” üstünlük derecesi sözcüğünün “lap” yerine oturmasıdır. 
“Lap” sözcüğünün kullanılmaz hale gelmesiyle üstünlük derecesi dışında ifade 
ettiği başka anlamsal özellikleri de unutulur hale gelmiştir. Örneğin “lap da 
ele değil”, “lap yahşı eledin”, “lap tersine iş görür”, “lapdan (ansızın) geldi” 
vs. kimi ifade biçimleri yazılı dilde kullanılmamaktadır. Bu listeye “yapmak”, 
“gullanmak”, “götürmek” ve “aparmak” gibi başka sözcükleri de ekleyebiliriz. 
“Yapmak” Azerbaycan’da genelde “duvara veya tandıra yapıştırmak” anlamında 
kullanılır ve Türkiye Türkçesinde taşıdığı diğer anlamlar “görmek” ve başka 
fiillerle ifade edilir (Örneğin “ne iş görürsen?”). “Kullanmak” fiili Azerbaycan 
Türkçesine “işletmek” fiilinin yerine oturmuş ve tekçe “kul” şeklinde dilde 
yaşayan sözcüğe yeni anlamlar yüklemiştir. “Götürmek” fiili Azerbaycan 
Türkçesinde “yerden bir şeyi kaldırmak veya almak” anlamında kullanılır ve 
bir şeyi bir yerden başka yere götürmeye “aparmak” fiili kullanılır ancak son 
öğrenci yazılarında Türkiye Türkçesi etkisinde “götürmek” fiiline yeni anlam 
yüklenmiştir. “Aparmak” fiili Kuzey Azerbaycan etkisinde “ifa etmek” ve 
“denetleme” anlamında da kullanılmıştır. Örneğin “konuşmayı aparan” ve hatta 
“aparıcı güç” ve “aparıcı” sözcükleri de kullanılmıştır. Son olarak “düşünmek” 
fiili “tefekkür etmek” anlamı dışında “anlamak” ve “idrak etmek” anlamını 
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da ifade edebilirdi ama Türkiye Türkçesi etkisinde bu anlamlardan yoksun-
laşmaya başlamıştır. “Düşünmeğin” sözü edilen anlamından “düşüneceh(k)” 
sözcüğü de “idrak” anlamında dilden silinmiş görünüyor. Anlambilimsel 
özellikler ve etkileşimin önemli bir kısmı, atasözleri, deyimler ve anlam yüklü 
kodlarla ilişkidedir.  Örneğin Koroğlu dergisi Türkçe dergilere karşı çıkanlara 
“tepegöz” anlamını kullanır veya öğrenci dergilerinde “mangurt” sözcüğüne 
rastlarız. Öğrenci dergilerinde atasözleri ve yerel deyimler Türkçe yazılarda 
yok sayılacak kadar az kullanılmaktadır. 

Sonuç

İran’daki Türkçenin yazılı dilini artzamanlı olarak araştırmak (diyakronik araş-
tırma) dil etkileşimi ve diller arası ilişki kuramları açısından önem taşımaktadır. 
Bu metinlerde ortaya çıkan dilin özellikleri ve zamanla evrimi sorumlu bir devletin 
tepeden inmeci planlaması ve dil politikalarıyla ortaya çıkmamıştır, ancak sıklıkla dil 
reformlarından etkilenen 3 dille - Farsça, Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi- 
etkileşime girmiştir. Genelde Azerbaycan nüfusunun önemli bir kesimi ve özellikle 
Türkçe metin üretenler bu dillerle derinden etkileşimde olmuşlardır: Zorunlu Fars 
dilli eğitim, medya ve geniş göç nedeni, akrabalığı olan Azerbaycan Türkçesi ve 
Türkiye Türkçesiyle de medya, kültürel ürünler, turizm ve eğitim nedeniyle. İran 
Türk topluluklarının kullandığı dilde değişimler yalnız sözü edilen dilin iç meka-
nizmaları dışı etkenlerden ortaya çıkmamıştır belki dilde konuşanlar ve özellikler 
yazı üretenler de dilin özgünlüğünü korumak ve doğurgan hale getirmek adına çaba 
sarf etmişlerdir. Bu makale, bu konuda ilk adımlardan biri olarak 1979 yılı sonrası 
21 Türkçe-Farsça dergide yayımlanan yazıların dilbilimsel özellikleri ve zamanla 
dil içi ve dil dışı etkenler sonucu gerçekleşen dil değişimi incelenmeye çalışılmıştır. 
Sonuçlar alfabe kullanımı, sözcük dağarcığı, söz dizimi ve anlambilimsel açılardan 
yazılı dilde ortaya çıkan özellikleri göstermektedir. Dili kullananlar bu süreçte aktif 
rol oynasalar da dış etkenlerin rolü belirgin şekilde görünmektedir. Dergilerdeki 
yazarlar Farsçanın zorunlu etkisine maruz kaldıkları için onun etkisini yerel ağızlardan 
ve iki akraba yazı üslubundan ödünç almakla gidermeye çalışmışlardır. Dolayısıyla 
Farsçadan gelen dil öğeleri ve dil özelliklerinde bir zorunluluk ve pasif etkileşim 
söz konusu olsa da Kuzey Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinden alınan özelliklerde 
seçici ve aktif davranmışlardır. Yazarlar söz konusu akraba dillerden ödünçlemeleri 
yerel özelliklerle bir araya getirip yazılı ürünler üretmişlerdir. 

Ek: Türkçe-Farsça Öğrenci Dergileri

Açıq Söz, Anayurdu, Araz1&2&3&4, Arazsesi, Arman, Arta, Azad Zencan, Azer, 
Azerbaycan, Azerbaycan’ın Sesi, Azerbaycan Şenasi, Azerbaycan Güneşi, Azerxezer, 
Axtarış 1&2, Ayna1&2, Baxış1&2, Barış, Bayquş, Birlik 1&2, Birlik Yolu, Tansu, 
Tanış, Taybaşı, Toplum, Barış, Bayquş, Bulten, Bulud, Bulut, Cırtdan, Cığatı, Çalğı, 
Çalış, Çağrı, Çağdaş, Çiçek, Çenlibel, Çenlitel, Dalğa, Dan Ulduzu 1&2, Dan Yeli, 
Deniz, Dede Qorqud, Durna, Düzgün Xeber, Elçi, El Sesi, Erkin, Erdem, Evrin, 
Eqtesade Azerbaycan, Gelecek, Gerçek, Genc, Görüş, Güneş 1&2&3, Göy, Heydar 
Baba, Inam 1&2, Işıq 1&2, Ildırım, Işıq Yol, Koye Şehriyar, Kimlik, Qartal, Qopuz, 
Qıbçaq, Qızıl Üzen, Mazun, Medeniyyet, Nesim, Noaveran, Oyanış, Özlük, Ölke, 
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Ölkemiz, Öyrenci, Öyrenci Baxışı, Saray, Savalan 1&2&3, Sav, Sayan, Settarxan, 
Sehend 1&2, Seher1&2&3, Ses, Sobhe Sahra, Soğuz, Sönmez, Şehriyar 1&2, Sabah, 
Tanış, Toplum, Topraq, Uc, Ulus1&2, Ulduz 1&2&3, Ülker, Haray 1&2, Xan Nene, 
Xezer1,2,  Yapraq, Yarpaq, Yaşar, Yaşayış, Yaşılyol, Yaşmaq, Yağış, Yeni Baxış, Yeni 
Yol, Yol, Yolbir, Yoldaş 1&2, Yurd 1&2, Zengan, Zencan Sözleri, Zengin.

KAYNAKLAR

1- ASGHARZADEH, A. (2007) Iran and the challenge of diversity: Islamic fundamentalism, 
Aryanist racism, and democratic struggles, New York: Palgrave Macmillan.

2- BOESCHOTEN, Hendrik (2005) “Some Notes on “Mixed” Written Western Oghuz Turkic”, 
E. A. Csato, B. Isaksson & C. Jahani (Yayımlayan), Linguistic Convergence and Areal Diffusion: 
Case Studies from Iranian, Semitic and Turkic, London (Routledge).

3- BOSNALI, Sonel (2007) “İran Azerbaycan Türkcesi Toplumdilbilimsel Bir İnceleme”, Kebikeç, 
Dil ve Edebiyat Dizisi 7, İstanbul. 

4- BOSNALI, Sonel (2008) “Halaç Türkçesinde Gelecek Zaman”, Uluslararası Türk Dili Kuru-
latayı, TDK Yayınları, Ankara.

5- BULUT, Christiane (2005) “Iranian Influences in Sonqor Turkik ”, E. A. Csato, B. Isaksson & 
C. Jahani (Yayımlayan), Linguistic Convergence and Areal Diffusion: Case Studies from Iranian, 
Semitic and Turkic, London (Routledge).

6- CSATO, E.A (2005) “On Copying in Kashkay”, E. A. Csato, B. Isaksson & C. Jahani (Yayımla-
yan), Linguistic Convergence and Areal Diffusion: Case Studies from Iranian, Semitic and Turkic, 
London (Routledge).

7- DOERFER, Gerhard (1988) “Grammatik des Chaladsch”, Turcologica 4, Harrassowitz, Wiesbaden.

8- DOERFER, Gerhard & TEZCAN, Semih (1994) “Folklore-Texte der Chaladsch”, Turcologica 
19, Harrassowitz, Wiesbaden.

9- ERFANİ, Parisa (2012) “Azeri Morphosyntax: The Influence of Persian on a Turkic Language”, 
MA. Thesis, Simon Fraser University.

10- GÖKDAĞ, Bilgehan & HEYET, Rıza “İran Türklerinde Kimlik Meselesi”, Bilgi, Sayı30.

11- HEYET, Cavad (1987) Türk Dilinin ve Lehçelerinin Tarihî Seyri (Farsça), Peykan, Tehran. 

12- HEYET, Rıza (2005), “19.Yüzyıldan Günümüze İran’da Basın-Yayın Hayatı”, Yayınlanmamış-
Yüksek Lisans Tezi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi.  

13- JOHNSON, Lars (2001) “Discoveries on the Turkic Linguistic Map”, Swedish Research 
Institute in Istanbul, Stockholm.

14- JOHNSON, Lars (2005), “Bilateral Code Copying in Eastern Persian and South-Eastern 
Turkic”, E. A. Csato, B. Isaksson & C. Jahani (Yayımlayan), Linguistic Convergence and Areal 
Diffusion: Case Studies from Iranian, Semitic and Turkic, Routledge, London.

15- JOHNSON, Lars & BULUT, Christiane (Yayımlayan) (2006) Turkic-Iranian Contact Areas: 
Historical and Linguistic Aspects, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 

16- KIRAL, Filiz (2000) “Das gesprochene Aserbaidschanisch von Iran: Eine Studie zu den 
syntaktischen Einflüssen des Persischen”, Turcologica 43, Harrassowitz, Wiesbaden.

17- MATİN-ASGHARİ, Alireza (2012) “The Pahlavi Era Iranian Modernity in Global Context”, Daryaee, 
Touraj (Yayımlayan) The Oxford Handbook of Iranian History , Oxford University Press, New York.



216

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

18- RASHİDİ, Hasan (2006) “İnqilabdan Sonra Azerbaycan Metbuatı”: http://arashtirma.blogfa.
com/post/68 .

19- RİAUX, Gilles (2012) “Literatures at the intersections of national territories: Iranian- 
Azerbaijani ethnic entrepreneurs in a transnational historical space”, Nationalities Papers, The 
Journal of Nationalism and Ethnicity, Volume 40, 2012 - Issue 3.

20- SHAFFER, B. (2008) Sınırlar ve Kardeşler, İran ve Azerbaycanlı Kimliği, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

21- STEIN, Heidi (2014) Turkic Language in Iran - Past and Present, Harrassowitz Verlag,  
Wiesbaden. 

22- SHOKRİ, Omid (2005) “(Güney) Azerbaycan’ın Öğrenci Dergilerine Bir Bakış”, Araz Dergisi 
Azerbaycan Öğrenci Herekatı Özel Sayısı, Tebriz Üniversitesi. 

23- TEMİZYÜREK, Fahri & BOYLU, Emrah (2015) “İran’da Türkçenin Dünü ve Bugünü”, 
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 2015 Kış (2).

24- TEZCAN, Semih (1999) “Halaççanın Önemi ve Halaçça Araştırmalarının Sürdürülmesi 
gerekliliği” Fujishiro  Shogaito (Yayımlayan) Issues in Turkic languages description and language 
contact, Kyoto University, ss:203-212.



217

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

IRAK TÜRKMEN AĞIZLARIYLA YAZILMIŞ 
HAYDAR BABA NAZİRELERİ

Kubra Saadun JAAFER *

GİRİŞ

Diğer uluslar gibi Azerbaycan’dı çağlar boyu güzel simalar yaratmıştır. Bu çağın 
en büyük simalarından biri,  ünlü Azerbaycan şairi Şehriyar’dır. Şehriyar’ın gerçek 
adı Seyyid Muhammed Hüseyin Şehriyar’dır. Şiirde Şehriyar adıyla tanınmaktadır, 
Muhammed Hüseyin Şehriyar 1904-1905 yıllarında Tebriz’de doğmuş ve 1905-1911 
yılları arasındaki çocukluğu babasının köyü olan Heyder Baba dağının eteklerindeki 
“Hoşnegab” köyünde geçmiştir. 1924’te Tahran’a giderek Tıp Fakültesine kaydol-
muştur. Bir aşk macerası ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle, Şehriyar Tıp Fakültesini 
terk etmek zorunda kalmıştır. Şehriyar Tahran’ı terk edip Meşhet şehrinde üç yıl 
memurluktan sonra tekrar Tahran’a gelmiştir. Sonradan devlet memuru olan Şehri-
yar, 30 yıl kadar devam eden bu hizmet süresinde edebi yapıtlarına devam etmiştir, 
Tahran’ı terk edip Tebriz’e döndüğünde “Haydar Baba’ya Selam” adında önemli bir 
eser yaratmış, doğrudan doğruya derin muhabbet dolu olan eserini meydana koy-
muştur. Bu eserin izinde yürüyerek Türk bölgeleri şairleri ve Irak Türkmen şairleri 
de Şehriyar’ın sesine ses vererek nazireler yazmaya başlamışlardır1.

Irak Türkleri ilk olarak bu ölmez, şah eseri altmışlı yıllarda daha yakından 
tanımışlar, hakkında ilk yazı İbrahim Dakuklu tarafından “Şehriyar ve Haydar 
Baba’ya Selam” adlı makale, Bağdat’ta çıkan Kardeşlik dergisinde 1964 yılında 
yayınlanmıştır. İbrahim Dakuklu ve Prof. Ahmet Ateş, 76 beşlikten oluşan birinci 
Haydar Baba’yı 1964 yılında okurlara tanıtmıştır. Arkasından Üstad Ata Terzibaşı, 
bir Tebriz seyahatinde şair ile görüşüp “Şehriyar” adlı makalesini yine aynı yıl aynı 
dergide yayınlamıştır.

Üstad Ata Terzibaşı makalesinde şair ile sohbetleri, onun şahsi ve edebi hayatına 
dair bilgileri ve Haydar Baba’nın basımlarının ve onun ikinci bölümünü, okurlara 
tanıtmıştır. İşte ilk olarak bu iki yazı nedeni ile Haydar Baba destanı, geniş bir şekilde 
Irak Türkmenleri arasında yayılmıştır.

Tespit ettiğimiz nazireler, 18 Türkmen şairine ait olan 26 şiirden oluşmaktadır. 
Şiirler 11’li hece vezni ve beşlikler halinde yazılmış, kafiye sistemi olarak da a\a\b\b 
kafiye sistemi kullanılmıştır. Nazirelerin adında genellikle Baba kelimesi geçer. 
Gürgür Baba, Gözlü Baba, Kaytaz Baba, Pamuğ Baba, Gulam Baba, Kara Baba, 
Bâlım Baba, Aslan Baba gibi. Bunlar da ya coğrafi bir mekânın adı ya da daha 
önce yaşamış bir kişinin, bir velînin adıdır. Şairler, şiirlerini kendi yerel ağızlarıyla 
* Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
1 Behcet Sadık İbrahim, Şehriyar İlham Kaynağı, Kerkük, 2006.
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yazarken Irak Türkmen bölgeleri arasındaki ağız farklılığı nazirelere de yansımıştır. 
Bu farklılıklar, teklik ve çokluk 2.şahıs iyelik eklerinde, teklik ve çokluk 2.şahıs 
zamirlerinin genetif (ilgi) halinde ve bazı fiil kiplerinin teklik ve çokluk 2.şahıs 
çekimlerinde (n)’nin “v” ve “y” olarak geçtiği şeklindedir. Bu özelliklerine göre, 
Irak Türkmen ağızları iki gruba ayrılmaktadır: 

1. “V” grubu: Kerkük, Erbil, Dakuk, Karahan, Kızrabat(Kızıl Avant), 
Hanekin, Şahraban, Mendeli ve Bedre’de yaşayan Türkmenlerin ağızları 
bu gruba girmektedir. Kıpçakçadan kalma V’li biçime Afganistan’da 
yaşayan Aşar ağzında, bir yandanda Azerbaycan’da Kuba’nın kuzeyindeki 
bazı köylerde rastlanır:

Gürgür Baba āltun gibi aḫar ırmaġıv 
Ḫoyrat süsler güllü çiçekli bir baġıv2

2.  Y’li şekil ise Tisin Mahallesi, Beşir köyü, Bayat ağzı: Bastamlı, Abbut, 
Zengili, Bıravçılı ve Çardağlı köylerinde geçmektedir. Ayrıca Musul ve 
yöresinde bulunan Türkmen ağzı,  Altunköprü, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, 
Kifri, İmam Zeynelabdin ve Keretepe ağzıda bu gruba girmektedir. Bu 
şeklin Karayımcada, Evrivan yöresindeki Azerbaycan ağızlarında ve 
Güney-doğu Anadolu ağızlarında da geçtiği görülmektedir3:

Duzḫurmatu sėvdim seniy adıyı 
ᶜİraḳ soylu o Türkmān ėvladıyı4

Nazireler ve şairler:

1.Tuzhurmatu: Hüseyin Ali Mübarek tarafından yazılan ilk eserdir. 1965 
yılında Kerkük’te basılmıştır. 127 beşliklerden oluşur. “Tuzhurmatu” Eskide 
Kerkük vilayetine şimdi ise Selaettin şehrine bağlı olan 60 km uzaklığında 
Kerkük’ün güneyine düşen bir Türkmen ilçesidir ve bu ilçe Bayat köylerinin 
merkezidir. Kültür kanağı olarak bir folklor bakımından zengin bir ilçedir. 
Bu yüzden şair ilçesini bir sembol edip şiirlerini yerel halk ağzıyla yazmıştır. 
Şiirinde zenginlik, yoksulluk, şehitlik, hak ve nahak sözcüklerini işlediği 
görülmüştür. Tuzhurmatu ilçesinde bulunan Murtaza Ali Dağını, Aksu neh-
rini, İmama Ahmet makamı gibi kutsal yerleri ve Tuzhurmat folklorunu bu 
nazirede kaleme almıştır.

Nazireden örnekler:
2 Şemsettin Türkmenoğlu , Gürgür Baba, Bağdât, 1990.
3 Saadettin Buluç, “Mendeli (Irak) Ağzının özellikleri”, 1. Türk Dili Kurultayına Sunulan Bildiriler, 1972, 
Ankara, 1975, T.D.K. Yay. s. 181-183; Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, İstanbul, 1971.
4 Fevzi Ekrem Terzi, Tuz ve Balam Nürden Destanı, Bağdât, 2003.
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Duzḫurmatu, gün yuḫudan Ḳaḫanda 
“Mursa ᶜĒli” üzerinen baḫanda 
Āltın seller, gümüş suya āḫandā 
Ḥeyrān olur kibār ḥüsnün görenler! 
Cevab alır çoḫ gözelliġ soranlār!

(…)

Torpaġıyda yatırı mērd ecladlar 
Yėrlerinde bugün yaşār ėvladlar 
Bunan sora geleceġdir eḥfadlar 
Bu mesreḥte her gelen bir rol oynār 
Ḫançı oynār yolcu oynār yol oynār

2. Gürgür Baba’ya Selâm: İsmail Serttürkmen tarafından yazılan bu eser 
1965 yılında Kerkük’te yayımlanmıştır. 11 heceli 101 beşlikten oluşan bir 
şiir kitabı, 1965’te Kerkük Belediye basım evinde basılmıştır. “Gürgür Baba” 
Irak’ın kuzeyinde Kerkük yakınlarında bulunan bir petrol sahası ve gaz 
alevidir. 1972 yılında keşfedilmiştir. 40 metredir ve 250 yıldır yanmaktadır. 
Kerkük’ü ezelden beri aydınlatan sönmeyen sürekli yanan ocağı, yüz yıllarca 
dillerde destan olmuştur. Yanarını ilham alarak Kerkük’ün yerel halk ağzıyla 
bu nazireyi yazmıştır.

Nazireden örnekler:

Gürgür baba salām ossun derinen 
Yabancı degilem özler ilinen 
Nene ḳucaġınan merdler bėlinen 
Gürgür baba salsav bizi yaduva 
Ādımız baġlıydı senüv āduva

(…)

Gürgür baba ayaz gėcesi işiġiv 
Sāvvuġlarda ḳėzġin ḳėzġin ḳėşliġiv 
Uşaġları sėvindiren ḫoşluġuv 
Men bėşigden ışıl ışıl baḫardım 
Uşaġiyken ḥikmetivi oḫardım
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3. Gürgür Baba: Dr. Abdullatif Benderoğlu tarafından yazılmıştır. 1976 
yılında Bağdât’ta basılmıştır. 46 beşliklerden oluşmaktadır.

Nazireden örnekler:

Gürgür baba, Kerkük ėlin satmadı 
Dostunu da duşmanına ḳātmadı 
Ātaş ātaş, ālavlandı yātmadı 
Yüzlerce il gėçti gene oyaġtı 
ᶜİraḳ için sökülmeyen dayaġdı

(…)

Gürgür baba, Ḥeyder baba ağladı 
Şehriyar’ın yarasını baġladı  
Daşa dönen üregleri daġladı 
Sen de bir az Tebriz için yān baba 
Ḳān ḳardaşıy, ḳān ḳusuru ḳān baba

4. Kaytaz Baba- Bir Ömür Destanı: Mehmet Mehdi Bayatoğlu tarafından 
yazılmıştır. 1979 yılında Bağdât’ta basılmıştır. 90 beşlikten oluşmaktadır. 
“Keytez baba” adı Tuzhurmatu’da efsaneleşmiş bir bahçe adıdır. Tuzhurmatu 
ağzıyla yazılmıştır. Bayatoğlu Irak Türkmen halkının atasözlerine, çocuk 
oyunlarına, masallarına, eski destanlarına bu nazirede yer vermiştir.

Nazireden örnekler:

Tāriḫleri şānlandıran şehidti 
Günlerde heykel ḳurān igitti 
Şehidlere tāriḫler bāş egibti 
Zamān gėçer, şehid adı silinmez 
Ādı ḳālır, ḳebri nerde? bilinmez

(…)

Ḳeytez baba, salām sene gönülden 
Seni sėven milletinden her ėlinden 
Seḥer vāḫtı gönül āçan her yėlden 
Dinle sözüm pārayla yurd sātılmaz 
Düz dėmişler “Ėt dırnaġdan ayrılmaz

5. Vatân Destanı: Dr. Sabah Abullah Kerküklü tarafında yazılmıştır.1988 
yılında Bağdât’ta basılmıştır. İnsan yüreğinde yaşayan özlemi ve yurt sevgisini 
taşıyan bu destan 205 beşlikten oluşmuştur ve dili Türkiye Türkçesidir.

Nazireden örnekler:
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Kutsāl yurdum yolunu yorgun gezeydim 
Balık gibi serbest suda üzeydim 
Onda ölüp kendi kabrim kazaydım 
Dünya cihan şerf beni tanırdı 
Şan tarihim Gürgür gibi yanırdı

(…)

Kutsal yurdum suyundan bir kurtum içeydim 
Yarla bir gün çölde biçin biçeydim 
Rüya gibi yar gözünden geçeydim 
Mecnun olup koy düşeydim çöllere 
Rehber olup dar sokaklı yollara

6. Gulam Baba’ya Selâm: Selahattin Nacioğlu tarafından yazılmıştır. 1993 
yılında Bağdât’ta basılmıştır.  174 beşlikten oluşmaktadır. “Gulam baba”  
Tuzhurmatu’nun en eski yerlerindendir. Şair nazireyi Tuzhurmatu ağzıyla 
yazmıştır.

Nazireden örnekler:

Duzḫurmatu, Gürgür Baba destanɪ 
Ġulam Baba, ḳeytez Baba bostanɪ 
Bunlar hepsi Ḥeyder Baba fistanı 
Bu yanḳılar Şehriyar’a ād ossun 
Şehriyar’ın rüḥü bir de şād ossun

(…)

Ġulam Baba Āḳsu aḫar daġlardan 
Hep aḫmaġı gül çiçegli baġlardan 
Ussuyunu içen, gönlü saftı aġlardan 
Ġulam Baba Aḳsu gözel bir çaydı 
Dāşı yulduz, ussuyuda gümüş āydı

7. Bâlım Baba’ya Selâm: Hasan Kevser tarafından yazılmıştır. 1995 yılında 
Bağdât’ta basılmıştır. İki ciltten oluşur. İlk cilt 210 ve 2. Cilt ise 150 beşlikten 
oluşmuştur. Dili Türkiye Türkçesidir. 

Nazireden örnekler:

1. Ciltten

Bālım baba neler gördün sen neler 
Ben gizlerim ama ḳelbim derd diler 
Leyle saḫta bėşigimi yād biler 
Dedelerden sensin bize yādigar 
Dünyada yoḫ yurdum gibi bir diyār
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2. Ciltten
Bālım baba, birāz düşün halimiz 
Şahin uçmuş, karga sārmış yālımız 
Ekmeġimiz tuzsuz, ācı bālımız 
Bāşlarımız yine dim dik kalacak 
Tānrı demiş, haklı hakkını alacak

8. Ėl Sevgisi: Hızır Galib Kehyegil tarafından yazılmıştır. 2000 yılında 
Kerkük’te basılmıştır. 143 beşlikten oluşur. Şair nazireyi büyüdüğü Kerkük’e 
bağlı olan “Tisin” semtinin şivesiyle yazmıştır. 
Nazireden örnekler:

Ḳāş ḳererir gėce perde ātanda 
Düşünceler hepsi birden çatanda 
Ėl sėvgisi coşar onda yatanda 
Yüz  bin salām gözel sėvilen yurda 
Köyümüzün üzü güleydi bir de
(…)
Bizim Tisin Kerkük’ün bir ḳoluydu 
Dörd bucaġı daġlar iyle doluydu 
Köymüzün mėyveleri boluydu 
Ḥeyranıydım dātlı şirin sözüne 
Her ne dėsem borclu ḳallam özüne

9. Dede Kember- Leylan Destanı: Sâbır Demirci tarafından yazılmıştır. 2001 
yılında Kerkük’te basılmıştır. 242 beşlikten oluşur. Dede Kember Kerkük’e 
bağlı “Leylan” kasabasında bulunan bir yer adıdır.
Nazireden örnekler:

Dede Ḳember salām vėrdim ālasan 
Derdim sāyım beke birez dalasan 
Yüz il daha itmiyesen ḳalasan 
Gėvlimizin aydınlıġı, şānı sen  
Ēyyi tanı kimliġimde mēni sen
(…)
Dede Ḳember neyçin üzüv, gülmürü? 
Gözlerivün yaşını, kimse silmiri? 
Men bilirem, başḳaları bilmiri 
Çiḫtim Kerkük soḳaḳların gėzmeġe 
Mullaları, dervişleri yazmaġa
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10. Nergiz Hanım: Dr. Sabah Abdullah Kerküklü tarafından yazılmıştır. 2002 
yılında Kerkük’te basılmıştır. 114 beşlikten oluşur.

Nazireden örnekler:

Nergiz Ḫanım ḥeyyif ossun biz ḳocaldıġ 
Āltun vėrdiġ gümüş vėrdiġ tuc āldıġ 
Dehr ēlinde ikki ḳuru sümüg ḳaldıġ 
Zireg zireg gėtti bizim çāġımız 
Ḫazan oldu vėren oldu baġımız

(…)

Kėşke ḫanım, eski günler döneydi 
Başımızdan bayaz denler söneydi 
Gēncliġ ḳuşu baġımıza ḳonaydı 
Onda ḥüsnün, ḳoy görenler göreydi 
Ġem ḳeḥirden, yüz vaviyla ḳuraydı

11. Tuz ve Balam Nürden Destanı: Fevzi Ekrem Terzi tarafından yazılmıştır. 
2003’te Kerkük’te basılmıştır. 193 beşlikten oluşur. Şair Tuzhurmatu folklo-
runu naziresinde canlandırmış ve Tuzhurmatu’nun yerel şivesiyle yazmıştır.

Nazireden örnekler:

Duzḫurmatu sėvdim seniy adıyı 
ᶜİraḳ soylu o Türkman ėvladıyı 
Sebbeḥ erken esen serin badıyı 
Daşlarıyda, bes yaḳut adı vār 
Ḫurmatının cennet kimin dādı vār

(…)

Her kim sorsa tariḫimi ėlimi 
Göster, Aḳsu, Ḫasa, selimi 
İnan sene baġlamışām belimi 
Bizler yaydıġ ḥāḳ sesini dünyeye 
Biz oḫuduġ bestesini dünyeye
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12. Türk Dünyasına Selâm Destanı: Faruk Faik Köprülü tarafından yazılmıştır. 
2011 yılında Kerkük’te basılmıştır.

Nazireden örnekler:

Şehriyar’ım sene yazdım ḳelemim 
Misk ḳoḫulu, bāl süzülen kelemim 
Bizden size salāvatım salāmım 
Uçan ḳuşlar ḳanatın işledim 
Gözel ḫatla tellerin gümledim

(…)

Şehriyār’ım, bāşın ḳāldır bana baḫ 
Yüregimden ḳān sızlırı yėre baḫ 
Hanı “Şeki” hanı “Şirvan”, ḳara baḫ 
Harda ḳaldı o gür yanan çıraġlar 
“Kınalı dağdan” şakıldıyān bulaġlar 

13. Yurdum Kerkük: Ferah Kökkaya tarafından yazılmıştır. 1968’de Kerkük’te 
basılmıştır. 42 beşlikten oluşur.

Nazireden örnekler:

Yurdum Kerkük, aduv ḳere āltundu 
Ḳıymetüv her yėrde çoḫ çoḫ üstündü 
Sende bin il ḳālsam sanki bir gündü 
Bilmem sende, siḥir var cadı var 
Gürgür baba çoḫ dertliye olu çar

Yurdum Kerkük, ne gözeldi bu ḳala 
Her yanında gögeribdi āl lala 
Bunu gören inan olu budala 
Gözel ḳala ḫoş ḳala yüce ḳala 
Atalarımızdan ḳalan ḳoca ḳala

14. Aslan Baba Destanı: Sabır Demirci tarafından yazılmıştır. 2005 yılında 
Kerkük’te basılmıştır. 212 beşlikten oluşur. Şair bu nazirede Kerkük ve 
Leylan’da bulunan yatırları, Tekkeleri, tanılan kimseleri ve halk folklorunu 
canlandırmıştır.

Nazireden örnekler:

Aslan baba özüv başar bu işi 
Ḳaybolmasın dedemizin görüşü 
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Hele ḳalıb zubun ceket girişi 
Çalışırlar tariḫini silsinler 
Hiç silinmez bunu ēyyi bilsinler

15. “Hıdırilyâs”: Rıza Çolak tarafından 6 beşlik halinde yazılan, Bağdat’ta 
yayımlanan Yurt gazetesinin 1266 sayısında ve Kasım Sarıkaya’nın Çağdaş 
Türkmen Şairleri kitabında bulunan naziredir.

Nazireden örnekler:

Ḫıdırilyās bize ḳonuş yaşından 
Neler gördün neler gėçmiş başından? 
Nuḥ tufanı, Süleyman’dan, ᶜerşinden 
ᶜAnḳa ḳuşu ḳāf daġından ḫeber vėr 
Aḳ dėvlerin yataġından ḫeber vėr

(…)

Ḫıdırilyās vatān bizim cānımız 
Kemigimiz, damārımız, ḳānımız  
Vārlıġımız, şerefimiz, şānımız 
Ana gibi biz vatān sėveriġ 
Ana gibi biz vatān sėveriġ

16. “Gözlü Baba”: Sâbır Demirci tarafından yazılan, Kasım Sarıkahya’nın 
Çağdaş Türkmen Şairleri, antolojisinden alınmıştır. Gözlü Baba Tuzhurmatu 
ile Süleyman Beg arasında yer alan bir kaplıcanın adıdır.

Nazireden örnekler:

Gözlü baba yoluv doyaġ tutaydı 
Yār dudaġı bayaz ḳaymaġ tutaydı 
Keşke bir gün gėvil ayaġ tutaydı 
Onda doġru ᶜāşıḳ bilini 
Çoḫ ᶜāşḳın adı ᶜāşḳtan silini

(…)

Gözlü Baba nişāncı oḫ ātırı 
Yiḫilmemiş imām ᶜĀbbas yatırı 
Murāz ālan onun payın gētiri 
Ḳurbān olum murāzına ādına 
Baba sele onu doġan ḳadına
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17. “Gürgür Baba 1”- “Gürgür Baba 2” ve “Şehit Destanı”: “Gürgür Baba 
1” ve “Gürgür Baba 2” Salâh Nevres’in 1989’da Bağdât’ta yayımladığı Pencere 
adlı şiir kitabında yer almaktadır.  Birinci “Gürgür Baba” 29 Eylül 1967’de 
ikincisi ise 1 Kasım 1985’te Kerkük’te yazılmıştır. “Gürgür Baba” 5 beşlik, 
2. şiir 5 beşlik ve 1 beyit olarak 7+7=14lü hece vezni ile kaleme alınmıştır. 
Salâh Nevres’in 9 Ağustos 1976’da Kerkük’te yazdığı “Şehit Destanı” adlı 
şiir ise 24 beşlikten oluşmuştur. 

Nazireden örnekler:

“Gürgür Baba1”

Ey sırrımı saḫlayan tariḫin meşᶜālesi 
Ey tükenmez baharın bizde solmaz lālesi 
Sen ey ḥür güneşlerin ᶜulvi penbe hālesi 
Pembe pembe yaldızla gözlerimin yaşını 
Yansıt ey Baba Gürgür içimin ātaşını

“Gürgür Baba 2” 

Her sırrıma tanıḳsan yeter gizleme artıġ 
Ḳarşımda duyuyorum baş açıġ yaḫa yırtıġ 
Sönersen sön biz ancaġ ısınmayı bıraḳtıġ 
Ey ᶜāşkım baba Gürgür ey çilem ez özlemim 
Tutkum, hıncım, dilegim, çiraġım cehennemim

Şehit Destanı

Anne ḳārnı doḳḳuz aylıġ ėvindi 
Doġarken de herkes sene sėvindi 
Annen baban nice günler dėvindi 
Atlas, ipek, telli cihaz biçtiler 
Ḳuyumcuda Maşallah’lar sėçtiler

18. “Gürgür Baba”: Faruk Köpürlü’nün “Gürgür Baba” adlı manzumesi Kasım 
Sarıkahya’nın Çağdaş Türkmen Şairleri’ adlı antolojisinde yer almaktadır. 

Gürgür Baba şehirlerin zineti 
Fuzuli’ler Hicri’lerin sireti 
Gönül yaḳar Muçıl’nın ḫoyratı

Yâda düşer “Bu ālma dörd olaydı” 
Boynum vuran kėşke bir merd olaydı.

(…)
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Gürgür Baba merdlerin ḳalası 
Merd ḳanıyla yuġrulmuş esası 
İnsanlıġın eger varsa safası 
Ḥüriyettir.. Ḥüriyettir.. Ḥüriyet 
Neye deger ḥayat olursa zillet

19. “Gürgür Baba”: Semsettin Türkmenoğlu’nun 1990’da Bağdâd’ta yayım-
lanan Çoban ile Avcı adlı şiir kitabında 13 beşlik olarak yer almıştır:

Gürgür Baba āltun gibi aḫar ırmaġıv 
Ḫoyrat süsler güllü çiçegli bir baġıv 
Dem gününde bekçidi her bir daġıv 
Ḳere āltun Allah’tan armaġandı 
O bir vėrgi, bir çoḫ derde dermandı.

20. “Koca Çoban”: Mutasım Namık Selâhiyeli’nin “Koca Çoban” adlı man-
zumesi 18 Şubat 1993’te Bağdât’ta Türkmen Kültür Müdürlüğü tarafından 
yayımlanan haftalık Yurt gazetesindeki yazısından alınmıştır. Koca Çoban 
şairin doğduğu Kifri’de bir tepenin adıdır.

Nazireden örnek:

Koca çoban Kifri āltı haradı? 
Ġem gussadan bütün cānım yāndı 
Yānlız sizi görmeġ muna çaradı 
Ḥāḳtan dile hep küsenler barışsın 
Āyrı düşen biriyle ḳāvuşsun

21. “Pambuğ Baba”: Sâbır Demirci’nin bir çocuk oyunu olan “Pambuğ 
Baba” adlı manzumesi 2 Temmuz 1992’de Bağdât’ta Türkmen Müdürlüğü 
tarafından yayımlanan “Destan Yazarlarına Destan” adlı yazıdan alınmıştır5:

Nazireden örnek:

Pambuġ baba çoḫ elbise sennendi 
İkki sėvda bir gėvil bir cānandı 
Sene gelen sėvgi salām mennendi 
Āl salāmım sen gėvlimi şād ėle 
Hiç unutma kefenimi yād ėle

5 Ayşe Gül Şertkaya, “Şehriyâr’a Irak’ta Yazılan Nazireler, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2010.
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22. “Kara Baba”: Kara Baba, Kerkük’te bir yatır adıdır. Sâbır Demirci 
tarafından kaleme alınan “Kara Baba” adlı nazire 1 Ekim 1992’de Bağdât’ta 
Türkmen Kültür Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Destan Yazarlarına 
Destan” adı yazıdan alınmıştır:

Nazireden örnek:

Ḳere Baba hanı Bulaġ ḥamamı? 
Bāġ içinde işitme yėl imamı 
Si Ḫıdır’ın ketekten direg dāmı 
Sele mene gėdim görüm izini 
Harda gömdüv uzun Raḥmaz ḳizini?

23. Koca Hünkâr Destanı: Şemseddin Türkmenoğlu tarafından yazılmıştır. 
135 beşlikten oluşmuştur. Koca Hünkâr, Kerkük’e bağlı olan Tazehurmatu 
nahiyesinde bulunan Tekke adıdır.

Nazireden örnek:

Ḳoca ḫünkār bāḫtım bāġlı ḳalıbdı 
Her bir sėven murazını ālıbdı 
Şum teliḥim meni derde sālıbdı 
Cümᶜe günü günü bir imama giderem 
ᶜĀşıḳlarçın ḫėrli düᶜe ėderem

24. Sarıkahya Destanı: Mehmet Hurşit Kasapoğlu tarafından yazılmıştır. 
100 beşlikten oluşmuştur.

Nazireden örnek:

“Sarıkahya” dinle bir āz sözüm 
Mum kimin, men yaḳtım özüm özümü 
Yānlız sene dikmiştim ikki gözüm 
Düz yolumda baḫmadım saġa sola 
ᶜÜmür gėçti dönmerem çıksam yola
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25. “Keytez Baba”: Hasan Necef Felâhî tarafından yazılmıştır.

Ḳeytez Baba gėçen ᶜümrün destanı 
Ekmiş çocuġ, eski ḥayat bostanı 
Naḳşı gözel her gözelin fistanı 
Milletimin güzgüsüdür bu destan 
Göstermiştir gül bāġını o bāġvan

SONUÇ

Türk dünyasının önde gelen şairlerden olan “Muhammed Hüseyin Şehriyar”ın 
yarattığı “Haydar Baba’ya Selam” şiiri Türk dünyasında dilden dile dolaşırken Irak 
Türkmen şairleri de kalemlerini durdurmadan şiire nazireler yazmaya çalışmışlardır.

Bu bildiride; “Haydar Baba’ya Selam” şiirinin Irak Türkmen şairleri arasında da 
doğan değerini göstermek amacıyla şairlerin kendi yerel ağızlarıyla yazmış oldukları 
nazireler bir araya toplanarak Irak Türkmen halkının ağızlarını, nazirelerde geçen 
kültürlerini, adet, gelenek göreneklerini Türk dünyasına nasıl aktardıkları ortaya 
konmaya çalışılmıştır.
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ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE MEHMET AKİF VE ŞEHRİYAR

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU *

Edebî metin bir kültürün içinde şekillenir, beslendiği kültürü yansıtır ve bu kültürü 
sonraki kuşaklara aktarma vazifesi taşır. İçinde doğduğu kültürün taşıyıcısı olan edebî 
metnin farklı veya aynı coğrafyadaki kültürlerden etkilenmesi de gayet tabiidir. Elbette 
her yazar eserinde öncelikle kendisinden, kendi gözlemleri ve tecrübelerinden, içinde 
yetiştiği toplum ve yaşadığı çağdan hareket eder. Ancak edebiyat eleştirmenleri edebî 
metinlerin kendilerinden önce yazılmış edebî metinlerden de beslendiği gerçeğine 
dikkat çekerek metinler arası ilişkiden söz ederler1. Rus eleştirmen Mihail Baktin, 
metnin tarihî ve sosyal gerçeklerle bağını göz ardı etmeden “bir metnin daha önce 
ya da kendi döneminde yazılmış öteki metinleri özümsediğini, hatta kimi zaman 
onlara bir yanıt olduğunu”2 savunur. Metinlerarası kavramının nazariyatçısı olarak 
kabul edilen Fransız eleştirmen Julia Kristeva, geniş ölçüde Baktin’in görüşlerini 
benimseyerek bir metin ile diğer metinler arasındaki her tür ilişkiyi metinlerarası 
ilişki olarak görür, dil yoluyla başka bir metnin (gönderge metin) ana metnin içine 
yedirilip dönüşüme tâbi tutulduğunu belirtir:

 “Dil üretici bir işlev gerçekleştirir; dil yoluyla metin gösterenleri yan yana ekler, 
onları bir bağlamdan alarak yeni bir bağlam içerisine dönüştürerek sokar, böylelikle 
karşılıklı ilişkiler içerisinde belli değişiklikler yaratır. Bu ilişkiler metinlerarası 
ilişkilerdir.” 3   

Bir edebî metin kendisinden önce farklı bir toplumsal yapının içinde kaleme 
alınmış edebî metinlerle tür, şekil, içerik ve anlatım açısından ortaklıklar, benzerlikler 
gösterebilir. Açık ya da kapalı bir şekilde ana metin gönderge metinlerden yararlana-
bilir. Bu yararlanma “alıntı”, “gizli alıntı”, “anıştırma”, “gönderge”, “yansılama”, 
“öykünme”, “anlatı içinde anlatı”, “basmakalıp söz”4 gibi yöntemlerle gerçekleşir. 
Bu yöntemlerden birini veya birkaçını kullanmak suretiyle meydana gelen benzer-
likler / ortaklıklar sadece ana metnin yazarının entelektüel kimliğine, birikimine 
ya da iki yazarın duygu ve düşünce dünyasındaki yakınlığa işaret etmez; kültürel 
ortaklığı da gösterir. Bu kültürel ortaklıktan hareketle ana metnin yazarı okuyucuda 
kuvvetli bir etki yaratmak, iki toplumun hayata bakış ve kültürdeki ortaklıklarına 
dikkat çekerek, hem kendi toplumunu harekete geçirmek hem de ortak değerlerde 
birleşme çağrısı yapmak isteyebilir. 

Bu çalışmada aynı soydan gelmekle birlikte Doğu dünyasının farklı coğrafyalarında 
doğmuş, farklı kültürler içinde yetişmiş ve farklı siyasî ve sosyal şartlar altında eser 
* Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
1 Geniş bilgi için bkz. Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, İstanbul, 2007
2 Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, s. 27
3 Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, s. 41
4 Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, s. 14
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vermiş olan Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri ile Şehriyar mahlaslı Seyyid Muhammed 
Hüseyin Behcet-i Tebrizî’nin Türkçe şiirlerinden hareketle yazılış tarihi itibarıyla 
gönderge metin olan Akif’in mısralarının Şehriyar’ın şiirlerinde nasıl yansımasını 
bulduğu üzerinde durulacaktır. Çalışmamız, Şehriyar’ın şiirlerinde Mehmet Akif’e 
ait izlerin neler olduğunu ve bu ortaklıkların hangi amaçla kullanıldığı problemati-
ğinden yola çıkarak hazırlanmıştır ve metinlerarası ilişki odaklıdır. 

MEHMET AKİF ERSOY VE ŞEHRİYAR5

1873-1936 yılları arasında yaşayan Türkiye Türklerinden Mehmet Akif, Osmanlı 
Devleti’nin başkenti İstanbul’da; 1904-1988 yılları arasında yaşayan Güney Azer-
baycan Türklerinden Şehriyar, Kaçar hanedanının hakim olduğu dönemde İran’ın 
ikinci büyük kenti Tebriz’de dünyaya gelmiştir. Her ikisinin de babası çevrelerinde 
dürüstlükleriyle tanınan, sevilen ve sayılan insanlardır. Akif’in babası Fatih Camii’nin 
müderrisi İpekli Tahir Hoca’ya dürüstlüğü nedeniyle “Temiz Tahir” dendiği malûm-
dur. Şehriyar’ın babası avukat Seyyid İsmail Musevi’nin (bilinen adıyla Hac Mir 
Ağa Hoşgenabî) de haksızların davasını almayacak, haklıların davasını parasız 
kabul edecek derecede dürüst bir insan olduğu belirtilmektedir6. Akif’in çocukluğu 
Fatih Sarıgüzel’de, Şehriyar’ın çocukluğu Hoşgenab köyünde Heyder Baba dağının 
eteğinde geçer. Aynı dinin farklı mezheplerinden olan Akif ve Şehriyar ilk olarak 
Kur’an-ı Kerim öğrenmişler ve Sadi’nin Gülistan’ını okumuşlardır. Sadi dışında Doğu 
kültüründen ortak olarak beslendikleri diğer isimler, Mevlana ve Şirazlı Hafız’dır. 
Mehmet Akif, Şehriyar gibi Arapça ve Farsça; Şehriyar da Akif gibi Türkçe bilir. 
İkisi de Fransızca bilir. Geleneksel eğitimin yanı sıra Batılı tarzda eğitim de alırlar. 
Mehmet Akif, Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi’ni bitirerek veteriner hekim olur. 
Şehriyar severek okuduğu Tıp Fakültesinden ayrılmak zorunda kalır. 15 yaşında 
babasını kaybeden Akif ailenin en büyük erkeği olarak sorumluluk üstlenir ve 
okulunu bitirdikten sonra baytar müfettiş muavini olarak memuriyete atılır; devletin 
farklı yerlerinde 20 yıl süreyle görev yapar; bu görevi sırasında halkı ve memleketi 
yakından tanıma imkânı bulur.  Akif gibi devlet memurluğunda bulunan Şehriyar 
30’lu yaşlarda babasını kaybeder; babasının ölümüyle büyük bir buhran yaşar. 

Her ikisi de hayatları boyunca maddi sıkıntı çekmişlerdir. Maddi manevi çektiği 
sıkıntılar Akif’in mücadeleci kişiliği üzerinde olumsuz bir etki uyandırmazken 
Şehriyar’ın buhranlarını daha da fazlalaştırır. “Şairin ilk aşkı Süreyya’dan ayrıl-
ması, Tahran’dan sürgün edilmesi, şehirler arasında tayinle geçen bir memuriyet 
hayatı, babasının ölümü, ekmek parası kazanma ve aileyi geçindirme endişesi onun 
bunalımlarını daha da arttırır. (…) Hayattan elini eteğini çeker.”7  Mehmet Akif, 
Şehriyar gibi gençlik veya orta yaş döneminde bunalıma girmez ama Balkan Savaşı 
faciası ile Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının arkasından karamsarlığa kapılır. 
Mısır’da geçirdiği hayatının son yıllarında ise o da Şehriyar gibi hayattan elini eteğini 
çeker. Şehriyar hayatı boyunca karşılaştığı şahsi sıkıntılarını şiire taşırken Mehmet 
5 Şehriyar’ın hayatı için Hasan Almaz’ın “Şehriyar’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Özellikleri” adlı yüksek 
lisans tezinden (Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 
Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Şanlıurfa, 1997) ve Yusuf Gedikli’nin Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri adlı 
kitabının (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1997)  birinci bölümünde verdiği bilgilerden yararlanılmıştır. 
6 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1997, s. 31 (Şiirlerden yapılan 
alıntılar bu baskıdandır.)
7 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s. 46
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Akif’in şahsi üzüntü ve hayal kırıklıklarını şiire aksettirmeyi tercih etmediği, sadece 
hayatının son döneminde yazdığı birkaç kısa şiirde şahsi şikâyetlerini dile getirdiği 
görülmektedir.  

İkisinin de güzel sanatlar içinde tercihi musiki olmuştur. Şehriyar tar çalmayı 
bilir; İran’ın ünlü hanende ve sazendelerine mersiyeler yazmıştır. Mehmet Akif, 
Gölgeler adlı kitabını Amerika’da konser veren ve Doğu musikisini Batıya tanıtma 
görevi üstlenen bestekâr Şerif Muhiddin Targan’a ithaf edecek kadar klasik Türk 
musikisine ve Şerif Muhiddin’in yaptığı işe hayrandır. 

Mehmet Akif ile Şehriyar’ın şiir tanımları da birbirine yakındır. İkisi de şiiri 
sanatkârın tüm samimiyetiyle yüreğini yansıtması olarak görürler. “Ürekde gayna-
yan ilhamdır şé’ir” diyen Şehriyar için Yusuf Gedikli “şiirin ruhunu şairin gönül 
duyguları, samimiliği ile ilgili görür. Şaire şiirin tabiiliği, şairin kendi iç âleminin 
tabiiliğinden doğmalıdır. (…) Böylelikle şiir ve onun mazmunu sanatkârın şuuru, 
ahlağı ve maneviyatı yaratır”8 açıklamasını yapmaktadır. Mehmet Akif de I. Safahat’ın 
başındaki şiir estetiğini dile getiren mısralarında “Bir yığın söz ki samimiyeti ancak 
hüneri”/ “Şiir için gözyaşı derler; onu bilmem, yalnız/ Aczimin giryesidir bence 
bütün âsârım!”9 diyerek samimiyetini şiire geçirdiğini belirtir. Ancak Şehriyar’ın 
“En zerif, en letif kelamdır şé’ir” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.49) mısraında 
ifadesini bulan zarif ve latif anlatımdan yana olmasına karşılık Akif “Sözüm odun 
gibi olsun hakikat olsun tek” (Safahat, s. 208) diyerek sanatlı bir ifade kullanmayı 
tercih etmeyip odun gibi sözler söyleme pahasına gerçeği dile getirmekten yana 
olduğunu vurgular. 

Mehmet Akif Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunun tanığıdır. Balkan bozgunu faciasını, I. Dünya Savaşı’nın acısını, Mondros ve 
Sevr anlaşmalarının ıstırabını, ülkenin düşman tarafından işgalinin dehşetini yaşar. 
Bütün bu acıları yaşarken ümide ve inanca sarılarak Mustafa Kemal’in önderliğindeki 
İstiklal Savaşı’nı destekler, cami cami dolaşarak halkı silahlı mücadeleye çağırır ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında büyük emeği olur. Realist bir bakış 
açısıyla yaşadığı dönemi şiirlerine yansıtır. Yoksula, kimsesize, çaresize, hastaya, 
yaşlıya, kadına, çocuğa merhametle yaklaşır; sosyal aksaklıkları teşhir ederken sosyal 
devlete duyulan ihtiyacı dile getirir; halkı sömürge zihniyetine karşı uyarır, aydın-halk 
arasındaki uçurumun yol açtığı tehlikeye dikkat çeker; eğitimin, mazi şuurunun, milli 
birlik ve beraberliğin, vatanın, bayrağın, bağımsızlığın anlamını ve önemini anlatır. 
Şehriyar, “çocukluk ve ilk gençlik yıllarında Kaçarlar’ın yıkılışına ve meşrutiyet 
hareketine; gençlik ve orta yaş döneminde I. ve II. Pehlevi idaresine ve ihtiyarlık 
döneminde ise 1979 inkılâbına tanık olmuştur.”10 Şehriyar da şiirlerinde realizmden 
hareketle siyasî düzeni ve bu düzen dolayısıyla oluşan yeni hayat tarzını eleştirir. 
Baskıcı yönetimin karşısında yer alır. Adaletsizliğin, haksızlığın karşısında durur. Her 
iki şair de yaşadıkları toplumun sıkıntılarını samimiyetle kendi içlerinde duymuşlar, 
halkın dertlerini anlatmayı görev bilmişler, sosyal içerikli şiirler yazmışlar ve kendi 
8 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s. 49
9 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Haz. M. Ertuğrul Düzdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1987, 
s. 5 (Şiirlerden yapılan alıntılar bu baskıdandır.)
10 İsa Özkan, “Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Sayı 412, Ankara2006/1, s. 143
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toplumlarının tarihî-siyasî ve kültürel değişimlerini edebî esere yansıtmışlardır. 
Şehriyar, “Şair halgın sesi, esrin sesidir / Vetenin ağ saçlı serkerdesidir” (Şehriyar 
ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.51) mısralarıyla şairin yaşadığı çağın problemlerini duyur-
mak mecburiyetine olduğuna dikkat çeker, “Halgın derdlerine genden bahanlar”ı 
(Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.51) şair sınıfına dahil etmez. Mehmet Akif de 
“Üç sınıf halka içim parçalanır, hem ne kadar / İhtiyarlar, karılar; bir de küçükler; 
bunlar / Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan / Yoksa, insanlığı bilmem nasıl 
anlar insan?” (Safahat, s. 116) diyerek halka karşı hassasiyetini ifade eder ve ezilen 
masumların sesi olur. Yusuf Gedikli’nin Şehriyar’ın daha ziyade Farsça şiirleri için 
verdiği aşağıdaki bilgi adeta Safahat’ı özetlemektedir:

“Tabiatiyle onun şiirlerinde yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik, kadın hakları, 
yabancılaşmış eğitim sisteminin yetiştirdiği kayıtsız, nemelazımcı insan tipi; devleti 
idare edenlerin halkın meseleleriyle uğraşma yerine gösteriş ve şahsi çıkarlarının 
peşine düşmelerini hicveden sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel meseleler çokça 
işlenmiştir.”11  

Şehriyar şiirlerini hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanarak yazmıştır. Yusuf 
Gedikli, Şehriyar’ın hece vezniyle yazdığı şiirlerin dilinin sade olduğunu belirt-
mektedir. Şehriyar’ın halkın yüreğine yol bulabilmek için günlük konuşma dilini 
kullanması gibi Mehmet Akif de şiirlerinde özellikle toplumdan seçtiklerini konuş-
tururken günlük dile başvurur. Ancak Akif şiirlerini sadece aruz ölçüsü ile yazmış 
ve günlük konuşmada kullanılan her tür sözcüğü aruz ile birleştirebilmiştir. Yusuf 
Gedikli, “Şehriyar’ın kelime hazinesi çok zengindir. (…) Eserlerinde deyimlere 
sık sık tesadüf edilir.”12 demekte, ardından da şiirlerindeki fiil bolluğuna dikkat 
çekmektedir. Şehriyar’ın ikilemeleri de kullandığı görülmektedir. Mehmet Akif’in 
de zengin bir kelime dağarcığı vardır ve geniş halk kitlelerine ulaşabilmek için 
deyimleri, ikilemeleri bolca kullanır, fiillere geniş yer verir13. İki şairde de hareket 
unsuru fazladır.  

Mehmet Akif ironiyi bir anlatım tekniği olarak Safahat’ta sık sık kullanmıştır14. 
Şehriyar da “mizah, alay ve yergi”yi kullanarak şiir yazmıştır. “Gem Basdı Gelya-
nımı” ve “Belalı Baş” adlı şiirleri bu tarz şiirleri içinde en sevilenlerdir. Ancak Akif 
ironiyi sosyal meselelerin eleştirisi için kullanırken Şehriyar’ın Türkçe şiirlerinde 
böyle bir amaç yoktur.   

Mehmet Akif Türk Edebiyatında nasıl özellikle “İstiklal Marşı” ve “Çanakkale 
Şehitleri” ile anılıyorsa Şehriyar da “Heyder Baba’ya Selam” şiiri ile hatırlanmaktadır. 
Bu şiirler şairlerinin adını ölümsüzleştiren metinler olmuşlardır.    

11 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s. 67
12 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.61 
13 Bkz. Murat Küçük, “Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Türkoloji Dergisi, 21, 2 (2014) 93-112 
14 Geniş bilgi için bkz. İnci Enginün, “Mehmet Akif’te İroni”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh 
Yayınları, İstanbul, 1991, s. 562-569



237

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN YAZILAN MISRALARIN VE İSTİKLAL 
MARŞI’NIN GÖNDERGE METİN OLARAK KULLANILMASI

Mehmet Akif de Şehriyar da millî ve dinî duyguları son derece güçlü olan iki 
isimdir. Şehriyar’ın Türkçe şiirleri incelendiğinde Türk askerinin vatana bağlılığını 
destanlaştırarak millî ruh aşılayan Çanakkale Şehitleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
varoluş belgelerinin başında gelen ve Türk milletinin bağımsızlık bildirgesi olan 
İstiklal Marşı’na sıklıkla gönderme yaptığı görülmektedir. “Türkiye’ye Heyalî Sefer” 
adlı şiiri bu bakımdan son derece dikkat çekicidir. Şiirin ilk mısraı “Gelmişem nazlı 
hilal ölkesine”dir (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.167). Şehriyar bu mısraın 
hemen ardından Türk şiirinin üç ayrı dönemine damgasını vurmuş ve bu dönemler 
arasında köprü vazifesi gören üç büyük aruz şairinin adını zikreder. Bu isimler, 
Servet-i Fünûn dönemini temsil eden ve bu dönemi II. Meşrutiyet’e bağlayan Tevfik 
Fikret; II. Meşrutiyet dönemini Cumhuriyet’e bağlayan ve II. Meşrutiyet sonrası ile 
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını temsil eden Mehmet Akif ve Yahya Kemal’dir. 
Bu isimlerin anılmasının Şehriyar’ın bir şair olarak Türk şiirinin güçlü kalemlerini 
bildiğini, okuduğunu göstermesinin ötesinde bir anlam taşıdığı açıktır. Şehriyar, 
estetik ve içerik olarak vatana duydukları sevgi ve bağlılığı edebî metne geçiren ve 
nesiller üzerinde etkili olan bu üç büyük Türk şairine de fikrî açıdan kendisini yakın 
hissetmiş; millî ve dinî kimlik, Türklük-İslâmiyet, kadını toplumun temel unsuru 
olarak görme ve kadın hakları gibi konularda onlarla benzer düşünceleri paylaşmıştır. 
Ancak bu yakınlığın ötesinde onları zikrederken dönemin İran Edebiyatı üzerinde 
etkili olmalarından hareketle15 okuyucusuna da bu isimleri tanıtma ve iki milletin 
edebî metinde ifadesini bulan kültür ortaklığını fark ettirme çabası içindedir. 

Hiç gelmediği Türkiye’yi muhayyilesinde dolaşırken Şehriyar’ın şiirine Mehmet 
Akif’i ve İstiklal Marşı’nı hatırlayıp hatırlatarak başlaması daha da anlamlıdır. Şiirin 
ilk mısraında “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal” mısraından alıntı yapıl-
mıştır. Metinlerarası ilişkinin en belirgin biçimi ve sık kullanılan yöntemi olan alıntı 
“bilinçli, istemli bir anımsamadır. Başka metne ait bir kesit yeni bir metne sokularak 
ona yeni bir anlam yüklenir”16. Mehmet Akif İstiklal Marşı’nda bayrağımızın sem-
bollerinden biri olan hilale seslenip bayrağı uğrunda kurban olunacak bir sevgiliye 
benzetirken ve İstiklal Marşı ile aynı ruhu taşıyan Çanakkale Şehitleri için yazdığı 
mısralarda “Bir hilal uğruna Yarab ne güneşler batıyor” diyerek hilalin dalgalanması 
için canını feda eden Türk askerini tebcil ederken Şehriyar bu mısralarda kullanılan 
“nazlı hilal” ve “hilal” kelimelerini farklı anlamda şiirine yerleştirmiştir. “Gelmişem 
nazlı hilal ölkesine” mısraları ile Mondros ve Sevr’i reddederek emperyalizme karşı 
direnen, vatanından düşmanı kovan, bayrağına verdiği sözü tutarak onun hür ve 
müstakil vatanda dalgalanmasını sağlayan, vatanı candan aziz bilen kahramanların 
kurduğu bir ülkede olduğunu belirterek şiire başlar. Ardından gelen “Akif’in marşı 
yaşardıp gözümü” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.167) mısraında ise “yapıtın 
başlığını ya da yazarın adını anmakla”17 yetinen ve bir başka metinlerarası ilişki 
15 Hasan Almaz, Şehriyar’ın Farsça Divanı’ndan yaptığı aşağıdaki çeviriyi zikrederek özellikle Mehmet Akif 
ve Yahya Kemal’in İran edebiyatını yönlendirdiğini ifade etmiştir: 
“Bu ikisinin zevki, fikirlere yenilik getirdi,/ Biri Milli Marş, diğeri gösteriyi yaptı/Bizim memleketimize ondan 
sonra edebiyat devrimi/Fazla temelli ve geçmişli olmasa da başladı.” (Hasan Almaz, “Şehriyar ve Türk 
Edebiyatı”,  www.doguedebiyati.com/nusha/01/010-sehriyar.doc  (Erişim tarihi 27.08.2016)
16 Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, s. 94-95
17 Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, s. 101
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kurma yöntemi olan gönderge söz konusudur. Bu mısrada Mehmet Akif’e açık 
gönderge vardır. Bu gönderge Türkiye Türklüğünün varoluş belgesi olan İstiklal 
Marşı’nın içeriğine ve ruhuna vâkıf olduğunu yansıtmakla kalmaz, şiirin ruhunun 
kendi yüreği ve dimağında da karşılığı olduğunu okura duyurur. İran-Irak savaşının 
bitmesinden hemen sonra 1988-1990 yılları arasında okuyucuyla buluşan bu şiir, 
dönemin siyasî ve sosyal şartları düşünüldüğünde çok anlamlıdır. Şehriyar’ın tüm 
vatandaşları adına Türkiye Cumhuriyeti gibi hür ve müstakil bir devlette yaşama 
isteğini istiklalci Türk ruhunu yansıtan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık 
bildirgesi olan “İstiklal Marşı” ve bu marşın yazarı Mehmet Akif vasıtasıyla dile 
getirdiği görülmektedir.   

“Türkiye’ye Heyali Sefer” adlı şiirde “hilal” kelimesi sadece ilk dörtlükte yer 
almaz. İlk dörtlüğün dışında üç kere daha kullanılmıştır: 

“Bir hilal parlıyarag oldu güneş” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.168)

(…)

 “Ne güneş sanki mehag étdi gemer

Son çıharken yene bir ince hilal” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.168)

(…)

“Görüm ay nazlı hilalim sancag

Parlasın gét-géde bu sönmez ocag”  (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.172)

“Bir hilal parlıyarag oldu güneş” mısraı “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen 
al sancak” mısraını dolaylı bir şekilde hatırlatmaktadır; bu mısrada örtük bir gön-
derme söz konusudur. Şehriyar’ın, metinlerarası ilişki kurma yöntemlerinden “bir 
şey, onu düşündüren başka bir şey aracılığıyla açıkça söylenmeden kafada çağrışım 
yaptırılır”18 şeklinde açıklanan anıştırmayı kullandığı görülmektedir. Akif, güneş 
battıktan sonra gökyüzünde kalan kızıllığı kast ederek ilk Türk hakanı Mete Hanın 
“Güneş bayrak gök kurıkan” demesi gibi bayrak ve güneş arasında bağlantı kurmuş, 
Şehriyar ise Akif’in mısraını hatırlatırcasına bayraktaki hilalin parlayan bir güneşe 
dönüştüğünü belirterek bayrağın Osmanlı Devleti’nin kaderini müjdelediğine vurgu 
yapmıştır:

“Bir hilal parlıyarag oldu güneş 
Bir saçaglı güneş, ehlam adlı 
Gol-ganad açdı geniş bir mülke 
İmparatori-yi İslam adlı” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.168)

18 Bernard Dupriez’den aktaran Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, s. 109-110
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Şehriyar’ın “hilal” kelimesinin yanı sıra “İstiklal Marşı”nda geçen “sancak” ve 
“ocak” kelimelerini de kullandığı görülmektedir. “Türkiye’ye Heyali Sefer”in son 
dörtlüğü bu kelimelerin kullanılışı açısından dikkat çekicidir. Bu dörtlüğün baş kısmını 
oluşturan “Görüm ay nazlı hilalım sancag / Parlasın gét-géde bu sönmez ocag” 
mısraları şiirin başında “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal” mısraından 
yapılan alıntının tekrarı olmanın yanı sıra “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen 
al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” mısralarına da açık 
bir gönderme söz konusudur. “Sancag”, “sönmez” ve “ocag” kelimeleri Mehmet 
Akif’ten yapılmış alıntılardır. 

   “Türkiye’ye Heyali Sefer” adlı şiirin on ikinci beyti de Akif’i çağrıştırmaktadır. 
Bu beyitte yer alan  “Görürem bir ebedi izzet ü şan / Gelecek fehri olan bir kéçecek / 
Yoh, bu millet, bu hegiget ölmez” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.169) mısralarını 
okuyunca akla “Ebediyyen sana yok ırkıma yok izmihlal” mısraları gelmektedir. Her 
fırsatta Türk olduğunu söylemekten gurur duyduğu bilinen Şehriyar da Akif gibi 
Türk milletinin sonsuza kadar var olacağına inanır. 

Şehriyar’ın bir başka şiirde, “Sehendim” adlı şiirinde sahte modernleşmeyi 
eleştirirken kullandığı “Medeniyyet debin éyler bedeviyyet, bir usanmır” (Şehriyar 
ve Bütün Türkçe Şiirleri, s. 242) mısraı da “İstiklal Marşı”ndaki “Ulusun korkma 
nasıl böyle bir imanı boğar /Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” mısralarını 
düşündürmektedir. Anıştırma olarak görebileceğimiz bu mısralar arasında bağlantı 
vardır. Şehriyar “tek dişi kalmış canavar” ifadesinin yerine medeniyetin bedeviyet 
haline, ilkelliğe / iptidailiğe dönüştüğünü söylemekle yetinmiştir. Şehriyar, kendi 
vatandaşlarını emperyalizme karşı uyarırken ve İslam dininin birleştiriciliğini hatır-
latıp İslamiyet’in etrafında emperyalizme karşı birleşme çağrısı yaparken Mehmet 
Akif’in yazdıklarını delil gösterir:

“Akif’in şé’rine bah gör, neler étmiş bize küfr 
Her gedemde guyu gazmış, ne de salmış derine 
Biz de İslam’a gayıtdıgda gelin elbir olag 
Türklerin her iki dünyası gayıtsın yerine” (Şehriyar ve Bütün Türkçe 
Şiirleri, s. 174)

“Türk Övladı Géyret Vahtıdır” şiirinde yer alan bu mısralarda Şehriyar’ın Akif’e 
yaptığı bir başka gönderge vardır. Şehriyar, kendi düşüncesini bu gönderge ile 
somutlaştırır.  

Mehmet Akif’in Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı ruhunu ve bu 
savaşlar sırasında milletimizin yaşadıklarını şiire aktarışı gibi Şehriyar da “Bayramız 
Mübarek Olsun” , “Analar Ohşaması” gibi şiirlerini 1980 yılında başlayan İran-Irak 
Savaşı dolayısıyla yazmıştır. “Çanakkale Şehitleri”nin sonunda Akif’in “Ey şehit oğlu 
şehit isteme benden makber / Sana aguşunu açmış duruyor peygamber” (Safahat, 
s. 390) mısralarıyla şehitlerimize seslenişine benzer bir şekilde Şehriyar da 1986 
Ağustos’unda yazdığı “Analar Ohşaması”nda “Şehid balam! Bayram senin, görüş 
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galdı gıyamete” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s. 362-364) mısralarını şiirin 
her beşliğinin sonunda tekrarlar ve şiirin onuncu beşliğinde “Hüseyn’in türbeti 
kimi sahlamışam şefa’ate” mısraını zikreder. Şehriyar’ın Akif’ten yaptığı bir başka 
anıştırma örneği olan bu mısralarda Akif gibi Şehriyar da şehitleri tebcil etmiştir. Şii 
inancı gereği Hz. Hüseyin’i hatırlayarak İran-Irak savaşında şehit düşen vatandaş-
larının Hz. Hüseyin gibi şefaate19, Hz. Peygamberin aracılığına mazhar olduklarını 
belirtmektedir. 

“Dünyanı dolanmışam / Her yerden veten yahşı” (Şehriyar ve Bütün Türkçe 
Şiirleri, s. 282) diyen Şehriyar’da da Akif gibi vatan sevgisi samimi bir şekilde sık 
sık vurgulanır.  

GENEL OLARAK SAFAHAT’IN GÖNDERGE  
METİN OLARAK KULLANILMASI

Yedi kitaptan oluşan Safahat’ın en fazla “Süleymaniye Kürsüsünde” ve “Asım” 
bölümlerinin Şehriyar üzerinde etkili olduğu görülmekle birlikte Şehriyar’ın Türkçe 
şiirleri içinde yer yer “I. Safahat” ile “Gölgeler”i çağrıştıran mısralarla da karşıla-
şılmaktadır. 

Her iki şair de şiire çocukluklarını aktarmışlardır. “I. Safahat”ta yer alan “Fatih 
Camii” şiirinde olduğu gibi “Heyder Baba’ya Selam” ve “Han Nene” gibi şiirlerinde 
Şehriyar da Akif gibi çocukluğun masum dünyasını yansıtır. Mehmet Akif’in “Seyfi 
Baba” adlı manzum hikâyede yaşlılık ve yalnızlığı ele alışı gibi Şehriyar da “Alnımın 
Yazısı”, “Çabalır Ürek Sinemde” adlı şiirlerinde aynı konuyu işler. Ancak Akif’in 
hareket noktası bir başkası iken Şehriyar doğrudan doğruya kendisinden hareket 
eder. Seyfi Baba’nın yaşlılıktan ve yalnızlıktan dert yanışı gibi Şehriyar da kendi 
adına yaşlılıktan ve yalnızlıktan şikâyetçidir. Mehmet Akif Safahat’ın son kitabı olan 
“Gölgeler”i Amerika’da verdiği konserle Doğu kültürünü / sanatını batıya duyuran 
bestekâr Şerif Muhiddin Targan’a ithaf etmiş; “Şarkın tek dâhî-i sanatı” ifadesiyle 
de hayranlık ve takdirini dile getirmiştir. Şehriyar da “Bayatılar” adlı şiirini Azer-
baycan’ın ünlü musikişinaslarından Ebulhasan Han İkbal Azer’in ölümü dolayısıyla 
kaleme almıştır. “Sazlı Şa’irimiz Hazin’in Ruhuna Tağdim” şiirini de musiki üstadı 
Hazin için yazmıştır. Konu açısından dikkati çeken bu benzerlikler Şehriyar’ın 
Safahat’ın “I. Safahat” ve “Gölgeler” adlı bölümlerini doğrudan doğruya gönderge 
metin olarak kullandığının delili olmamakla birlikte iki şairin çocukluk, yaşlılık ve 
Doğu musikisi konusundaki hassasiyetlerinin ortak olduğunu göstermektedir. 

Safahat’ın “Süleymaniye Kürsüsünde” ve “Asım” adlı bölümleri ise Şehri-
yar’ın Türkçe şiirlerinde gönderge metin olarak kullanılmıştır. “Türkiye’ye Heyali 
Sefer” isimli şiirinde Şehriyar Akif’i hatırlatırcasına bölünme ve parçalanmadan 
bahseder ve milletin kayıtsızlığına öfkelenir. “Girmeden tefrika bir millete düşman 
giremez/ Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” (Safahat, s. 164) diyen, 
“millet-i merhume”yi uyandırmak için çabalayan Akif  “Memleket mahvoluyor, din 
de beraber gidiyor;/ Size Kur’an bakınız sade uzaktan mı diyor?” (Safahat, s.149) 

19 “Şefaat” kelimesi Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde “Birinin suçunun bağışlanması 
veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle Tanrı arasında peygamberin yaptığı aracılık” şeklinde 
açıklanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr) (Erişim tarihi 19.09.2016). 
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mısralarıyla milletteki kayıtsızlığa, vurdumduymazlığa öfkelenir. Şehriyar da “Biz 
de siz tek dine lagayd olalı / Gétdi yerler, bize göyler galdı / Şeggelendik, here bir 
tayda düşüp / Bir kesik baş kimi söyler galdı” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, 
s.171) diyerek aynı üzüntü ve öfkeyi ifade eder; herkesin ayrı bir tarafa düştüğünü 
ve milletin parçalandığını / bölündüğünü belirtir. Şehriyar’ın bu mısralarını okurken 
Akif’in özellikle “Süleymaniye Kürsüsünde”ki haykırışlarını hatırlamamak mümkün 
değildir. Şehriyar’ın Tahran’da 1979 yılında yayımlanmaya başlanan Varlık dergisi 
için yazdığı “Azadlıg Guşu Varlıg” adlı şiirde de yine Akif’in milleti uyandırmak 
ve birliği sağlamak amacıyla yaptığı çağrıları anımsatan mısralar vardır:

“Düşmen bizi elbir göre, teslim olur naçar 
Teslim olurug düşmene naçarlığımızdan.

(…)

Huşyar olasız, düşmeni meğlub édeceksiz 
Düşmenlerimiz gorhuru huşyarlığımızdan

Birlik yaradın, söz bir olar biz kişilerde 
Yohluglarımız bitdirecek varlığımızdan.”  (Şehriyar ve Bütün Türkçe 
Şiirleri, s.209)

Şehriyar’ın Batı emperyalizmine karşı yaptığı birlik çağrısında “huşyar olasız / 
uyanık olasınız” ifadesini kullanması Akif’in “Süleymaniye Kürsüsünde”de yaptığı 
“Artık uyanın!” (Safahat, s. 149) çağrısının tekrarı gibidir. Şah döneminde yapılan 
zulümlere isyan etmek maksadıyla 1978 sonu ile 1979 başında yazdığı “Gardaşım 
Süleyman Rüstem’e Cevab” şiirinde de aynı çağrı vardır. Her iki şair de baskıcı 
rejimlerin karşısında olmuşlardır. Mehmet Akif özellikle “I. Safahat”ta yer alan 
“İstibdad” şiirinde ve “Süleymaniye Kürsüsünde” de, Şehriyar da “Gardaşım Süleyman 
Rüstem’e Cevab”ın dışında “O Taydan Gelene”, “Çalağan Guşu” gibi şiirlerinde 
totaliter rejimleri eleştirir. 

Şehriyar’ın Akif’i hatırlatan bir tabiat tasviri de vardır. “Sehendim” adlı şiirinde 
geçen “Ne zümürrüd kimi dağlardı” (Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, s.237) 
mısraı akla “Asım”daki “Ne o gömgök dereler var, ne o zümrüt dağlar” (Safahat, 
s. 339) mısraını getirmektedir. Şehriyar doğduğu toprakları özlerken Mehmet Akif 
de milletinin muhteşem mazisine özlem duyar. Her iki şair de maziyi yad ederken 
dağların yeşilliğini aynı benzetmeyi kullanarak ifade etmiştir. “Asım”da Köse 
İmam’ın hâlin olumsuzluğuna karşı mazinin ihtişamını vurgularken kullandığı “hani” 
soru edatının tekrarı Akif’teki kadar yoğun olmasa da Şehriyar’da da vardır. Akif 
ihtişamlı maziye duyduğu özlemi şu mısralarla dile getirir.
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“Hani Osman gibi, Orhan gibi gürbüz babalar? 
Hani bir şanlı Süleyman Paşa? Bir kanlı Selim?

(…)

Hani cündîleri, şahin gibi, ceylan kovalar; 
Köpürür, dalgalanır, yemyeşil engin ovalar? 
Hani tarihi soruldukça, mefahir söyler,  
Kahramanlar yetişen toprağı zengin köyler? 
Hani orman gibi âfâkı deşen mızraklar? 
Hani atlar gibi sahrayı eşen kısraklar? 
Hani ay parçası kızlar ki koşar oynardı? 
Hani dağ parçası milyonla bahadır vardı?” (Safahat, s. 339)   

 

   Şehriyar da “Ağa Mir Sadığın Heyratı” adlı şiirinde doğduğu ve çocukluğunun 
geçtiği Hoşnegab köyüne 1984 yılında gittiğinde maziden iz bulamadığı için yaşadığı 
büyük hayal kırıklığını dile getirmiş ve “hani” soru edatıyla başlayan mısralarla Akif 
gibi mazinin kahramanlarını, güzel nazlı kızlarını, güzel tabiatı aramıştır:

“Hanı o merd atalar, merdi bécerden analar? 
Hanı o nazlı gelinler, o hayalı sonalar? 
Hanı o südlü inekler, ala gözlü danalar?” (Şehriyar ve Bütün Türkçe 
Şiirleri, s.262)

SONUÇ

Mehmet Akif de Muhammed Hüseyin Şehriyar da İslâm dininin ve Türklüğün 
sesidir. Aynı kaynaktan, Doğu kültüründen beslenmeleri aynı dinî-millî ve insanî 
değerlere sahip olmalarını sağlamıştır. Her ikisinin de inanç, ahlâk ve mücadele 
adamı oldukları görülmektedir. Duygu ve düşünce dünyalarındaki benzerlik, siyasî 
ve kültürel emperyalizme ve zulme / haksızlığa karşı çıkışları, vatan sevgisi, millî ve 
dinî değerlere bağlılık, didaktik şiir yazmalarına rağmen lirizmi yakalayabilmeleri, 
sanatın topluma hizmet etmesi gerektiğine inanmaları en çarpıcı ortak taraflarıdır. 
Şehriyar Türkiye’de 1954 yılı itibariyle tanınmaya başlasa da onun Türk Edebiya-
tı’nı tanıdığı, bizim şairlerimizi okuduğu, okudukları üzerinde düşündüğü ortadır. 
Şehriyar’ın Yeni Türk Edebiyatı’na mensup şairler içinden “İstiklal Marşı”nın 
yazarı Mehmet Akif’ten özellikle etkilendiği görülmektedir.  Şiirlerinde Akif’in 
adını zikretmekle kalmayıp, “alıntı”, “gönderge”, “anıştırma” gibi yöntemlerle onun 
şiirlerini gönderge metin olarak kullanması her iki şairin okura vermek istediği 
mesajların birbirine benzediğini işaret etmektedir. Şehriyar’ın Mehmet Akif gibi 
Türklük ve İslamiyet’i birleştiren, emperyalizme karşı çıkan, vatansever bir şairi 
seçmesi ortak düşünce dünyası ve ortak kültürden yararlanarak kendi vatandaşlarını 
bilinçlendirmek, baskıcı rejimlere karşı koymak, tam bağımsız bir vatanda özgürce 
yaşamanın anlamını vurgulamak içindir.    
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ŞEHRİYAR ŞİİRLERİNDE 
KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATTA YANSITILAN ETKENLER

Farshad NASIRI BABELANI *

Şehriyar; Hafız, Mevlevi, Şeyhülislam Yahya, Baki, Senai ve birçok usta şair gibi 
gazelleriyle bilinen bir Türk şairimizdir. Ancak Şehriyar’ın, gazelleri dışında güzel 
ve heyecanlı kasideleri de vardır. O; Şirazlı Saadi kadar olmasa da kasidelerinde 
bambaşka bir coşku ve heyecanı yansıtır. Nitekim “Taht-ı Cemşid” gibi muhteşem 
kasideyi söyleyen şair, Şehriyar’ın ta kendisidir. Kasideleri dışında kayda değer 
kıt’aları da vardır. Bu yönde de Amerikalı yazar ve şair O. Henry’den ilham alarak 
“Âherin Berg/Son Yaprak” adlı şiirini yazmıştır. Bu doğrultuda onun doğu ve batı 
edebiyatlarına ne kadar hâkim olduğunu da anlayabiliriz. Şehriyar; eski şiir kalıpları 
dışında serbest şiir yazmaya da merak göstermiştir. 

Üstat Şehriyar, mesnevi konusunda da gazelde olduğu gibi özel bir deneyime 
sahiptir. Mesnevi, Şehriyar için üzüntülerini dile getirebileceği ayrılıkların ve dert-
lerin şerh etme zeminidir. 

Onun sosyal ve bazen de siyasal görüşünü yansıtan şiirleri, işte söz konusu kasi-
deleri ve mesnevileridir. Şehriyar’ın şiirlerindeki bazı mazmunlar sosyal, mezhepsel 
ve ulusal konulardan oluşmaktadır. Bu şiirleri; bayramlar, ölümler ve savaşlar esna-
sında kültürün düzensizliği ve tarihle ilgili yazmıştır. Bu temaları içeren şiirlerinden 
“Şeb ve Ali/Gece ve Ali”, “Azerbaycan”, “Taht-ı Cemşid”, “Kudek-i Karn-ı Tela/
Altın Çağ Çocuğu” ve “Matem-i Peder/Babanın Yası” adlı şiirlerini zikredebiliriz. 

Şehriyar her ne kadar Türk kökenli olsa da şüphesiz İran’da yapılan İslami devrimin 
taraftarlarından biri sayılmaktadır. Nitekim bunu, şiirlerinde yansıttığı mısralardan 
öğrenmek zor değildir. Şehriyar o zaman diktatörlük olarak nitelendirilen saltanat 
rejimi aleyhinde edebiyat alanında sözcüksel bir savaş başlattı. O, İran’da İslami 
devrim olarak nitelendirilen inkılaptan ötürü kalemiyle on yılı aşkın yaptığı cihattan 
sonra kendi söyleyişine göre Hakk’ın davetini icabet etti ve edebiyat dünyasını ölüm 
matemiyle yas içinde bıraktı.

İslam bayrağının barınağı bizdedir 
Allah bu bayrağı İran’dan açtırdı

Üstün merci; Hümeyni’nin omuzundadır 
Temsil etme sorumluluğu onun omuzlarındadır

* Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 
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Kitapta sözü verilen aynı şafaktır 
Mehdi’nin müjdeleme sorumluluğu ondadır

Dünyayı süsleyen aynı adalet güneşidir 
Gel ki bizler sabrı taşıyanlar olarak bir aradayız!

تسام اب مالسا مچرپ هانپ

تشارفا رب ناریا زا مچرپ نیا ادخ

تسا ینیمخ، العا عجرم شود هب

تباین فیرشت تسوا شود هب

تسا باتک دوعوم هک یرجف نامه

تسوا اب دوعوم یدهم دیون

ارآ ملاع لدع دیشروخ نامه

  !مییآ مه درگ نالد هتوس ایب

Şiirlerindeki Sosyal Hayatın Gizemli Durumu

Şehriyar; “Heyder Baba’ya Selam” adlı eserinde 66. bendinden sonra yani son 11 
bentte sosyal hayatının gizemli durumunu rapor etmeye ihtisas vermiştir. Şehriyar; 
girift, garaz ve kinaye dilinden arındırılmış olan bir şair olarak bilinir. Azerbaycan 
Türkü olan üstadımız, açık sözlülüğü ile meşhurdur. Ancak söz konusu 11 mısrada 
çağın otoritesine denk gelenleri anlatarak onların korkudan nasıl dillerinin kısaldığını 
belirtir ve yüzlerce söz kullanarak asrın durumunu bu kaç beyitte özetler:

Heyder Baba karlı dağlar aşanda 
Gece kervan yolun aşıp çaşanda 
Ben hardasam “Tahran’da” ya “Kaşân’da” 
Uzaklardan, gözüm seçer onları 
Hayal gelip, aşıp geçer onları

O, bu eserinde tabiat eteğinde fazla oyalanmaz ve doğrudan öz köyündeki top-
luma ve sosyal hayata geçer. Gönülleri saf olan halktan, eteği pak olan âşıklardan 
ve sanat yaratan çiftçilerden gerçek bir dille bahseder. Şehriyar, köylülerin işinden 
ve üretimlerinden söz ederek onların yazın can aldıran sıcaklığında tarlaların içinde 
çalıştıktan sonra aç ve susuz olarak eve geldiklerinde azıcık soğuk ayranla muhtasar 
bir istirahat molasına kanaat ettiklerini anlatır.
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Biçin üstü sünbül biçen urahlar 
Ele bil ki zülfi darar darahlar

Biçinçiler ayranların içeller 
Bir hoşlanıp sonra durup biçeller

“Heyder Baba”nın muhtevasını ve sosyal cevherini göz önünde tuttuğumuzda 
sanat sosyolojisi açısından Ortadoğu’da şiir alanında Şehriyar gibi bu kadar derin ve 
geniş bir şekilde köylülerin sosyal ve kültürel hayatına önem veren şair göremeyiz. 

Şehriyar’ın başarısı aslında muhataplarıyla kurduğu iletişimde saklıdır. O, kendi 
toplumuna ve hatta dünyaya hakim olan gerçekleri tanımıştı ve hepsini derin bir 
şekilde araştırmıştı. Aslında “Heyder Baba”daki 76 bentten 5 bendi yani (12, 13, 69, 
70 ve 75) sayılı bentlerde sosyal hayatın durumuyla ilgili yas ve şikâyet içeren belirsiz 
sözler vardır, ancak onun tutarlı bir şekilde sosyal ve siyasi düşüncesini yansıtan 
herhangi açık ve belirtili bir paylaşımı yoktur. Bu mısralardan anlayabildiğimiz 
kadarıyla Şehriyar’ın, zulüm ve karanlığı sevmediğini ancak bunun sebebini de açık 
bir şekilde bilemediğini veya bilip de anlatmak istemediğini çıkartabiliriz.  Bir tek 
75. bentte onun sözü az da olsa epik bir biçime bürünür. Fakat “Heyder Baba”nın 
ikinci bölümünün ki birinci bölümünden yıllar sonra yazılmış, sosyal konular daha 
geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır, 49 bendinden 14’ü sırf bu konuyla alakadardır. 
Bu sefer Heyder Baba eteğine seyahat eden Şehriyar, sanki o zamana kadar hiç 
göremediği gerçekleri görmüş gibidir. 

Köylülere pusu kuran yoksullukları, açlıkları ve ölümleri görür ve böylece sosyal 
dertlerinin gerçeklerine yönelir. Bütün bunlara dayanarak bu sefer daha açık bir 
dille köylülerin üzerinde gölge salmış otoriteyi eleştirmeye başlar ve köylülerin o 
hüzünlü yüzlerini gerçekçi bir biçimde tasvir eder.

O, köylülerin yoksulluğunu ve felaketlerini, ağaların ve hanların yaptığı yağma-
lara bağlı görür; onlara beddua okur ve mazlumun ahının bir gün onların paçalarını 
tutmasını arzu eder. Sonra da insanın açgözlülüğünden ve devrin taş kalpli insan-
larından bahseder:

İndi beşer aç kurt tekin uduhub 
Çembelini, göz kıçırdup duruhub 
Bahıllar ki görsünner kim sinhub 
Dökülsünler onun leşin yirtsunlar 
Here bir diş ensesinden kırtsunlar
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Başka bir şiirinde, İran İslam Devrimi öncesi dönemini duman dolu bir eve ben-
zetmiştir. Öyle bir duman ki gözleri kör eder. Hakikatleri görmeyip şöyle derler ki:

Nimâ! Gönlün gamını söyle ki garibanlar gibi ağlayalım 
Başımızı birbirine yakın tutup iki deli gibi ağlayalım

Ben bu mağaranın göbeğinden sen ise o Kaf dağının zirvesinden 
Gönülden birbirimize bağlanalım ve epeyce ağlayalım

Bu evde bir duman var ki onu görmek için gözlerimiz kör 
Bulalım bir çift göz ve bu ev için ağlayalım…

  مييرـــگب هنابيرـغ هك وـگ لد مغ اــمين
مـييرــگب هناوـيد ود و مــيرآ مه شيپ رس

 
  فاـــق نآ هـلق زا وت و راغ نيا لد زا نم

مــييرــگب هناـناـج و مــيتفا مـه هب لد زا

 
  نديد ز مـيروك هك هناخ نيا رد تسا يدود

... مييرگب هناخ نيا رب و ميرآ فك هب يمشچ

Şehriyar, toplumun olumsuz yönlerini görerek onları şiirinde gösterir. Defalarca 
toplumun cehaletinden ve gafletinden üzülüp can derdine düşmüştür. Bu konuyla 
ilgili “Ferheng-i Mâ/Bizim Kültürümüz” adlı şiirinde sosyal ve kültürel olumsuz-
luklarından bahseder.

Şiirlerindeki Yoksulluk, Felaket ve Mahrumiyet Durumu

Şehriyar, toplumun içinde yaşamış, kederle doğmuş, kederle hayatını sürdürmüş 
ve yine kederle ölüme kucak açmış bir şairdir. Fakirlikten ve felaketten bahsetmesinin 
nedeni, onların bizzat tadını almasından kaynaklanır. Toplumun dertlerini yakinen 
bilir. Yani kendisi bile toplumun dertli alevinde yakılmış birisidir. Yunan filozoflarının 
ürettiği ütopyanın, Şehriyar daha ikmal edilmiş ve ilerlemiş boyutunu yaşamış ve 
beyitlerinde yansıtmıştır.

Dünya vatanımdır, aşk mezhebimdir 
İster gavur olsun, ister Müslüman, ister Asya olsun ister Avrupa

تبحم نم بهذم ،نطو تسارم ناهج

اپورا هچ و ایسآ هچ ،ناملسم هچ و رفاک هچ



249

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

Şehriyar her yerde kendisinin duyduğu duyguları ve yaşadığı mahrumiyetleri 
tecrübe eden insanlara değinmiştir:

Ben senin tek dağa saldım nefesi 
Sen de kaytar, göylere sal busesi 
Baykuşun da dar olmasın kafesi 
Burda bir şir (arslan) darda kalıp bağırır 
Mürüvvetsiz insanları çağırır!

O dönemdeki çiftçilerin kötü durumunu “Heyder Baba”nın ikinci bölümünde 
epeyce yansıtan Şehriyar, şiirin 95. bendinde köyde doktor ve ilacın olmamasından, 
96. bentte açlıktan, 99. bentte köylülerin vatanından, 100. bentte ağaların zulmünden 
ve 102. bentte de halka asıl ekmeği kazandıran çiftçilerin çıplak kalmasından söz eder. 

Şehriyar, 10 Eylül 1941 tarihinden sonraki yağmur gibi dökülen felaket ve 
bedbahtlığı dile getirerek son derece soğuk ve zor olan kış mevsimini de anlatır. Bir 
taraftan yoksulluk ve açlık, diğer taraftan soğuk bir havada halkın evsiz ve avare 
kaldığını gösterir. Çaresiz kalan insanların sesinin insanın canını nasıl yaktığını anlatır. 
Bazılarının da bu üzücü durumu suiistimal ederek ellerindeki gıdaları, giysileri ve 
ısıtıcı malzemeleri istifleyip toplumun acısını daha da çoğalttıklarını tasvir eder. 
Şehriyar derin bir “ah” çekerek şöyle yazar:

Ne bileyim belki tabiat üzü nâmerde gün ağlar 
Ayrı yolları açarken, düz olan kolları bağlar, sâf olan sineni dağla 
Dağların her ne kuçu, tarlanı, ceyranı, maralı 
Hami düşgün, hami bozgun, sineler dağlı yaralı, gül açan yerde 
saralı…

Bu şiir “Kara Yıl” olarak nitelendirilen 1941 yılını temsil eder1. Şehriyar bütün 
ömrünü fakirlik içinde geçirdiği ve yoksulların problemlerini bildiği için her fırsatta 
fakirlerin sesi olmaya çalışır.

Şehriyar’ın Şiirlerinde Kadın

Her sanatçının hayatında 3 kadının önemli rolü var derler: Anne, maşuk ve eş.  Bu 
üç kadın karakterinin Şehriyar’ın hayatında da önemli rolleri vardır. Anası Kevkeb 
Hanım, “Heyder Baba”daki asıl öğedir. Öyle ki Şehriyar; Türkçedeki kültürel edebî 
mirasını anasına bağlar ve bu konuda şöyle der: “Annem ruhsal olarak bir şair idi 
ve ben şairlik zevkimi kendisinden miras olarak almışımdır. Örneğin Yalan Dünya 
adlı şiirimi ilk olarak anamdan duydum ve sonra onu manzum hale getirdim.”

1 Pehlevi Hanedanı idaresindeki İran’ın enerji hatlarını ele geçirmek ve Pers Koridoru’nun güvenliğini sağlamak 
için 1941 yılında Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği tarafından girişilen işgal hareketi.
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Şehriyar’ın şiirinde anasından sonra etkili olan isim Süreyya’dır ki şiirlerinde onu 
“Peri” adıyla anmaktadır. Şehriyar’ın ilk ve son aşkı olan Süreyya, Dante Alighieri’yi 
eğiten “Beatrice”i temsil eder; nitekim “Beatrice” olmasaydı İlahi Komedya adlı 
eser ortaya çıkmazdı. 

Şehriyar’ın hayatında etkisiyle damga vuran bir başka kadın da merhametli eşi 
Azize Hanım’dır. Şehriyar’ın Azize Hanım’dan Şehrzad, Meryem ve Hadi isimlerinde 
üç çocuğu olur. Azize Hanım, onun halasının torunudur ve yaklaşık Şehriyar’dan 
20 yaş gençtir. Şehriyar’ın şiirlerinde gençlik aşkı ve acı dolu anne hasreti, eşinin 
ölümünden sonra daha fazlasıyla kendisini gösterir:

Başım bağlı olduğu için yar ve eş edinemedim 
Sen anne oldun, ama ben yaşlı olmama rağmen oğlanım

مرس دوب ورگ هك متفرگن رسمه و راي

مرسپ يريپ همه اب نم و ردام يدش وت

Şehriyar’ın Vatanseverlik Yolunda Gösterdiği Evrensel Görüşü

Şehriyar’ın düşüncesinde; vatanseverlik duygusu ve otorite ile mücadele etmek sırf 
İran’a mahsus kalmayıp evrensel bir boyuta bürünmüştür. Şehriyar’ın “Stalingerad 
Kahramanları”, “Einstein’a Bir Mesaj” ve “Tuna Nehrinin Topluma Bir Mesaj” adlı 
eserleri onun düşüncesinin evrensel boyutunu yansıtan şiirleridir.

Şehriyar’ın vatanseverlik duygusunu taşıyan şiirleri arasında Türkçe olarak 
yazılan şiirlerini göz ardı edemeyiz. Aslında vatanseverlik duygusunu yansıtan ve 
sosyal konuları içeren şiirleri genellikle ana dili olan Türkçe ile yazılmıştır.

Onun vatanseverlik duygusunu yansıtan en önemli şiirlerinden biri Kafkas şairi 
olan “Muhammed Rahim”e hitaben yazdığı mısralardır. Bu şiirde doğrudan Kafkas 
topraklarının İran’dan ayrılmış olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eder:

Yiğitler yurdu Kafkas’ım, sene menden selam olsun 
Senin eşkinde İran’da, henuz sabr-ı tâlan vardır…

Şehriyar, işgalciler ve toprağa tecavüz edenlerin karşısındadır. Hitler zamanın-
daki Almanya hükümeti Avrupa ve Rusya topraklarına tecavüz etmeye kalktığında 
Şehriyar, doğrudan Hitler’i eleştirir ve en yüksek sesiyle muhalefet dolu sloganlarını 
“Stalingerad” adlı şiirinde dile getirir:  

Üstat Şehriyar, “Azerbaycan” adlı ünlü gazelinde de öz ulusal ve vatansever 
duygularını şöyle yansıtır:
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Gönlüm kuşu kanat çalmaz sensiz bir an Azerbaycan 
Hoş günlerin getmir müdam hayalimden Azerbaycan

Ya Rab, nedir bir bu kadar ürekleri kan etmeyin 
Kolu bağlı kalacaktır ne vakttan can-ı Azerbaycan?

Yiğitlerin İran üçün şehit olup avezinde 
Dert almısan, gam almısan sen İran’dan, Azerbaycan…

Evlatların ne vakte dek terk-i vatan olacaktır? 
Elele ver isyan ile uyan, uyan Azerbaycan

Besdir firağ-ı odlarından kül alındı başımıza 
Dur ayağa ya âzâd ol ya tamam yan Azerbaycan

Şehriyar’ın üreği de seninki tek yaralıdır 
Azadlıhtır mene melhem sene derman Azerbaycan

Şehriyar’ın şiirlerini kültürel ve sosyal açıdan analiz ettiğimizde onun dert-âşina 
ve sosyal bir şair olduğunu kolaylıkla tespit etmemiz mümkündür. O, hep toplumun 
yanında olmuştur, onların dertlerini yakından bilir ve asla onların durumuna kayıtsız 
kalmamıştır. Ancak politikayla fazla arası yoktur. Aslında siyaset onun psikolojisiyle 
uymaz. Şehriyar’a göre siyaset, ancak hayırseverlik ve kemal yolunda olursa iyidir. 
Şehriyar basit, anlaşılır bir dille gönlünden kopan sözü söyler. Yazdığı her şiirin 
kendine has bir haysiyeti vardır ki onların üzerinde düşündüğümüz zaman onun 
duygusal iç dünyasını ve dünya görüşünü kavrayabiliriz. Şehriyar’ın kelâmında hayat, 
toplum, insan ve aşk birbirine bağlı olarak gösterilir. Zira gönül yarasıyla aşkından 
söz eden şiirinde âşıkların halini anlatır ve onların dertlerini yansıtır veya doğadan 
bahsettiği şiirinde aslında felaketleri, dertleri ve yoksullukları göstermeye çalışır. 

Şehriyar bir hazinedir. Eserleri de altın mahiyetindedir. Dolayısıyla onun hakkında 
ne kadar araştırma yaparsak yine de azdır...
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ŞEHRİYAR’IN ŞİİRLERİNDE KÜLTÜREL BELLEĞİN 
YANSIMASI VE YURTSEVERLİK DİLİ

Prof. Dr. Salim ÇONOĞLU *

Bu yolun “öldüsü var, döndüsü yoh!”.

Ya bu dünyada özün gayda yarat,

Ya da el çek, ebedi bir yana at. 

“Şehriyar, Nişaburda”

I. Açıklama ve Sorun

Peyami Safa, edebiyat eserinin asıl öneminin tarihîlikten mi yoksa ebedîlikten mi 
kaynaklandığını tartıştığı makalesinde gerçek sanatçının ebedînin sözcüsü olduğunu 
vurgulayarak şu tespiti yapar: 

“Eski eserlerin, devirlerini ifade etmek bakımından, tarihî bir değerleri olduğuna 
şüphe yoktur. Fakat onlar sadece kültür tarihinin bir vesikasından ibaret değildirler. 
Öyle olsaydı onları edebiyat tarihçilerinden başka kimse okumazdı. Yüzlerce yıl 
evvele dair şiirleri bugün edebiyat tarihçisi olmayanların da ezberlemiş olmaları, 
bu eserlerin tarihî değerlerini sonsuz bir geleceğe doğru aşan, “her dem taze” 
güzellikler taşımalarındandır.”1 

Bu bağlamda, “Ya bu dünyada özün gayda yarat/ Ya da el çek, ebedi bir yana 
at” diyen Şehriyar da Peyami Safa’nın ifade ettiği soydan sanatçılar gibi, milletine 
ait binlerce yıllık bir macerayı uzak nesillere duyuran bir ebedî sözcü kimliğiyle 
karşımıza çıkmaktadır. Şehriyar; İsmail Gaspıralı, Abdülhamit Süleymanoğlu Çol-
pan, Abdurrauf Fıtrat, Mikail Müşfik, Ahmet Cevad, Hüseyin Cavid, Ziya Gökalp 
ve burada adını sayamadığımız ama hatıralarıyla, ortaya koydukları eserleriyle 
bugün kalbimizde yaşayan ulusuna ve yurduna bağlı kahramanlar halkasının Güney 
Azerbaycan’daki ebedî temsilcisidir.

Millî kültürün edebî bir doğası/alanı vardır. Edebiyatın da varlık alanı millî 
kültürdür. Bu çift taraflı ilişki, edebiyatın, kendisini sadece estetik/bireysel anlamda 
gerçekleştirmesini değil aynı zamanda, yurtseverlik dilini önemsemesini de teşvik 
eder. Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, Milli Edebiyatın İcat 
Edilişi adlı kitabında bir milletin millet olabilmesi için iki şeye ihtiyacı olduğunu 
söyler: “Sınırlarını genişletmek ve kendi edebiyatını yaratmak.” Bu ifade, kültürel 
kimliklerin yeniden inşasında, edebiyatın zihinsel inşa sürecine katkısı anlamına 
* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
1 Peyami Safa, “San’atte Tarihîlik ve Ebedîlik”, Milliyet Gazetesi, 02.10.1958
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gelmektedir. Toplumsal ve bireysel anlamdaki tüm kazanımların ortak ifadesi olan 
millî kültür, bireysel kimlikleri daha büyük bir birliğe bağlar. Bu bağlantıyı sağlayan 
şey, edebiyattır. Edebiyatın millî kimliği inşa sürecindeki katkısı, özellikle milletin 
buhranlı devirlerinde daha belirgindir. Esmira Fuat’ın ifadesiyle, istibdat devrinde 
ana dilinde yazmak yasaklansa da kalbi susmayan, ana diliyle yazdığı şiirlerinin 
azlığına rağmen bu şiirlerinde halkının ve asrının sesi olmayı başaran2 Şehriyar’ın 
da millî kültürden hareketle millî bilinç kazanma noktasında önemli dönemeçlerin 
aşılmasına katkı sağladığı gözden uzak tutulmamalıdır.

 Şehriyar’ın çıkış noktası, milletin/in varoluşundan itibaren, içerisinde yaşadığı 
dünyaya tutunmasını sağlayan, toplumsal ve bireysel anlamda bütün kazanımlarımızın 
sığınağı olan ortak değerlerdir. Şehriyar, bu değerleri yeniden modern bir destan 
metni haline getirmeye ve bir “yurtseverlik dili” inşa etmeye çalışmıştır; kolektif 
bilincin oluşumunda yüzyıllardır temel bir yer işgal eden millî kültür, onun şiirlerinde 
bir büyük mutabakat aracı haline gelmiştir.

 Yurtseverlik dili, millet idealine, bir halkın kültürel ve manevî birliğine, özgürlük 
mücadelelerinin ayakta kalmasına hizmet eden bir dildir. Bu bildiride de Şehriyar’ın 
şiirlerinden hareketle, geçmiş ve bugün bağlamında yurtseverlik dilinin/millî kültür 
unsurlarının nasıl kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

II. Kültür Arayışları: Öze Dönüş

Topluma millet olma vasfını kazandıran ortak değerler manzumesini güçlü kılmanın 
yollarından biri de edebiyattır. Edebiyat, dünü bugüne, bugünü geleceğe bağlamanın 
en etkili yoludur. Ancak takip edilen yolun istenilen sonuçları verebilmesi için ede-
biyatın da millî bir vasfa sahip olması gerekir. Şehriyar’ın şiirleri de bu bağlamda 
değerlendirildiğinde, millî kimliğin, millî kültürün ve millî şuurun temellerinin 
gösterildiğini; bu kimliğe, kültüre ve şuura yaslanarak var olmanın yollarının işaret 
edildiğini gözlemleriz. Şehriyar’ın çıkış noktası, milletin varoluşundan itibaren, 
içerisinde yaşadığı dünyaya tutunmasını sağlayan, toplumsal ve bireysel anlamda 
bütün kazanımlarımızın sığınağı olan ortak değerlerdir. Çünkü değerlerini keşfetme 
yolundaki bir milletin/bireyin başvuracağı yer, halkın yaşayışı, zevkleri, gelenek ve 
görenekleridir. Burada söz konusu olan değerler bütününü yaratan ve yaşatacak olan 
halktır. Bu değerler, halkın kolektif bilinçaltından süzülerek nesilden nesle aktarılır. 
Aynı şekilde halk; destan, efsane, masal, hikâye gibi anlatmalarda da kendi duyuş ve 
düşünüşünü, yaşama tarzının izlerini işler. Bu birikim, Kolcu’nun ifadesiyle, “Bir 
topluma dışarıdan gelecek kültürel etkilenmelere karşı bir kalkan vazifesi gördüğü 
gibi, bilinçaltında bulunan değerleri yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için de en 
sağlam yoldur.”3

Şehriyar da yaşadığı coğrafyanın çetin hayat şartları içinde, zamana, kültürel, 
toplumsal ve siyasî hayatına hâkim olan düşüncelere odaklanarak, milletin haya-
tından güç alır ve millî kültür problemleri üzerinde durur. Onun bu düşüncelerden 
ilham alan gerçekliği, halka, kendi insanına yoğunlaşmasına sebep olur. Elbette 
amacı sadece insandan bahsetmek değildir. Aynı zamanda toplumu millî kaynaklar 
2  Esmira Fuad, Söz Sarrafı Şehriyar, Azerbaycan Respuplikası Medeniyet ve Turizm Nazırlığı, Bakü, 2010, s. 3
3 Ali İhsan Kolcu, Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, s. 15 
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aracılığıyla yeniden düzenlemek/bir araya getirmek ve yüzyılın ağır şartları altında 
manevî olarak kaybolan insanı yeniden tüm değerleriyle ortaya çıkarmaktır. Prof. 
Dr. Yavuz Akpınar’ın, Şehriyar’a yazılan nazirelerden ve mektuplardan bahsederken 
söylediği gibi, o, millî benliğin billurlaştırılmasına büyük ölçüde imkân hazırlamıştır4. 

III. Kaybedilen İnsanı Arama ve Yeniden Ortaya Koyma

Şehriyar, toplumsal dinamiklerin hızla değiştiği ve dönüştüğü, yeni gelişmelerin 
tüm toplum yaşantısını derinden sarstığı/etkilediği bir dönemde eser vermiştir. 
Yaşadığı yüzyılda karşılaştığı sosyal ve siyasî gelişmeler, derin ayrılıklar, şiirlerin-
de mutabakat ruhunu güçlendirecek temaları ön plana çıkartmasına neden olmuş, 
topluma yaşama refleksi olmaya çalışmıştır. Şehriyar’ın varlık alanı olan coğrafyada 
egemen güç haline gelen siyasî otoritenin, varlığını zulümle ispatlamaya kalkması, 
bu dönemde, şaire, ait olduğu millete yol göstermek anlamında neler yapılabileceği 
noktasında önemli fırsatlar tanımıştır. Bu bağlamda Şehriyar şiiri, kültüre sarılmanın, 
öksüzlüğü ve yetimliği ortadan kaldıracak en önemli enstrüman olduğunu gösteren 
bir varlık alanıdır. 

1945 yılında Tebriz’de “Şairler Meclisi” aracılığıyla hayata geçen düşünceler 
özellikle sanatçıları yakın ve uzak geçmişin kahramanlık sahnelerini yeniden ifade 
etmeye yüreklendirir ve halkın köklerini unutmaması, millî özünü tekrar fark etmesi 
için insanlara sahiplik duygusu aşılar. Şehriyar da bu yeni yaratıcılığa uzak durma-
mıştır. “EZİZ AZERBAYCANIMA HİTAB” şiirinde olduğu gibi:

Bu haman Tebrizdi ki, ingilablar zamanı 
Dünyaya behş eylemiş ötmez, merd Settarhanı. 
Bu haman Tebrizdi ki, cavanların ganından 
Min-min lale bitirir bu dünya görmüş Muğan. 
Bu haman Tebrizdi ki, icmiş ürek ganını, 
Tarihe behş eylemiş igid Hiyabanini.

İranın tarihini odur ganıyla yazan, 
Reşadeti, merdliyi vermiş dünyaya nişan. 
Onun hessas gelbi var, o azade bir mekan, 
Onun saf bahışları ureyine tercuman. 
Veten eşgi yolunda imtahan vermişdir o, 
Bu cahanın üzüne bir cahan vermişdir o. 
“Var olsun Azerbaycan” deyir derdli Şehriyar, 
Var olsun bu dünyada, ne geder ki, dünya var.5 (Şehriyar, s. 390)

Bir halkın tarihsel, kültürel geleneği, geçişte paylaşılan kaderi karşısında duyulan 
sevginin ve gururunun dile getirildiği bu dizelerde, Şehriyar, Settar Han gibi tarihî 
göndermeleriyle, dayanışma ve özgürleştirici güce temas ederek yeniden doğuşu 
4 Yavuz Akpınar, Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1994, s. 488
5 Mehəmməd Hüseyn Şehriyar, Seçilmiş Eserleri, Avrasiya Press, Bakı, 2005 (Şiirlerden yapılan alıntılar bu 
baskıdandır.)
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gerçekleştirmeye çalışır. Yoksunluk ve algı kaybı, onlara yaman bir ders vermiş ve 
milletin, milliyetin kıymeti eskisinden daha fazla bilinmeye başlamıştır. Buna rağ-
men yanlış düşüncelerinde ısrar edenlerin çevrelerine itiraf edemedikleri gayelerin 
ne olduğu ortadadır ve bu gayeler sadece boş hülyalardan ibarettir. Şehriyar, halkı 
birliğe, yumruk gibi birleşip düşmana karşı darbe indirmeye çağırır.

“AZERBAYCAN” adlı şiirinde şairin hatırladıkları ve hatırlatmak istedikleri 
vardır. Tarih sahnesine çıktığından beri başından bela eksilmemiş yurdun sıkıntı-
larından söz açan Şehriyar’ın tek düşündüğü, uyanışın bir gün gerçekleşip gerçek-
leşmeyeceğidir. Bugün dört bir taraf karanlıktır. Ama her şeye rağmen azatlık için 
dua etmekten vazgeçmez:

Övladların ne vahtadek terki-veten olacagdır? 
El-ele ver, üsyan ele, oyan, oyan, Azerbaycan! 
Besdir ferag odlarından kül elendi başımıza, 
Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azerbaycan!

Şehriyarın üreyi de seninkitek yaralıdır, 
Azadlıgdır mene melhem, sene derman, Azerbaycan! (Şehriyar, s. 
176-177)

Kökleri, dil, kültür, tarih bağlarına uzanan süreklilik duygusuna gönderme yaparak, 
azadlık kelimesinin çağrışımlarından hareket ederek, bu bağları ortak bir özgürlük 
aşkına çevirmeye davet eder. Öte yandan edebiyata; topluma kaynaklık etmesi 
gereken ilhamdan bahseder. Şiir, millet hafızasında karşılığını bulacak göndermelere 
sahiptir. Yürek, azatlık, yaralı, mehlem, derman, bu göndermelerden birkaçıdır. Bu 
göndermelerin içinde barındırdığı tarihsel, kültürel arka plan, çağrışım zenginliği, 
onun arzuladığı yeniden doğuşa zemin hazırlayacaktır.

Kimi zaman “HEYDER BABA’YA SELAM BİRİNCİ HİSSE” de:

Bir uçaydım bu çırpınan yelinen, 
Bağlaşaydım dağdan aşan selinen, 
Ağlaşaydım uzag düşen elinen, 
Bir göreydim ayrılığı kim saldı? 
Ölkemizde kim gırıldı, kim galdı? (Şehriyar, s. 47)

Ya da “YETİM UŞAG” şiirinde söylediği gibi:

Öz yurdunda sen neler cekdin, neler, ey yetim! 
Ayagyalın, başacıg, sen derbeder, ey yetim! (Şehriyar, s. 47)

diyerek gurbetin, dışarıda kalmanın, ayrılığın acısını her fırsatta okuyucusuna his-
settiren şair, kimi zaman da okuyucunu mazinin, kültürün, varoluşun kaynağı olarak 
gördüğü yerli ve millî hayatla karşı karşıya getirir. Şehriyar, yeni ortam ve eski 
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hayat şekilleri arasında mukayese yaparak, arzuladığı insan tipini ortaya koymaya 
çalışır. Kendine ait değerleri özümsemiş bu yeni insan tipi, hayat karşısında dağılıp 
gitmeyecek ve toplumda böyle insanların çoğalması, ortak bir bilinç oluşturma 
noktasında büyük özgürlük alanları oluşturacaktır. Tıpkı “HEYDER BABA’YA 
SELAM BİRİNCİ HİSSE” de olduğu gibi:

Men senintek dağa saldım nefesi, 
Sen de geyter, göylere sal bu sesi, 
Bayguşun da dar olmasın gefesi, 
Burda bir şir darda galıb bağırır, 
Mürüvvetsiz insanları cağırır.

Heyderbaba, senin köynün şad olsun., 
Dünya varken ağzın dolu dad olsun, 
Senden kecen tanış olsun, yad olsun, 
Deyne menim şair oğlum Şehriyar, 
Bir ömürdür gem üstüne gem galar.

“Senden kecen tanış olsun, yad olsun” bilinciyle hareket eden/bağlanan insanlar 
elbette ortak miraslarını, insanlıklarını ve yazgılarını yaşayacaklardır. Milletin hikâ-
yesini anlatan metinler, aynı zamanda dayanışma deneyimini de kolaylaştıracaktır:

“HEYDER BABA’YA SELAM İKİNCİ HİSSE”de

Menim yolum mehebbet caddesiydi, 
Son sözlerim haggın iradesiydi, 
Mehebbetin risalet vedesiydi, 
Yohsa mende bir kes ile gerez yoh, 
Siyaset adlı mende bir merez yoh. (Şehriyar, s. 54-55)

diyen Şehriyar, problemlerin üstesinden gelinmesine yardım edecek bir kronolojik 
sürekliliği de ortaya koyar. Şehriyar’a göre: “millî şair olmak için hükümdarların 
savaşlarını yazmak, şahlardan bahsetmek gerekli değildir. Hakikî millî şair, yaşadığı 
asrın insanlarının ihtiyaçlarından söz açmalı ve onların dertlerini kaleme almalıdır.”6

“ŞAİRİN GECESİ” adlı şiirde ise:

Mehebbet mülküne yollanar insan. 
Mekrden, riyadan galmaz bir eser (Şehriyar, s. 274)

6 Esmira Fuad, a.g.e., s. 61
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diyerek, kimliklerin çözüldüğü, toplumsal ilişkilerin farklılaştığı bir dönemde 
insanlara yeniden canlanma umutları sunar, insan hayatının yoksullaşmaması için 
geliştirilmesi gereken bir erdem yani muhabbet mülkünün ahlâkî ve varoluşsal 
değerine vurgu yapar.

 “ŞEİR VE HİKMET” şiirinde:

Hünersiz insanlar senden kam alır, 
Hüner sahibleri kenarda galır. (Şehriyar, s. 343)

Ya da “MEMMED RAHİM HEZRETLERİNE CAVAB” şiirinde:

İnsanlarıg, insanlığı hoşlayın, 
Bir milletik birleşmeye başlayın, 
Bu han-hanlıg hokumetin boşlayın, 
Bu gün beşer gerek olsun bir millet, 
Bir millete olarmı yüz hökümet? 
İnsanlarıg, insanlığı hoşlayın (Şehriyar, s. 75)

derken de sadece “genel bir insanî macerada değil aynı zamanda Azerbaycan-Türk 
ve İslam-Doğu medeniyeti ölçüsünde geçmişi yeniden ele geçirmeye çalışır.”7(Ka-
rayev 1999:344)

IV. Toplumsal Belleğin Yansıması: Gelenek ve Tarih Bilinci

Bireyle millet arasındaki bağ, bir milletin tüm varlığını, geçmişten getirdiği tüm 
birikimini taşıyan tarih dediğimiz zaman dilimi üzerinde kökleşir. Millî hafızanın 
ifadesi olan tarih ve birlikte yaşanmış bir geçmiş olmadan kültürün ve millî bilin-
cin kökleşmesine ve yerleşmesine de imkân yoktur. Tarihin hemen yanı başında 
toplumsal belleğin mülkü olan gelenek ve millî kültür de, insanların duyarlılığına 
etki ederek, toplumsal bir mutabakat oluşturmada bir araç olarak kullanılır. Bu 
etkilemenin en önemli kaynaklarından biri de edebiyattır. Şehriyar’ın, şiirlerinde 
sık sık tarihe, geleneklere ve millî kültüre yaptığı göndermeler daha öncede ifade 
edildiği gibi “millî benliğin billurlaştırılması” olarak değerlendirilmelidir. Şehriyar, 
pek çok şiirinde günün/içinde yaşadığı zamanın ihtiyaçlarına cevap vererek, toplumu 
meydana getiren bireylerin millî bir bütünlük oluşturmasına yardımcı olur ve aynı 
zamanda asıl yaratıcı ve yaşatıcı kudretin bireyleri var eden toplumsal bellekten 
geçtiğini ifade eder. 

 “ZAMAN SESİ” adlı şiirinde manevî bir duyguyu yazıya geçirerek muhafaza 
eden Şehriyar, bu sesten o kadar etkilenmiştir ki; ne zaman bir ezan sesi duysa, 
şuuraltına yerleşen ilk ezan sesini hatırlar ve manevî bir iklimin hasretini çeker. 
Ona göre bizi asıl bir arada tutacak bu rüyadır. Ezan aynı zamanda, o ülkede hür 
olarak yaşadıklarının bir sembolü olarak görülür. İşte bu yüzdendir ki, İstiklâl Marşı 
7 Yaşar Karayev, Belli Başlı Dönemleri ve Zirve Şahsiyetleriyle Azerbaycan Edebiyatı, (Yayına Haz. Yavuz 
Akpınar), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 344
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şâirimiz Mehmet Akif Ersoy da İstiklâl Marşı’mızda ezana bu açıdan bakmış, onu 
hürriyetimizin, istiklâlimizin sembolü olarak görmüş ve hak, hürriyet, istiklâl, vatan, 
yurt sevgisi gibi mukaddes kavramlarla birlikte, mâbed ve ezanı da saymış, onu da 
bağımsız ve hür yaşamanın olmazsa olmaz şartlarından biri olarak görmüştür. Şair, 
yurt sağlığı dilemenin yolunun bu sesten geçtiğini söyler:

Subh oldu, her terefden ucaldı ezan sesi, 
Güya gelir melaikelerden Guran sesi. 
Bir ses tapanmıram buna benzer, goyun deyim: 
Benzer buna, eger eşidilseydi can sesi. (Şehriyar, s.100)

“AZERBAYCAN” şiirinde “Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azerbay-
can!” mısraıyla şair, şiirini bağımsızlık, hürriyet ve öze dönüş metni haline getirir. 
Yeniden dirilişi ifade eden bu mısralar, kahramanlık, azatlık insanların hayatının bir 
parçası olduğu için onları yeniden tek bir vatanda/anavatanda özdeşleşmeye zora 
başvurmadan zorlar: 

Vareb, nedir bir bu geder urekleri gan etmeyin, 
Golubağlı galacagdır ne vahtacan Azerbaycan?

İgidlerin İran ucun şehid olub, evezinde 
Derd almısan, gem almısan sen İrandan, Azerbaycan!

Ovladların ne vahtadek terki-veten olacagdır? 
El-ele ver, usyan ele, oyan, oyan, Azerbaycan!

Besdir ferag odlarından kul elendi başımıza, 
Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azerbaycan!

Şehriyarın ureyi de seninkitek yaralıdır, 
Azadlıgdır mene melhem, sene derman, Azerbaycan! (Şehriyar, s. 
176-177)

Rusya ve İran arasında imzalanan Türkmençay Antlaşması (1828) ve Osmanlı-Rus 
savaşlarının sonucunda imzalanan Edirne Antlaşması (1829) ile Azerbaycan’ın 
milletlerarası statüsü tespit edilmiş ve buna göre Aras nehri ile Taliş dağları sınır 
olmak üzere Azerbaycan ikiye ayrılarak Güney Azerbaycan’da İran hâkimiyeti 
başlamıştır. Şehriyar, “ARAZIN GAYIGLARI” adlı şiirinde ayrılığın sembolü olan 
Aras’ı şu dizelerle anlatır:

Neğmekar bülbül idim, düşdüm uzag bağımdan, 
Güllerimden aralı gelbime oh vurdu tikan. (Şehriyar, s.180)
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“MEMMED RAHİM HEZRETLERİNE CAVAB” şiirinde ise ayrılığı anlatan 
Şehriyar değil Aras’ın kendisidir:

O taydadı Şeki, Şirvan, Garabağ, 
Bu tayda da Meşgin, Eher, Garadağ, 
Bir-birini Arazdan alrmş sorag, 
Araz bizi ayırmadan dağlayıb, 
Son özü de gece-gündüz ağlayıb.

Bu tegsimat bundan artıg olanmaz, 
Atom esri ihtilaflar galanmaz, 
Bir ganun olmasa, dunya dolanmaz, 
İndi dünya yüz de desen sağ-soldu, 
Muşek ucun iki saatlıg yoldu. (Şehriyar, s.75)

Şehriyar’ın şiirlerinde tarihten, gelenekten ve kültürden hareketle geliştirdiği 
bakış açısının merkezinde dil de önemli bir yer tutar. Polonyalı muhacir Czeslaw 
Milosz’un “Anayurt dediğin dildir aslında” sözlerini tıpkı Cengiz Dağcı gibi benim-
seyen şairin ana dilinden bahseden şiirleri hem yurt gerçeğinin dilden başka bir 
gerçek olmadığının en güzel ifadesi hem de “Sen büyük şairsin ama ben yazdıklarını 
anlamıyorum. Kendi dilinde yazsan da ben de anlayıp zevk alsam” diyen annesine 
manevi borcunun yerine getirilmesidir. “DERYA ELEDİM” adlı şiirinde:

Türki, vallah, analar ohşağı, laylay dilidir, 
Derdimi men bu deva ile mudava eledim, (Şehriyar, s.75) 

diyen şair, kendi diliyle kendine döndüğünü, sırrını, gönlünü bu dilde söylediğinden 
bahsederek, yurduna dolan yabancıların önüne set çekebilmenin yolu olarak ana 
dilini görür.

“HEYDER BABA’YA SELAM BİRİNCİ HİSSE”de

Türki dedim, ohusunlar özleri, 
Bilsinler ki, adam geder, ad galar, 
Yahşı-pisden ağızda bir dad galar. (Şehriyar, s.43)

dizeleri, Yahya Kemal Beyatlı’nın “Bu dil ağzımda annemin sütüdür”8dizesinin 
anlam değeriyle örtüşür. Ana dilini bilmeyen bir insanın, o millete ait olduğunu 
iddia etmek mümkün değildir. Şair, dil olmasaydı yabancı ellerde, gurbet ellerde 
yürümenin zorluğundan dem vurarak, ana dilin düşmanların bile bilmediği en büyük 
sır olduğunun altını çizer. Türk’ün çağımızdaki düşkün durumunun arkasında dil-
sizliğinin yattığını ifade eden Şehriyar, atadan kalan ve parçalanmaz bir kalkan olan 
8 Yahya Kemal Beyatlı, Bitmemiş Şiirler, Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1997, s. 65 
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dil sayesinde yüzyıllarca etrafını titreterek yürüyen Türk’ün, ana diline dayanmayı 
bıraktığı için basiretsiz olduğunu söyler. O halde tekrar kurtuluşa çıkmanın yolu 
Türkçe söylemek, Türkçe hıçkırmaktır.

“Türk’ün Dili” şiirinde:

Türkün dili tek sevgili, istekli dil olmaz, 
Ayrı dile gatsan bu esil dil esil olmaz.

Fars şairi coh sözlerini bizden aparmış, 
Sabir kimi bir sufreli şair pehil olmaz.

Türkün meseli, folkloru dünyada tekdi, 
Han yorğanı kend icre, meseldir, mitil olmaz. (Şehriyar, s. 99)

derken vurgu yaptığı da ana yurdu olan Türkçedir. Günay Karaağaç’ın tespitiyle, 
bu dizeler, insanın beden varlığının dünyanın herhangi bir yerinde veya her yerinde 
yaşayabilirken, onun “insan” varlığının, ancak ana yurdu olan ana dilinde yaşaya-
bilmekte oluşunun sağlamasıdır.9

İnsan hayatının merkezinde bir unsur olarak; ana ve yurt olma özelliğini daima 
korumuş olan toprak, kendini anlamlı kılan bu nitelikleriyle Şehriyar’ın şiirlerinin 
konusu olmuştur. Bu ilginin, toprağın, millet hayatının ve bu hayata ait yüzlerce 
yıllık birikimin taşıyıcısı olma özelliğiyle ilgili olduğu açıktır. Modern yurtseverlik 
dilinin antik çağların mirası üzerine kurulduğundan söz eden Viroli’ye göre, antik 
yurtseverlik dinsel bir duygudur ve ülke sözü terra patria’yı (baba yurdu/ata yurdu) 
vurgular. Her kişinin ata yurdu o kişinin yöresel ya da millî dininin kutsal gördüğü 
toprak parçası, atalarından arta kalanların barındığı, ruhlarının dolaştığı yurttur. 
O kişinin küçük ata yurdu mezarıyla ve ocağıyla aile çevresidir; büyük ata yurdu, 
prytaneum’u ve kahramanlarıyla, dinle sınırları çizilen kutsal çevresi ve toprak 
parçasıyla şehirdir. Ata yurdu tanrıların ve ataların oturduğu ve tapınmayla kutsanan 
kutsal bir topraktır10. Toprak, insan, ata yurdu ve kültür arasındaki anlamlı ilişkiye 
vurgu yapan bu cümlelerden; insanları toprağa bağlayan şeyin doğanın gizli bağı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum kişinin kendi toprağına bağlandığı gibi bir başka 
ülkenin toprağına bağlanamamasının sebeplerini de ortaya koymaktadır. Kaplan 
bu durumu “Yerleşik medeniyetlerde toprak, insanın ayağını, ağacın kökleri gibi 
tutar.”11 şeklinde ifade etmektedir. 

9 Günay Karaağaç, “Türklerin Ana Yurdu Türkçedir”, http://turkoloji.cu.edu.tr/DIL%20SORUNLARI/
karaagac_anadili.pdf
10 Maurizio Viroli, Vatan Aşkı Yurtseverlik ve Milliyetçilik Üzerine Bir Deneme (Çev: Abdullah Yılmaz), 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995, s. 29
11 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1985, s. 30
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Şehriyar da “UŞAGLAR” şiirinde vatanından, toprağından uzak düştüğü zaman-
larda insanla toprak arasındaki bu ilişkiye vurgu yapar:

Deyirdim iten yahşı, 
Covuz kimi biten yahşı

Dünyanı dolanmışam, 
Her yerden veten yahşı. (Şehriyar, s.121)

“VETENE GAYIDARKEN”

İnan ki, Şehriyarın gelbden gemi siliner 
Feget bu doğma, eziz torpağın devası ile. (Şehriyar, s.190)

dizeleri, yurt yarasının onmayışıdır.

“EZİZ AZERBAYCANIMA HİTAB” şiirinde

Sen bu eziz torpağın üreyisen, ağlısan, 
Kurunle, Arazınla bu dünyaya bağlısan. 
Ne hedise yerleşir, ne beyana gudretin, 
Dozumludur, metindir, eyilmezdir milletin. 
Tebietin, torpağın nece ürek acandır, 
Gülüstanın, gülşenin min bir etir sacandır. 
Burug-burug yolların her gün sene can verir, 
Min illerdir bu yollar üreyine gan verir (Şehriyar, s.388)

Toprak için mücadele etmenin, orada sadece toprak için ölmenin mukaddesli-
ğinden bahseder.

“El Bülbülü” şiirinde ise, kişinin kendi toprağına bağlandığı gibi ne dünya top-
rağına ne de yurdundan uzak yaşadığı bir başka ülkenin toprağına bağlanmasının 
mümkün olmadığının sağlamasıdır:

Men de iller uzag düşdüm elimden, 
Ata öldü, felek vurdu belimden, 
İndi düşmez “ata” adı dilimden, 
Beli, oğul, bizler hamı hemderdik, 
Güller ekdik, amma tikanlar derdik. (Şehriyar, s.82)
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Şehriyar’ın şiirinde, “bulunduğumuz yeri” gösteren mekânların da önemli bir 
işlevi vardır. İçinde yaşadığımız, soluk alıp verdiğimiz mekânlar, bizi koruma ve 
kollama görevlerinin yanı sıra aynı zamanda kültürel ve toplumsal anlamda tüm 
kazanımlarımıza bir barınak ve sığınak olma görevi de üstlenen bu mekânlar, üzerinde 
yaşadığımız toprakların tarihine bizden önce tanıklık etmiş ve bu tanıklığı bizden 
sonra da sürdürmeye devam edecek, yalnızca anılarımızın değil, unuttuklarımızın 
da içinde barındığı birer hafıza mekânlarıdır. Şehriyar’da geçmişiyle bağ kurarken 
yararlandığı, milletinin mazisini, kültürünü ve tarih içerisinde varoluş macerasını 
temsil eden hafıza mekânlarından yararlanır. Bu mekânlar, millete ait birikimin ve 
kimliğin korunmasının yanında kültürü, otoriter bir devlete karşı direnilecek bir alan 
haline getirme noktasında da önemli bir görev üstlenmiştir. Özellikle “HEYDER 
BABA’YA SELAM” şiiri, tarihselliği kavramanın önemli bir ifadesidir. Şehriyar, 
bu mekân ve mekân içerisinde yaşanan insanî ilişkilerin ortaya koyduğu ortak 
değerler aracılığıyla milletine ait yaratıcı gücü ve atalarının sesini bugüne taşımış ve 
milletinin gelecekteki yaratışları için onlara yol gösterme çabası içerisine girmiştir. 
Haydar Baba, Tebriz’in Abbasağa kasabasına bağlı Hoşgenab köyü yakınlarındaki 
bir dağın adıdır. Şehriyar’ın baba yurdu ve çocukluğunun geçtiği köy de bu dağın 
eteğinde kuruludur. Burada geçirilen yaşam şairi o kadar derinden etkilemiştir ki, 
bu mekân aracılığıyla geçmişin köklü izlerini, adetleri, gelenekleri bu metinde bir 
araya getirmiştir:

Heci hala cayda paltar yuyardı, 
Memmedsadıg damlarını suvardı, 
Hec bilmezdik dağdı, daşdı, duvardı, 
Her yan geldi, şıllag atıb aşardıg, 
Allah, ne hoş, qemsiz-qemsiz yaşardıg! (Şehriyar, s.40)

dizeleri yitirilmiş bir altın çağ/kayıp cennete duyunla özlem gibidir. Ömrün yazına 
duyulan hasret bu dizelerde çok belirgindir. Şehriyar, bu uzun manzumede halkın haya-
tına bir bütün olarak bakar ve nasıl giyindiğinden nasıl yediğine kadar her şeyi anlatır:

Biçin üsrü sünbül bicen oraglar, 
Ele bil ki, zülfü darar daraglar, 
Şikârcılar bildirçini soraglar, 
Biçinciler ayranların içerler, (Şehriyar, s.39)

Ya da:

Heyderbaba, bulagların yarpızı, 
Bostanların gülbesri, garpızı, 
Cercilerin ağ nabatı, saggızı 
İndi de var damağımda, dad verer, 
İtgin geden günlerimden yad verer. (Şehriyar, s.41)
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 “HEYDER BABA’YA SELAM” şiirinde, Azerbaycan Türklerinin halk hayatını, 
adetlerini, efsanelerini, miyolojisini yurtseverlik diliyle dile getiren Şehriyar, özellikle 
Nevruz bayramı üzerinde de durur:

Bayram yeli cardahları yıhanda, 
Novruzgülü, gar ciceyi cıhanda, 
Ağ buludlar köyneklerin sıhanda, 
Bizden de bir yad eleyen sağ olsun, 
Derdlerimiz goy dikelsin, dağ olsun. (Şehriyar, s.37)

Misafirperverlik, toplumda kabul görmenin en önemli yolarından birisidir. 
Romanda geçen misafirperverlikle ilgili pratik ve uygulamalar, misafirperverliğin 
en önemli hasletlerden biri olduğu Dede Korkut kitabını ve kahramanlarını akla 
getirmektedir: “Konuğı gelmeyen kara ivler yıkılsa yig”12. Misafirperverlik, “Haydar 
Baba’ya Selam” şiirinde şöyle ifade edilir:

Menim atam sufreli bir kişiydi, 
El elinden tutmag onun işiydi, 
Gözellerin ahıra galmışıydı, 
Ondan sonra dönergeler döndüler, 
Mehebbetin cırağları söndüler. (Şehriyar, s.45)

SONUÇ

Şehriyar, milletine ait büyük birikimi hafızasında toplamış ve bu birikimi, en 
küçük hassasiyeti bile ihmal etmeden, şiirlerine taşımış bir şairdir. Masallar, efsa-
neler, atasözleri, deyimler, mekânlar, geleneksel hayata dair her şey, onun şiirini 
zenginleştirir. Şair, şiirlerinde içinde yaşadığı hayatın problemlerine ve ihtiyaçlarına 
göre millî kültüre ait unsurlardan bir anlam çıkartmaya ve halkın faydasına sunmaya 
çalışmaktadır. Kültür arayışları ve öze dönüş, kaybedilen insanı arama ve yeniden 
ortaya koyma, toplumsal belleğin yansıması; gelenek ve tarih bilinci başlıkları 
altında değerlendirdiğimiz şiirlerinde, içinden çıktığı millete yaşama refleksi olma 
ve millete yeni bir ufuk kazandırma çabası içinde olduğu görülmektedir. Bir mil-
letin hayatını, geleceğini ve ideallerini ifade eden ifadelerin yazılı bir metin haline 
gelmesi, millî hafızayı meydana getirir. Millî hafıza, Gökalp’ın “bir milletin ahenkli 
bir mecmuasıdır” dediği unsurların nesilden nesle aktarılmasıdır. Bu çaba “Ya yurdu 
korur da süreriz ömür/Ya yurt diye yanar da oluruz kömür” diyen Kırımlı şair Bekir 
Çobanzade’den farklı değildir.

12 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, s. 74
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ŞEHRİYAR’DA ROMANTİZM ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Sadettin EĞRİ *

Türkçenin duygusal, gür sesli sanatçılarından ve dünya çapında şöhrete sahip 
romantik bir şair olan Muhammed Hüseyin Şehriyar, çağdaş İran edebiyatının da 
en önemli temsilcilerindendir. “1906 yılında Hoşgenâb köyünde doğmuştur. Babası 
Tebriz adliyesi avukatlarından, 1934’te vefat eden hattat ve âlim Hacı Mir Agâ-i 
Hoşgenâbî’dir. Adı, Muhammed Hüseyin Behcet-i Tebrizî’dir. Şehriyar mahlasını, 
çok fazla etkisinde kaldığı Hâfız-ı Şirâzî’nin (ö.792/1389) divanından fal tutarak 
almıştır. Tıp eğitimi görmüş, fakat ortaya koyduğu eserlerine de yansıyan aşkı 
yüzünden son sınıfta okulu bırakmıştır. Farsçaya ve ana dili olan Azeri Türkçesine 
son derece hâkimdir. 83 yıllık verimli şairlik yaşamı 5 Ağustos 1988’de sona ermiştir. 
Kabri Tebriz’de Şairler Mezarlığı’ndadır.”1

Gazel, kaside, mesnevi ve diğer şiir türlerini ustalıkla kullanan ve her türlü güncel 
konuda şiir yazan Şehriyar’ın üç cilt Farsça, bir cilt de Türkçe divanı bulunmaktadır. 
Şair, annesinin bir gün kendisine; “Sen büyük bir şair olmuşsun, diyorlar. Ama ne 
yazık ki ben senin yazdıklarını okuyup anlayamıyorum. Öz dilinde yazsan da ben de 
okuyup anlasam” demesi üzerine iki bölüm ve 121 kıtadan oluşan büyük şaheseri 
“Haydar Baba’ya Selam”2 manzumesini söylemiştir. 

Şehriyar Ekolü:

Muhammed Hüseyin Şehriyar, müşterek kültür coğrafyasının (Türkiye, Azer-
baycan, İran, Irak, Hindistan) önemli köprülerinden birisidir. Aynı zamanda Doğu 
ile Batı edebiyatlarının buluştuğu noktada onun varlığını görmekteyiz. Yine o, 
gelenek ile gelecek arasında sarsılmaz ve güçlü bir bağdır. Farsça ve Türkçeyi çok 
iyi kullanabilen, Arap ve Batı edebiyatlarına da oldukça vâkıf olan Şehriyar’a göre; 
şiirde önemli olan şey sadece yenilik değil gönüllerde yer etmesidir. Sonuçta şairle 
okuyucu aynı noktaya varabilmelidir.3 Özellikle gazelde kendisinden öncekilerin 
üsluplarını devam ettirmiştir. Fransız, Osmanlı, Türk ve Kafkas şair ve yazarlarına 
olan ilgisiyle modern edebiyatı ve romantizmi onlardan alarak klasik edebiyatla 
birleştirmiştir. Ortaya çıkan bu yeni oluşumu “Şehriyar Ekolü” olarak adlandıranlar 
da olmuştur.

* Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
1 Şehriyar’ın hayatı hakkında özet bilgi için bk., Muhammed Hüseyin Şehriyar, “İran Şiirinde Üslup ve 
Ekoller”, Çev. Fahrettin Coşkuner, Nüsha, Yıl: V, Sayı: 16, Kış 2005, s. 131-143 (“Sebkhâ ve Mektebhâ-yi 
Şi’r-i İran”, Divan-ı Şehriyar, Tahran 1380 hş. (20. baskı), I, 78-89.) Konu ile ilgili Farsçadan çeviriler Fahrettin 
Coşkuner’in makalesinedn iktibaz edilmiştir.
2 Haydar Baba, Erdebil şehrine yakın yüksek bir dağın adıdır. Şehriyar’ın çocukluğu bu dağın eteklerinde 
geçmiştir.
3 Adnan Karaismailoğlu, “Şehriyar’a Göre Şiir”, Hikmet ve Toplum, 15 Yıl Sonra Şehriyâr’a Selam Anma Günü 
Bildirisi, 30 Eylül 2003.
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Şairler Türbesi

 Şehriyar “Sanat nedir ve sanatçı kimdir?” başlıklı yazısında, “Şiir nedir?” sorusuna 
“Şiir, aşkın dilidir.” diye cevap vererek şöyle der: “Aşk, ilâhî nurların en yüksek 
tecellisidir; ârifl er bu yüzden bu nura aşk adını vermişlerdir.” Şehriyar’a göre bu 
aşk veya ilâhî nur, insan hayatının çeşitli dönemlerinde değişik şekillerde kendini 
gösterir. Çocukken anne babanın şefkatine duyulan sevgi veya gençlikte bir sevgiliye 
duyulan aşırı ilgi de aslında bu nurun, yani aşkın küçük tezahürlerinden ibarettir. 
İnsan zaman içinde bu mecazî sevgilerden geçtikçe, gerçek ve kalıcı sevgiye ulaşır; 
ancak bu yol tehlikelerle dolu, dikenli bir yoldur.  Şehriyar bu aşkın sanata ve şiire 
yansımasını da şu sözlerle özetler:  “Şiirin de aşk gibi üç aşaması vardır: Şiirin 
dili ilk aşamada sadece bir kişinin güzelliğini tasvir eder. İkinci aşamada, tabiatın 
veya (varlık âlemindeki) her şeyin güzelliğini, üçüncü aşamada da ilâhî güzellikleri 
tasvir etmeye çalışır”. Bu tasnif doğrultusunda şairleri sınıfl andıran Şehriyar’a göre; 
gerçek şairler ilk iki aşamadan geçerek üçüncü aşamaya ulaşabilen sanatçılardır ve 
bu aşamaya ulaşmak için akıl yolundan çok duygu, sezgi ve keşif yolunu kullanmak 
gerekir. Bu yüzden Şehriyar da, insanoğlunun ve hayatın varlık nedenini aşkta gören 
bütün şair, yazar ve düşünürler gibi aşkın hallerini ve basamaklarını anlatmak için, 
eserlerinde aklî çıkarımlardan çok duygusal sezgilere ve kavrayışlara dayalı bir dil 
kullanmıştır.4

Şiirleriyle dünyada büyük üne kavuşan, edebiyattaki gelenekçi ve yenilikçi 
akımlara açık olan Şehriyar’ın, şiir hakkındaki görüş ve düşünceleri de oldukça 
önemlidir. Onun İran şiirindeki üslup ve ekolleri anlattığı, kanaatimizce şiir ve 
sanat konusunda farklı değerlendirmeler içeren “Sebkhâ ve Mektebhâ-yi Şi’r-i 
İran (İran Şiirinde Üslup ve Ekoller)” başlıklı yazısı edebi görüşlerine yer verdiği 
yazılarından birisidir.

4 Derya Örs, “Şehriyar’ın Şiirlerinde Duygusal Temalar”, http://www.farsdili.org/node/96.
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Sebkhâ ve Mektebhâ-yi Şi’r-i İran (İran Şiirinde Üslup ve Ekoller)

Onun gençlik döneminde Tıp Fakültesi’nde okuduğu sıralarda Süreyya adında bir 
kadına duyduğu aşkın mutsuzlukla sonuçlanması hayatında bir dönüm noktası olur. 
Bu aşkla yazdığı yanık, dokunaklı ve duygu yüklü şiirler o dönemde büyük bir ilgiyle 
okunmuştur. Ancak Şehriyar bu mecazi aşkın etkisinden kısa zamanda sıyrılarak 
ilâhî aşka ve irfanî düşüncelere yönelir. Bu sarsıntılı ve zorlu geçiş sürecinde şair 
büyük acılar çeker ve bildiğimiz kadarıyla dünya edebiyatının en büyük ve başarılı 
edebî eserleri bu türden acılar ve çileler sayesinde doğmuştur.

Onun kimi zaman melekût âleminin zirvelerinde dolaşan, kimi zaman da çocuksu 
sözlerin sadeliğinde ifadesini bulan şiiri, sadece bu yönüyle bile seçkin bir özelliğe 
sahiptir. Şehriyar’a duyulan sevginin ve ilginin köklerinde şairin bu geniş muhatap 
kitlesinin büyük payı vardır. Gerek Farsça şiirlerinde gerek Türkçe şiirlerinde liriz-
min ve romantizmin doruklarında dolaşan Şehriyar’ın pek çok şiiri sıradan seçkin 
herkesin dilinde dolaşır hale gelmiş, edebiyat meclislerini süslemiştir. Onun, hem 
gençlik dönemi acılarıyla yazdığı aşk şiirlerinde hem de ilahi aşkı terennüm ettiği 
olgunluk dönemi şiirlerinde her düzeyden okuyucu kendi aradığını bulabilmiştir. 
Şehriyar’ın muazzam şairlik gücü ve coşkun ilham kaynağı sıradan seçkin her 
türlü okuyucuya aşkın suyundan kana kana içme imkânı vermiştir. Şehriyar, Fars 
şiirinde neo-klasik şairlerin öncülerinden birisidir ve bu bakımdan çağdaş şairlerden 
çok klasik şairlere benzer. Firdevsi, Sadi, Attar, Mevlana, Nizami, Hafız gibi Fars 
edebiyatının büyüklerinin izinde yürümüş ve “Şehriyar Ekolü” adı verilen bir akımın 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şiirlerinde mecazî aşktan, ilahi aşka uzanan bir çizgiye 
ulaşmış, adeta çağdaş edebiyatla klasik edebiyat arasında bir köprü olma görevini 
üstlenmiştir. Bu durumu kendisi şu şiirde ifade etmektedir:
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“Bir arkadaşım sade bir şekilde bana sordu: Bunca özlü ve ince düşüncen 
varken neden başka şairler gibi neşeli değilsin; neden ufkun hep dar ve 
karanlık? Epeyce düşündükten sonra: “Ey dost, dedim, ne diye beni utandı-
rıyorsun, benim şiirim klasiktir.”

Şehriyar’ın Mezarı

Şehriyar’a Göre Edebî Üsluplar:

Ona göre şairlerin eserleri, büyük âlemden bir numune ve tecellidir. Allah şairlerin 
gönlüne ilham dalgasını gönderir, akıl âlemini ortaya çıkarır. Akıl âleminden ruh 
âlemi tezahür eder ve ruh dünyasından ise madde dünyası ortaya çıkar. Bu âlemde 
fırtına ve dalga duyguları kabartır, konu ortaya çıkar, mana lafza dökülür ve şiir 
meydana gelir.

Muhammed Hüseyin Şehriyar, “Sebkhâ ve Mektebhâ-yi Şi’r-i İran” isimli yazısında 
özellikle İran edebiyatını temel alıp edebî üslupları özetleyerek vermek gerekirse 
şu şekilde tasnif eder:5

“Bendenizin İran manzum edebiyatında günümüze kadar gelen ve bir dereceye 
kadar birbirinden ayrılan üslup ve ekollerle ilgili düşüncem aşağıdaki şekildedir:

1- Türkistan Üslubu: Daha çok hamasî şiirler için uygundur. Saray men-
suplarının, kumandanların ve askerlerin ifadelerinde olduğu gibi emreder bir 
havası ve silahşorca söz edası vardır. Elbette kendine has kelime, ıstılah ve 
cümle kuruluşlarına da sahiptir. Bunun da anlaşılabilmesi, sadece Horasan 
şairlerinin eserlerindeki şiir ve mütalaa örnekleriyle mümkündür. Bu üslupta 
şiirin sağlamlığı, genelde zarafet ve letafet üzerinde yoğunlaşır. Latif ve zarif 
kelimelerin seçiminde fazla sınırlayıcı değildir.

5 Muhammed Hüseyin Şehriyar, “Sebkhâ ve Mektebhâ-yi Şi’r-i İran”, Divan-ı Şehriyâr, Tahran 1380 hş. (20. 
baskı), I, 78-89.
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2- Irak Üslubu: Aşk, irfan ve öğüt içeren şiirler için daha uygundur. Yumuşak, 
tatlı, irfanî ve tasavvufî bir ruha sahiptir. Kelimelerin seçiminde şairi tamamen 
latif ve alışılmış olanlarla sınırlar.

3- Yenilikçilerin Üslubu: Batılılar buna; nev-klasizm veya yeni klasizm 
diyorlar. Tıpkı Türkistan ve Irak üslupları gibi zamanın rengine bürünerek 
zamana göre sürekli değişime maruz kalmaktadır.

4- Sade Üslup: Halkın normal konuşma dilini şiire tatbik etmeye çalışan bir 
üsluptur. Bu üslup yenilikçilerin üslubuyla bazen çok yaklaşır ve sonunda 
teşhisin güç olacağı bir durum oluşur. Ancak çoğu zaman aralarında mesafe 
olur ve tam olarak ayırt edilebilir.”

Şehriyar’a Göre Edebî Ekoller:

İran Edebiyatında belirgin dört ana ekol vardır:

1-Nizamî Ekolü veya Azerbaycan Ekolü: Bu ekol, kendi dağlık bölgesinin 
yoğun ve kahredici tabiatından aldığı istilâ ve yücelik havasını eski ve tarihi 
medeniyetlerin, iktidarların ve medenî toplumların etkisiyle edindiği incelik 
ve nezaket havasıyla karıştırmıştır: “Hem ona hem buna sahip olan dilberime 
yalvarırım.”

Bu ekolün üslubu da, Irak ve Türkistan üslupları ile kendine has bir dizi 
güzelliklerin karışımıdır. 

Doğru olan, bu ekolü Fars şiir üslubunun ana umdelerinden sayarak Fars 
şiirini Türkistan, Azerbaycan ve Irak olmak üzere üç ana üslup olarak kabul 
etmemizdir. Fakat bizden öncekiler bu işi yapmadıklarından, onlara hürmet 
için ve bir Azerbaycanlı olarak bana yönelik bir tür bid’at ve bencillik şeklinde 
algılanabileceğinden bu üslubu ekol olarak adlandırdım.

Bu ekolün özelliklerini Nizamî’nin eserlerinde ve benim bu kitabımda (Divân-ı 
Şehriyâr) göreceğiniz “Tablohâ-yi Efsâne-i Şeb-i Men” isimli şiirimde daha 
iyi fark edebilirsiniz.

2- Hind Ekolü: Farsça yazan Hind şairlerinden veya Sâ’ib, Kelim, Feyz ve 
diğerleri gibi Hindistan’da bulunan İranlı şairlerden ortaya çıkmıştır. Mazmunu 
her şeyden önde tutarak sanki maksat sarayının zirvesine ulaştırmak için tahay-
yül ve tefekkürün dar ve dolaşık merdivenlerinden yukarı çıkarıyor gibidir.

3- Mahallî Ekoller: İran’ın Horasan, Geylan, Azerbaycan, Kürdistan, Loristan, 
Fars, Kirman gibi mahallî lehçeleri ve diğer her bölgenin masal, terane, gazel, 
kıta ve dü-beytliler türünden her biri kıymetli bir hazine olan edebiyatı vardır. 
Bu sandukalarda gizli kalmış ne kadar çok edebî güzellikler ve hazineler 
mevcuttur. Maalesef her biri, kendi bölgesinde doğup Fars edebiyatı denizi-
ne ulaşmaya hiçbir şekilde yol bulamayan ırmaklar gibidir. Bir gün gerçek 
kültürü bulursak çalışmak için ne kadar alanlara sahip olacağız. Elbette üslup 
bakımından da onlar incelenmelidir.
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4- Batılı Ekoller: İran’ın mahallî manzum edebiyatında yabancı ekoller için 
şunlar söylenmelidir (Nitekim onlar da kendi edebiyatlarında doğunun şiir 
ve sanatının büyüleyici etkisinden bahsederler):

a) Fars edebiyatı kendisine bu yolla nasip olabilecek gelişim ve tekâmül 
sürecinden mahrum kalmamıştır.

b) İster istemez yabancı edebiyatla meşgul olan gençlerin hisleri ve zevk 
çeşitliliği kaybolmamıştır.

c) Bizim edebiyatımıza da girmiş bulunan bazıları uluslararası olmuş 
ve bütün dünyanın kabul ettiği yabancı kelimeleri, terimleri,  atasözü ve 
deyimlerin tercümesini bu ekolle açıklıyoruz. Yani kelime ve tabirin kendisi 
yabancı ise, onun ekolü de yabancı olur. İyilik ve kötülüğü kendilerine 
kalır, bizim üslubumuzun mahrem alanı da korunmuş olur.

Fakat yabancı ekol, bu kadar kolay ve ayrı birkaç parça sanatla revaç bulup 
resmiyet kazanacak bir şey değildir. Bir ekolün resmen tanınabilmesi ve edebiyata 
dâhil edilebilmesi için bir asırlık zamanın geçmesi, sanat şaheserlerinin verilmesi 
ve insanların hafızasının kabulü gerekir.

Şehriyar ve Romantizm:

Şehriyar, kendi ifadeleri ile belirtmek gerekirse “klasik ve romantik bir şair”dir. 
Bu tartışma götürmez bir gerçek olup, gerek Farsça ve gerekse Türkçe şiirlerinde 
bunu görmek mümkündür. Duygu yüklü mısralarında gelenekten beslenen deryaların 
coşkusu her an hissedilir. Yine İran şiirinde edebî ekollerle ilgili yazısında konuyla 
ilgili şunu vurgular:

Farsça şiirdeki romantizmin temel mefhumu, az çok ince bir tabloculuk olduğu 
için manzara ve temadan bütün yönleriyle amacı ilgilendiren son sınırın daha titiz 
ve daha renkli gösterilmesi gerekir.
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Örneğin Sa’dî’nin buyurduğu, “İşittim ki can verme anında Nûşîrevân Hürmüz’e 
şöyle dedi.” beytinden bir tablo yapmak istesek bu resim, Nûşîrevân’ı yatağında 
yatıp yanında oturan oğlu Hürmüz’e vasiyet eder şeklinde gösterecektir. Fakat bu 
konuyu romantizmle açıklarsak ve ondan bir tablo çizmek istersek, bu tablonun, 
doğu ülkesinin bir padişahının yatak odasını bütün süslemeleri ve özellikleriyle 
göstermesi gerekir. Sonra çok daha renkli olması gereken Nûşîrevân ve Hürmüz’e 
ek olarak sarayda tedavi yapan hekimlerin jest ve mimikleri, örneğin padişahın diğer 
çocuklarıyla melike ve aynı şekilde haremin cariyeleri dizilmiş, saygılı ve üzüntülü 
bir halde her biri kendine özgü davranış şekliyle az çok gösterilmesi gerekir.”

Mecnûn ile men mekteb-i aşk içre ohurdık
Men Mushaf’ı hatm itdim o “Velleyl” de  kaldı

Şehriyar anadan doğma romantik bir kişidir. Onun bu akımın bildirisini okumasına 
bile ihtiyacı yoktu. O, yaşadığı tüm yıllar boyunca hayal ile yaşadı ve kendi şairane 
hayalleriyle bizi genellikle çağındaki diğer şairlerin bilemediği dünyalara götürdü.

Tüm sanatların cevheri hayaldir. Şiir de bilindiği üzere hayal ürünüdür. Ancak 
romantik hayal başka hayallerle farklıdır. Çağımızdaki şiirin içinde Şehriyar’ın sahip 
olduğu en büyük avantaj iki şeydir: İlki “duygusal gerçek” ve diğer ise “romantik 
hayal”. Öyle gözüküyor ki her ikisi de aynı paranın tek yüzüdürler. En azından 
Şehriyar’ın şiirlerinde diğer romantik şairlere nazaran “duygusal gerçek”; “romantik 
hayal”in ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer duygusal gerçeği; mantıksal gerçekten öte 
olan bir konu olarak nitelendirirsek, şunu kolay bir şekilde kabul edebiliriz ki, o 
kendi hayal dünyasında birçok macera ile yüzleşmektedir ki o maceraların çoğu 
kısmı gerçek ve mantıksal dünyada yoktur, hatta bunu onun aşk maceraları için de 
söyleyebiliriz. Huşeng İbtihaç diyordu ki: Her gün edindiğim âdet üzerine 1953 
darbesinden önceki yıllarda bir keresine Şehriyar’ın yanına gittim. Bana dedi ki; 
“Sâyeciğim! (Huşeng İbtihac’ın mahlası) Dün gece boğuluyordum. Anam geldi 
beni kurtardı.” Ben, “Niçin?” diye sordum. Dedi ki: “Deniz Senfonisi adlı şiirimi 
yazıyordum ve denizi düşünüyordum ki su alıp beni götürdü ve ben deniz dalgaları 
arasında çırpınıyordum ve yüzme bilmediğim için boğulmak üzereydim. Anam 
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başımın üstüne geldi ve beni boğulmaktan kurtardı. Yoksa şimdi sudan çıkarılmış 
şişmiş cesedimi görecektin!” Sâye konuyla ilgili diyordu ki: “Şehriyar bu lafları 
anlattığında bir kere bile olsa denizi yakından görmemişti ve Tahran’da Milli Meclis 
binasının arkasında olan bir sokakta anasıyla beraber yaşıyordu ve henüz bekârdı.” 
Ben Şehriyar’ın denizde boğulduğuna inanıyorum ve yalan olmadığı inancındayım.”6

Şehriyar tüm ömrünü Şirazlı Hafız’ın aşkıyla geçirdi. Aslında şunu sormak 
lazım: İran’ın hangi şairi Hafız’ı sevmiyor ki?.. Ancak son yıllarda Şirazlı Hafız’a 
fazlasıyla aşık olan 2-3 şairden biri Şehriyar’dır. Öyle bir aşk ki hiçbir şair bu denli 
saygısını Hafız’a karşı belli etmemiştir… Hafız’ın şiirlerine duyulan bu aşktan ötürü 
Şehriyar’ın gazelleri vezin ve kafiye olarak Hafız’ın gazellerine çok benzemektedir. 
Ancak sırf onun bu özelliği Hafız’a olan sevgisini yansıtmıyor.

Şehriyar; kendi ruh istiklâliyle birlikte öz ruh halini koruyarak Hafız’ın şiir-
lerindeki güzellikleri tanıdı ve başarılı olmasının sırrı da zaten bu özelliği oldu. 
Nitekim bir yerde söylediği bir sözü bunun ispatıdır: Benim neyim varsa, Hafız’ın 
devletinden gelmedir…” 

ینیکست نم لد درد هب هام یا بشما

ینیکسم نم دردمه وت ،هام یا رخآ

مناد یم نم و مراد نم وت ناج شهاک

ینیب یم اه  هچ دیشروخ یرود زا وت هک

Ey ay parçası bu gece gönlümün derdini sakinleştiren sensin 
Ahir ey ay parçası, alçak gönüllü olan benim gibi dertlisin 
Ömrünün azalışı bir bende var, bir de ben bilirim ki 
Sen güneşten uzakta kaldığın için neler görüyorsun?..

Derya Örs’ün söz konusu makalesinde vurguladığı gibi duygulu bir şairdir ve 
hissettiklerini mısralarına aktarır: “Aynı zamanda dindar bir insan olan Şehriyar, 
Tanrı sevgisiyle dolu yüreğinden doğan ilhamın izlerini şiirlerine yansıtmış, dinî 
kavramları ve olayları yine halkın gönlüne işleyecek şekilde kullanmıştır. Şiirlerinde, 
İran toplumunun dinî ve geleneksel hayatına mahsus temaları, yine yoğun duygu 
bombardımanlarıyla ustaca işlemiş olması da şöhret basamaklarını hızla tırmanmasını 
sağlamıştır. Şehriyar hissettiklerini söyleyen, söylediklerini hisseden bir şairdir. İyi bir 
eğitimden geçmiş olması, kültürlü bir aileye sahip olması, yaşadığı toplumu çok iyi 
gözlemlemesi ve tanıması da onu başarıya ulaştıran diğer nedenler arasında yer alır.”

6 Muhammed Rıza Şefiî,  “Şehriyar ve Mekteb-i Romantizm”, http://www.cgie.org.ir/fa/news/25071.
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Şehriyar Ha�   ile Şiiri

Hafız-ı Şirazi’den gelen ana damarla beslenen Şehriyar, mizacının da gereği 
olarak pek çok Türkçe şiirinde romantik söyleyişleri tercih eder. “Mecnûn” adlı 
şiirinde aşkın çöllerinde sevgilisi için duygularını hüzünle dile getirirken, ona göre 
aşk mektebinde beraber okudukları Mecnun, ancak “Velleyl”de kalırken, kendisi 
Mushaf’ı hatm etmiştir. Aşk mektebinin üstadı “Mecnun” diye bilinir. Oysa ki 
Şehriyar’ın aşkı yanında Mecnun’un aşkı kemâle ermemiştir. Fuzuli’nin de belirttiği 
gibi Mecnun’un aşk vadisinde sadece adı vardır. Şehriyar aşk mektebinin üstadıdır.

Nazlı sevgiliye başka bir şiirinde geleneksel mazmunları kullanıp sitem ederken, 
asırlardır dillerden düşmeyen sevgiliye olan aşkı aynı zenginlikle terennüm eder:7

Çohlar incikdi ki sen onlara naz eylemisen
Men de incik ki, menim nazımı az eylemisen
Etmisen bu nazı virane könülde sultan
Evin abad ola - dervişe niyaz eylemisen
Her bahışda çalısan kipriyi mızrab kimi
Bir kulak ver, bu sınık könlü ne saz eylemisen

……

Hatt u halından alup meşgimi “Kur’an” yazaram
Bu hakiketde meni ehl-i mecaz eylemisen
Destemaz eylediyin çeşme müselman kanıdır
Bilmirem hansı kelisede nemaz eylemisen
Bu gözellik ki, cehanda sene vermiş Tanrı
Her geder naz elesen ki, az eylemisen

Şehriyar, İran, Azerbaycan ve Türkiye’de Türkçe bir edebiyatın oluşmasında 
büyük bir katkıda bulunmuştur. Şair bu konuyu şu dizelerinde dile getirir:8

7 Şehriyar Seçilmiş Eserleri, Avrasiya Press, Baki, 2005, s.78.
8 Şehriyar’ın şiir özellikleri için bk., Hasan Almaz, “Şehriyâr’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Özellikleri” 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Şanlıurfa, 1997.
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Türkî bir çeşme ise men anı derya eyledim 
Bu soyuk ma’rekeni mehşer-i Kübrâ eyledim 
Ne tek İran’da menim velvele salmış kalemim 
Bah ki Türkiye’de Kafkaz’da ne kavga eyledim 
Türkî vallah, analar ohşağı, laylay dilidir 
Derdimi men deva ile müdava eyledim

Sonuç olarak; çağları sanat bağlarıyla birbirine bağlayan Şehriyar, hangi dille 
yazmış olursa olsun eserlerinde unutulmaz bir zenginliğin parıltılarını günümüze 
yansıtmış duygu yüklü bir şairdir. Kimi zaman akıl dünyasını terk eder, kimi zaman 
ise ruh dünyasını “Heyder Baba”nın zirvelerine taşır. Muhammed Hüseyin Şehriyar:

• Duygusal yönü ile birlikte hayal ve düşüncelerinde bağımsızdır.

• Konuşma dilindeki kavramlardan ustaca yararlanır.

• Şiirlerinde geleneği esas almak üzere yeniliği arar.

• Manzumelerinde ahenk ve musiki dikkati çeken zenginliktir.

• O, atasözü ve deyimlerden faydalanır.

• Söz sanatlarının gücünü hissettirir.

• Sade bir üslup, akıcı bir dili vardır.

• Klasik edebiyatın kaynak ve zenginliklerinden bolca istifade eder.

• Türkçe’nin gücünü gösterir.

• Şiirlerinde hüzün ve gam duyguları belirgindir.

• Eserlerinde yaşanan hayatın akisleri vardır.

• Onda maddi ve ilahi aşk ile birlikte tabiat aşkı vazgeçilmez unsurlardandır.

• Övgü ve yergi kalıplarını ustaca kullanır.
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YAHYA KEMAL’İN İZİNDE: ŞEHRİYAR

Zuhal EROĞLU KOŞAN *

Türkçe için “Bu dil ağzımda anamın ak sütüdür.” diyen Yahya Kemal’e göre dil, 
yalnızca bir iletişim aracı değil, bunun çok daha ötesinde onun geçmişi, bugünü ve 
geleceği olarak kimliğini oluşturan en önemli unsurdur. Gençliğinde eğitim için 
Fransa’ya giden Yahya Kemal, burada başta Albert Sorel’in etkisiyle kendisi ve 
buradan yola çıkarak da milleti üzerine düşünür. “Ben kimim?”den “Biz kimiz?”e 
giden bu yolda elde ettiği cevaplar, onun sonrasında şiir estetiğini çok büyük ölçüde 
etkiler. Onun Cumhuriyet ideolojisiyle tam olarak örtüşmediği için, yazdığı dönemde 
hep eşikte kalan, ancak gücü de reddedilemeyen şiiri bu toprakları da aşmış, diğer 
şairleri de etkilemiştir. Bunlardan biri, ülkesinde ölüm günü Milli Şiir Günü ilan 
edilmiş olan Şehriyar’dır. “Türkî, vallahi anaların bezeyerek söylediği lal lay dilidir.” 
diyen Şehriyar, Türkçe şiirlerinde Yahya Kemal’e birçok kez atıfta bulunmuş ve 
ondan etkilendiğini bizzat şu kıtayla açıkça dile getirmiştir:

Deyirem Akif ile gâh cumalım 
Ufugun cilve-yi maviyyetine 
Gâh Kâmal’dan gol alıp yükselelim 
Bahalım Fikret’in ulviyetine

Ayrıca “Allah Boyağı” şiirini Yusuf Gedikli’nin de tespit ettiği gibi, Yahya 
Kemal’in,“Aheste çek kürekleri mehtab uyanmasın /  Bir âlem-i hayale dalan ab 
uyanmasın” beytiyle başlayan şiirine nazire olarak yazmıştır1. Dolayısıyla açık bir 
etkilenme söz konusudur. Ben de bu yazıda sizlere bu etkilenmenin nasıl tezahür 
ettiğini ortaya koyacağım. Bunun için de Şehriyar’ın şiir estetiğinde Yahya Kemal’in 
izlerini takip edeceğim. 

“Estetik”, tanımsal olarak üzerinde uzlaşılmış bir terim değil ve oldukça geniş 
bir alanı kapsıyor. Şiir estetiğinden bahsederken, ben bu şairlerin sanatta güzele olan 
yaklaşımlarını esas alıyorum. Ancak bu noktada da Moissej Kagan’ın işaret ettiği gibi, 

“Estetikte, “güzellik” sözcüğünün bilimsel bir terim olarak belirli 
bir anlamda kullanılması gerekir. Bunun için, “güzellik” sözcüğünü 
hangi anlamda kullandığımızı en başından belirlemeliyiz. “Güzellik” 
sözcüğünden ne anlıyoruz? “Çok iyi”, “yetkin” olan bir şeyi mi? Yoksa 

* Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi
1 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, İstanbul, Ötüken Yayınları, 1997, s. 377.
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“etik bakımdan yüksek” ya da “çok hoş” olan bir şeyi mi? Tüm bu farklı 
nitelikler, zaman zaman birbiriyle uyuşan, zaman zaman birbirinden 
kesinlikle ayrılan farklı değerlerdir.”2

Dolayısıyla bu yazıda Yahya Kemal’in de Şehriyar’ın da “güzel şiir”den ne 
anladıklarını, bunun ölçütlerini ve buna bağlı olarak da kendi “güzel şiir”lerini 
hangi sütunlar üzerine inşa ettiklerinden bahsedeceğim. Tabii bu noktada, şiiri şairi 
ve okuruyla birlikte ele almak gerekiyor; çünkü Yine Kagan’ın belirttiği gibi,

“[B]ir sanat yapıtı, insanların bilinçleri üzerinde bir etki uyandırsın 
diye yapılır ve salt bu algılama edimi içinde bir sanat yapıtı kendisini 
sanatsal bir değer olarak ortaya koyabilir. Onun için, sanatın araştı-
rılması, şu ya da bu biçimde, sanatsal algı ile sanatsal algının kendine 
özgü yasalarının ele alınmasını zorunlu kılar. Bu bakımdan, estetiğin 
araştırma konusu, yalnızca sanat değil; ama sanatçıyı, sanat yapıtını ve 
sanatı algılayan insanı kapsamak üzere, belirli bir iletişim sistemidir.”3

Gerçekten de hem Yahya Kemal’in hem de Şehriyar’ın şiirleri sanatsal bir iletişim 
sisteminin dışında düşünülemez. Burada, iki şairin de illa karşılarındaki okura doğ-
rudan hitap etmeleri ve belirli bir mesajı iletme kaygısında olmaları gerekmediğini 
vurgulamak gerekiyor. Keza, estetik tarihine baktığımızda burjuva bireyciliğinin öne 
çıkardığı sanatsal ifadenin kamusal alandan kopuşundan, sanatın kolektif duyarlığa 
seslenmesini savunarak ona politik bir işlev yükleyen sosyal estetiğe dek karşıt 
geleneklerin mevcut olduğunu görürüz4. Jerome Stolnitz’in estetik algılamayla ilgili 
dikkat çektiği “estetik tavır” ve “dikkat”, bu noktada estetiğin nasıl kurulduğunu 
anlamamıza yardımcı olur. Stolnitz, “bireylerin farklı amaçları olduğunda dünyayı 
da farklı algılarlar, öyle ki birinin vurguladığını diğeri görmezden gelebilir.”5 der. 
Bu da bizim Yahya Kemal’in ve Şehriyar’ın şiir estetiğinin hangi noktalarda nasıl 
buluştuğunu anlamamızı sağlar; çünkü dikkatlerinin buluştukları nokta aynı zamanda 
estetiklerinin de buluştukları noktadır.

Bu açıdan bakıldığında Yahya Kemal’in şiirinden Şehriyar’ın şiirine, toplumsal 
belleğin şiire aktarılması, kelime seçimlerindeki titizlik, vezin ve kafiye gibi yollarla 
dilin estetik forma dökülmesi ve şiir-musiki ilişkisi açılarından uzanan bir yol dikkat 
çeker. Tüm bunlarınsa milli bir duyuş etrafında şekillendiği görülür. Diğer bir deyişle, 
iki şairin de yakın bir estetikte buluşmasını sağlayan çıkış noktası aslında ikisinin 
de milli duygulardan beslenmeleridir.

Milliyetçiliğin yayılmasıyla güçlenmeye başlayan orta sınıf, kendi dilini aynı 
zamanda sanatın dili yapmak için uğraşır. Bu doğrultuda Yahya Kemal, orta sınıfın 
diliyle yazar. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’ten sonra Yahya Kemal de, konuşulan 
Türkçeyi aruz vezninde son derece estetik bir forma sokmayı başarmıştır. Her ne 
kadar dönemin milliyetçi ideolojisinin hedeflediği estetik dil tam olarak bu olmasa 
da yine de Tanzimat’tan beri aydınların hedefledikleri dildir bu aslında. Şehriyar’ın 

2 Moissej Kagan, Estetik ve Sanat Dersleri, çev. Aziz Çalışlar, İstanbul, İmge Yayınevi, 1993, s. 14.
3 A.g.e., s. 17.
4 Neil McWilliam, Sanat/Ütopya, çev. Esin Soğancılar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2011, s. 32.
5 Jerome Stolnitz, “A Contested Term: What is ‘Aesthetic’?”, Aesthetics: Big Questions, ed. Carolyn Korsmeyer, 
Malden, Mess: Blackwell Publishers, 1998, s. 78.
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Türkçe şiirlerinde gönderme yaptığı bu üç şair, birbirlerinden birçok noktada ayrıl-
salar da buluştukları ortak payda en başta dile olan yaklaşımlarıdır. Yeni hayat, 
yeni insan ve yeni dil… Bu üç şair için bahsedilen, dili kullanmadaki ustalık tam 
da burada yatar. Şehriyar’ın durumu daha farklıdır tabii ki. İran Türklerinden olan 
Şehriyar Türkçe yazmanın yasak olduğu ve Türkçenin aşağılandığı bir toplumda 
Türkçe yazarak ortaya her şeyden önce bir direnç ve karşıt-güç koymuştur. Farsça 
yazdığı ilk şiirleriyle ünlenen şair, annesinin kendisine “Oğlum, sana büyük şair 
diyorlar, fakat sen nece yazıyorsun ki ben anlamıyorum.6”  demesi üzerine kendi 
kimliğinden ne kadar uzakta sanat yaptığını fark eder. Dolayısıyla Şehriyar’ın 
Türkçe şiir yazması bile başlı başına politik bir tercih ve tavırdır. Ancak o, bunun 
da ötesinde yaşadığı sosyal ve politik şartları şiirlerine taşır. Kendi diliyle yazmak 
ise ona gerçekten kimliksel bir güç verir. Ününün bu şiirlerle sınırları aşması da 
bunun kanıtıdır. Sonuç olarak Yahya Kemal’le Şehriyar’ı aynı çizgiye yaklaştıran, 
daha doğrusu Şehriyar’ı Yahya Kemal’in izine götüren kaynağı milliyetçi tavırda 
aramak gerekir. Diğer bir deyişle, Şehriyar’ı Yahya Kemal’in yoluna çeken, onunla 
aynı olmasa da yakın bir estetikte buluşmalarını sağlayan şey farklı kollardan, farklı 
tecrübelerden de olsa nihai olarak aynı ideolojinin şemsiyesi altına girmeleridir. “Bir 
milletin millet olabilmesi için iki şeye ihtiyaç vardır: Sınırlarını genişletmek ve kendi 
edebiyatını [filoloyia] yaratmak.”7 diyerek edebiyata, dolayısıyla edebiyatçılara 
milletin oluşumunda son derece kritik bir rol atfeden Yiannis Psikharis gibi, Yahya 
Kemal de Şehriyar da böyle bir bilinçle edebiyata yaklaşmakta, milletlerine askeri 
değil, ama en az onun kadar önemli bir diğer koldan, edebiyat alanından katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. 

Bu noktada Şehriyar’ın Farsça şiirlerini dil farklılığı nedeniyle inceleyemediğimi 
belirtmek isterim. Ancak zaten milli kimliğini öne çıkaran, bu doğrultuda da Türkiye 
ve Azerbaycan başta olmak üzere Türkleri dayanışmaya ve birliğe çağıran bir şair 
olarak Şehriyar, üzerinde çalışanların da belirttiğine göre milli bilinci asıl Türkçe 
şiirlerinde sergiler. Ancak bu bilinç, yalnızca politikaya angaje olan ve şiiri doğrudan 
politik bir nesne haline sokan şiirin bir öncülü değildir. 

Şairlikleri Yahya Kemal’de de Şehriyar’da da politik duruşlarından önce gelir. 
Milli tavır ise bu şairlerin estetik kaygılarına yön verir, özellikle dili kullanma nok-
tasında. Dil, her iki şairin de milli duyuşlarının ve estetik kaygılarının somutlaştığı 
yerdir bu anlamda: En güzel Türkçeyle yazmak ya da Yahya Kemal’in ifadesiyle 
şiiri “beyaz lisan”la yazmak. Yeni bir şiir dili kurmak ister Yahya Kemal, “bize ait” 
olan, saf, milli… Şehriyar ise daha önce ifade ettiğim gibi zaten Türkçe yazılamayan 
bir yerde ve dönemde her şeyden önce Türkçe yazar ki burada yine “bize ait” olana, 
milli olana yöneliş vardır. “Bize ait” olan burada anahtar kelimedir.

Tam da bu noktada “hafıza” son derece önem kazanmaktadır. Yahya Kemal’in 
şiirinin temelinde yer alan hafıza, kişisel ve milli olmak üzere iki koldan yürür. Kişisel 
hafızayı, Yahya Kemal’in kendi yaşantısı oluşturur. Özellikle sevdiği kadınlar için 
yazdığı şiirler bu açıdan oldukça hacimlidir. Milli hafıza ise, bu toprakların hafıza-

6 Rivayeti aktaran Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 117.
7 Yiannis Psikharis’ten aktaran: Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, İstanbul, Metis 
Yayınları, 2015, s. 86.
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sıdır. Yahya Kemal, bunu Türklerin Anadolu’ya girişi olarak kabul edilen Malazgirt 
ile başlatır ve bunun şiirini yazar. Bu şiirlerde zaman, ama özellikle mekân oldukça 
dikkat çeker. Bir İstanbul şairi olan Yahya Kemal bu şiirlerinde yaşadığı bu şehri 
adeta bir kamera eşliğinde kayda alır. “Kamera eşliğinde”, çünkü Yahya Kemal’in 
şiiri hem hareketlidir hem de anlattığı her nesne gözümüzün önünde cisimleşecek 
kadar betimleyicidir. Söz konusu hareketliliği sağlayan en önemli unsurlardan biri 
de eylemlerin bolca kullanılmasıdır. 

Türkçe şiirlerinde kişisel ve milli hafızayı ortaya koyan bir şair olarak Şehriyar 
da hem eylemlerle yüklü şiirlerinde hareket hissini yaratır hem de bol betimleme-
lerle anlattığı tabloların canlanmasını sağlar. “Heyder Baba şairi” olarak anılmasını 
sağlayan bu şiirinde özellikle, doğup büyüdüğü köyünün yakınındaki Heyder Baba 
dağını tam da böyle bir estetik çerçevede anlatır. Gerçek kişiler, gerçek mekân, 
gerçek bir hayat vardır “Heyder Baba’ya Selam”da. Okur hiç bulunmamışsa bile 
söz konusu mekânda, şiir kişisiyle beraber gezer anlatılan köyde, onunla beraber 
seyreder, duyar. Okuyanın da mekân ve değerler üzerinden kendisinden bir şeyler 
bulabileceği bir şiirdir bu açıdan. Şehriyar’ın diğer şiirleri için de bunlar geçerlidir. 
Kendi hafızasının okurlara aktarılmasını sağlayan şiirlerinde, böylece ortak değerlere 
sahip olan kişilerde, tıpkı Yahya Kemal’in şiirlerinde olduğu gibi, milli bir duyuşun 
oluşmasını sağlar. Dahası, ortak değerler, şairin kendi sınırlarını aşıp farklı coğraf-
yalardaki insanları da ortak duygular etrafında toplayabilir. Şehriyar’ın Türkiye’deki 
şairleri okuyup etkilenmesi gibi, Türkiye’deki okurlar da Şehriyar’ın şiirlerini tam 
da bu nedenle zevkle okurlar. Zira hitap ettikleri kitleler, şiirin anlamını hissedebilir, 
ortak bir duyguda buluşabilirler.

Bu nedenle anlam iki şair için de şiiri ayakta tutan sütunlardan biridir. Derdi 
olan şiirler yazar ikisi de. Kişisel ya da sosyal boyutlu olsun, bütün şiirleri bir şey 
söyler okuruna, bir şey anlatır, bir durumu ya da anıyı paylaşır okuruyla. Hayatlarına 
giren insanlar şiirlerine de girer. Yaşadıkları zaman şiirlerinin zamanıdır. Mekân 
da öyledir. Yahya Kemal, iyi bildiği ve kendisini şekillendiren şehri, Şehriyar ise 
aynı nedenden köyünü anlatır. Bu açıdan, Yahya Kemal’in şehirli oluşu ve seçkin 
bir zümreden gelişi, onun şiirlerinde şehre dışarıdan, hatta tepeden bir bakış olarak 
ortaya çıkar. Şiir kişisi insanlardan uzak ve yalnızdır. Ancak kolektif geçmişe dair 
yazdığı şiirlerinde bu yalnızlık hissedilmez, aksine heybetli ve coşkulu bir kalabalığa 
aittir bu kez. Fatih Andı’nın çok yerinde tespitiyle Yahya Kemal’in şiiri, 

“şehirli şiir” ama şehrin şiiri değildir. […] O, şehri kafasındaki tarih, 
milliyet ve medeniyet tezinin en müşahhas ve büyük tezahürlerinden 
biri olarak gördüğü için, şiirlerine bu kadar yoğun olarak taşır. […] 
Nesirlerden şiirlerine, İstanbul’u Yahya Kemal’in nazarında “aziz” 
kılan, şehrin bu temsil kudretidir. Çünkü İstanbul, Türk varlığını ve 
bu varlığın dünden bugüne tarih içinde ortaya koyduğu medeniyet 
birikimini en mükemmel bir surette, bütün şaşaası ile bünyesinde 
barındıran bir “mümessil” şehirdir.8

8 Fatih Andı, “Yahya Kemal’in Şiirlerinde Bir Medeniyet ve Kimlik Göstergesi Olarak Şehir”, Yahya Kemal 
Enstitüsü Mecmuası V- Bir Medeniyeti Yorumlamak: Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu 03-07 Kasım 2008, haz. 
Kazım Yetiş, C. I, İstanbul, İstanbul Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyatı, 2008, s. 325-332.
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Bu nedenle gücünü de yalnızlıktan değil, ait olduğu topluluktan ve bu topluluğun 
şanlı geçmişinden alır bu şiirlerinde. Şehriyar’ın Türkçe şiirlerinde şiir kişisi ise 
hiçbir zaman yalnız değildir. “Heyder Baba’ya Selam” şiirinde kalabalığın içinde 
gezer, ait olduğu toplumun içinde bir birey olarak oradadır. Bu açıdan şehrin içinde 
insanların arasında gezen Mehmet Akif’in şiir kişisine daha çok yaklaşır. 

Bu ince farka rağmen ikisinin de şiirlerinde kendi kimliklerini şekillendiren, 
milli ve mahalli olan işlenir, böylece geçmiş, hâlde birleşerek geleceğe yön vermek 
üzere estetize bir formda, şiir olarak sunulur. Şiirleri yalnızca kendilerinin değil, 
toplumlarının yaşanmışlıklarıyla doludur. Bu nedenle özellikle kişisel ve toplumsal 
geçmiş sarar şiirlerini baştanbaşa. İnsan, içinde bulunduğu coğrafya ve tarihle bütün-
leşir. Bunun üzerinden de milli bir duyuş oluşturulur, çünkü insan ancak bu şekilde 
kendini bilebilir. Yine bu noktada dil son derece kritik bir konuma geçer, çünkü 
tüm bunlar dil üzerinden gerçekleşir. Yahya Kemal’in de Şehriyar’ın da şiirinin en 
öncelikli malzemesidir dil. İkisi de yeni bir dil yaratmaya çalışır sanatları üzerinden.

Şiirlerinin içeriklerini ve şekillerini belirleyen de en nihayetinde budur. Vezin 
bunun için önemlidir, örneğin. Denis Dutton, belli forma, kompozisyona ve ifade 
tarzına bağlı kalmanın sanatçıyı kısıtladığı eleştirisini getirenlere karşı üslubun 
sanatçıya ve hitap ettiği kitleye tanıdık bir arka plan oluşturduğunu, bu nedenle de 
sanatçıya kısıtlama getirdiği gibi serbestlik de getirerek aslında sanatsal özgürlük alanı 
sağladığına dikkat çeker9. Yahya Kemal de Şehriyar da kısıtlamalardan çok veznin 
kendilerine açtığı sanatsal zenginliğe odaklanırlar ve oradan beslenmeyi tercih ederler. 
Zira iki şair de Türkçeyi söyleyişi güzel, ahenkli bir dil yapmak ister. Dilin ritmini 
yakalamak isterler. Bu ritimde aynı zamanda kolektif bir geçmiş vardır. Asırlardır 
kullanılan aruz vezninden kolayca vazgeçemeyişlerinin altında yatan neden budur. 
Tıpkı, Arapça-Farsçadan gelmesine rağmen artık yerleşmiş, Türkçeye mal olmuş 
kelimelerin sahiplenilmesi gibi sahiplenilir vezin. Aruz, artık bize yabancı değildir, 
ritmi artık bizim ritmimizdir. Keza, belli vezin kalıplarının kullanılması da aslında 
bunun bir göstergesidir. Neticede birçok vezin kalıbından yüzyıllar içinde hep belli 
kalıplar tercih edilmiştir.  Bu tercihte dilin ritmini yansıtması, böylece yerlileşmesi 
önemlidir. Bilindiği gibi Yahya Kemal, dönemindeki hece şiiriyle yazma baskısına 
karşı direnerek “Ok” şiiri hariç hep aruzla yazar. Şiirde iç ahenge son derece önem 
veren Yahya Kemal için, aruz şiirin olmazsa olmaz şartı olmamakla birlikte belli ki 
istediği ahengi yaratabilmek için oldukça yardımcıdır. Keza şiirlerinde gerçekten bir 
iç musiki yaratmayı başarabilmiştir. Vezin seçimleri de bu açıdan önemlidir. Örneğin, 
daha içe dönük, rindane şiirlerinde ahenkli ve yavaş, kendinden emin, adım adım 
ilerleyen bir deve yürüyüşü hissedilirken “Akıncılar” gibi daha romantik bir duyuş 
taşıyan coşkulu şiirlerinde koşan bir atın ritmini hissederiz. 

Benzer bir tercih Şehriyar’da da görülür. Vezin, onun için de estetik bir gerek-
liliktir. Dönemindeki ölçüsüz şiir de yazması konusundaki ısrar karşısında o da net 
bir tavır koyar. Her ne kadar o da istisnai olarak vezinsiz şiir yazsa da10 vezinden 

9 Denis Dutton, The Art Instict: Beauty, Pleasure & Human Evolution, NY, Berlin, London, Bloomsbury Press, 
2009, s.33-34.
10 Şehriyar, “Alnımın Yazısı”, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, (haz. Yusuf Gedikli), İstanbul, Ötüken 
Yayınları, 1997, 327.
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vazgeçmez. Öyle ki her ne kadar “Türk dili, hece dilidir.”11 dese de hece ölçüsüyle 
yazdığı kadar aruzla da yazar; çünkü ona göre “Gerçek şair, zihninde olan konuyu 
hangi biçimde beyan etmenin olanağını önceden belirleyebilen şairdir.”12 Bu vaz-
geçemeyişin altında onun da Yahya Kemal gibi oluşturmak istediği musikiyle el ele 
giden bir estetik anlayış yatar. Tabii, Şehriyar’ın coğrafi konumu itibariyle yaşadığı 
politik ve sosyal baskı, onun Yahya Kemal kadar aruzu açıkça sahiplenmemesine, 
hatta aruzla yazmaya devam etmesine rağmen hece ölçüsünün Türklerin asıl ölçüsü 
olduğunu dile getirmesine13 ve doğal olarak da Yahya Kemal’in aksine hece ölçüsüyle 
birçok şiir yazmasına neden olmuştur. Ancak burada önemli olan nokta, her ikisinin 
de yerli olana, bizim olana sahip çıkması ve şiirlerini, çok önem verdikleri bu “bizim 
ritmimiz” üzerine inşa etmeleridir. 

“Biz” Yahya Kemal’de de Şehriyar’da da açıkça önemlidir ve daha önce de 
belirttiğim gibi şiirin dilini kuran da bu “biz”dir. “Biz”i “biz”in diliyle anlatmak 
arzusu, “”biz”e ulaşmak kaygısından gelir. Bu nedenle açık bir dille, bir anlam 
bütünlüğü çerçevesinde yazar ikisi de. Çetrefilli söz oyunlarına girmezler. Hatta 
söz sanatlarıyla arasındaki mesafe bakımından Şehriyar, sosyal ve politik konumu 
itibariyle Yahya Kemal’den daha ziyade Mehmet Akif’e biraz daha yakın durur, 
çünkü hedef kitlesi sanattan önce dilin kendisine susamıştır.

Her iki şair de kelime seçimlerinde vezinle sağlanan ahenkle birlikte fonetiğe 
de önem verir. Bu nedenle asonans ve aliterasyon gibi ses benzerliğine dayanan 
ses sanatları şiirlerinde musiki sağlamanın bir yoludur. Böylece şiir, fonda bir 
musiki etkisi hissettirir. Neticede şiir, kalıp olarak bütününden harfe kadar inen bir 
detaycılığın egemen olduğu bir estetikle inşa edilir. Üstelik bu süreç ömre yayılan 
bir zamanda devam eder. Her ne kadar Şehriyar’ın Yahya Kemal’e göre çok daha 
çabuk yazdığı, Yahya Kemal kadar ince ve hassas davranmadığı bilinse de onun da 
şiirlerini yazıp öylece bırakmadığını, üzerine düşünmeye devam ettiğini görüyoruz. 
Şiirlerinin farklı varyasyonlarının bulunması bunun kanıtıdır.

Milli bir duyuşun oluşmasında her iki şairin kelimelerinin gücünün rolü de 
yadsınamaz. Eylemlerin ve betimleyici sözcüklerin hüküm sürdüğü şiirlerinde her 
bir kelime önemlidir. Kelimeler seçilir her ikisinde de bu nedenle Yahya Kemal 
de Şehriyar da şiirlerini yeniden ve yeniden yazarlar. Her ikisinin de sağlıklarında 
bastırdıkları şiir kitapları yoktur bu yüzden14. Bitmez çünkü şiir. “Mısra benim 
namusumdur.” diyen Yahya Kemal’in şiir konusundaki titizliği zaten herkesçe 
malum. Şehriyar’ın şiirlerini şimdiye dek en kapsamlı şekilde derleyip hazırlayan 
Yusuf Gedikli’nin Şehriyar kitabında da görüldüğü gibi Şehriyar’ın şiirleri farklı 
yerlerde çeşitli farklılıklarla basılmıştır. Eklemeler, çıkarmalar, değiştirmeler… Tüm 
bu uğraşın arkasında yatan motivasyon, belli ki daha güçlü bir şiir yazabilmektir. 

Sonuç olarak, Şehriyar çağdaşları gibi ülkesine yalnızca coğrafi olarak değil, 
bunun sonucu olarak tarihsel, kültürel, sosyal ve politik olarak da sınır olan Türkiye’yi 
11 A.g.y.
12 Şehriyar’dan aktaran Esmira Fuad Şükürova, “Güney Azerbaycan Edebiyatında Modernleşme Aşamaları”, 
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2014, C: 1, S: 3, Ağustos, s. 17.
13 Aktaran Gedikli, a.g.e, s. 60.
14 Şehriyar’ın yazı boyunca Türkçe şiirleri üzerine durulacağı ve Farsça şiirleri özellikle belirtilmediği 
müddetçe dikkate alınmayacağı için “Şehriyar’ın şiirleri” ifadesi onun Türkçe şiirleri için kullanılacaktır.
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yakından takip etmiş, buradaki gelişmelerden ve sanatçılardan etkilenmiştir. Bunların 
başında gelen isimlerden biri de modern Türk şiirinin kurucularından kabul edilen 
isimlerden biri olan Yahya Kemal’dir. Şehriyar, Yahya Kemal’in şiir estetiğinden 
etkilenmiş, kendi şiir estetiğine onun izlerini taşımıştır. Ancak bu etkilenme, rast-
lantısal değildir. Aksine, Batı kaynaklı edebi hareketler, doğuya doğru adım adım 
yayılırken İran’a da Türkiye üzerinden ulaşır15. Diğer bir deyişle, İran’daki Türkler için 
Türkiye bir kanal vazifesi görmüş, Türkiye’nin yaşadığı değişim ve dönüşümler İran 
Türkleri tarafından yakından takip edilmiş, buradaki aydınlar kendilerine rol-model 
olmuşlardır. Bu nedenle Şehriyar’ın da bir şair olarak en çok etkilendiği isimlerin 
Türk modernleşmesine özellikle edebi dil anlamında önemli katkılarda bulunmuş 
olan, hatta modern Türk şiirinin kurucuları kabul edilen Tevfik Fikret, Mehmet Akif 
ve Yahya Kemal olması tesadüf değildir. Bu isimlerden Yahya Kemal, vezin, kafiye 
vb. yollarla dilin estetik forma dökülmesi, şiir-musiki ilişkisi, toplumsal belleğin 
şiire aktarılması ve kelime seçimlerindeki titizlik açılarından Şehriyar’ın özellikle 
şiir estetiğini oluşturmasında oldukça etkili olmuş görünüyor. 
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ŞEHRİYAR’IN ŞİİRLERİNDE TÜRK(İYELİ) AYDINLAR

Ece SERRİCAN*

Giriş

14. yüzyıldan itibaren eserleri takip edilen Azeri Türkçesi’nin yazı dili olarak 
ağırlık merkezini Güney Azeri sahası oluşturur. Özellikle Safeviler’den itibaren 
İran sahasındaki Azeri kültür merkezlerinde Azeri Türkçesi’nin karakteristik yapısı 
gelişmiştir. Bu yazı dili İran’da 1930’lara kadar kesintisiz devam etmiş, o tarihten 
sonra Farsçayı tek yazı dili olarak kullanmak mecburiyeti getirildiğinden, Azeri 
Türkçesi yazı dili olarak İran Azerbaycan’ında kesintiye uğramıştır. Bu nedenle 
Azeri Türkçesi’nin yazı dili olarak ağırlık merkezini Kuzey Azerbaycan oluştur-
muştur. Bu ağırlık 19. yüzyıldan itibaren kuzeye kaymış, büyük edebî şahsiyetler 
yetiştirerek gelişmiştir1.

Tebriz çevresinde gelişen Güney Azerbaycan edebiyatı gelenekçi edebiyatın 
etkisinden kurtulamazken, Azeri edebiyatının büyük şahsiyetleri Sovyet Rusya 
etkisindeki Kuzey sahasından yetişip kıymetli eserler ortaya koymuştur. Bu tersine 
durum Şehriyar ile birlikte değişmiştir. 1940-1952 yılları arasında Güney Azerbaycan 
Türklerinin var olma yolunda yaşadığı sıkıntılar, Sovyet Rusya ve İngiltere’nin bölge 
üzerindeki hâkimiyet planları, Türklerin bağımsızlık çabaları, Pehlevî rejiminin 
Türklere uyguladığı yasak ve baskılar; Şehriyar’ın duyuşunu derinden sarsan dış 
etkenleri oluşturmuştur2.

Seyit Muhammed Hüseyin Şehriyar, Hacı Mirağa Hoşginabi ile Kövkeb Hanım’ın 
oğlu olarak 19053yılında Tebriz’in Bağmeşe mahallesinde doğdu. İlk tahsilini doğduğu 
şehirde yaptıktan sonra “Medrese-i Tâlibiye”de Arapça ve Arap edebiyatı öğrenmeye 
başladı. Orta tahsilini tamamlayınca Tahran’da Dârülfünun adlı lisede okudu. Ardından 
Tıp Fakültesine devam etti. Son sınıfa kadar geldiği hâlde, maddi imkânsızlıklar 
yüzünden ve belki de bedbaht bir aşk macerası sebebiyle tahsilini bırakıp devlet 
dairelerinde memurluğa başladı (1310= 1932/1933). 1313 (=1935/1936) yılında 
babasını kaybetti. Şehriyar, 1940’lı yılların başlarında çok şiddetli ruhî buhranlar 
geçirmiş, bu buhrandan ancak annesinin fedakâr ve şefkat dolu ihtimamı sayesinde 
kurtulmuştur. Annesinin söylediği Türkçe mahallî türküler, masallar, şiir ve musiki 
Şehriyar’ın kalbine ve ruhuna işlemiştir. İkinci Dünya Savaşı felâketine rağmen; 
fakirlerin ve haksızlığa uğrayanların yardımına koşan, sofrası aç tok herkese açık 
•Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlük Merkezi Türk Dili Bölümü Okutmanı, eceserrican@hotmail.com.
1 Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1971, s. 8-9
2 Türkan Kodal Gözütok, “Ahmet Muhip Dıranas’ın “Ağrı Şiiri ile Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” Adlı 
Destan-Şiirinin Karşılaştırılması”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 5 (1), Mart 2008, s. 83
3 Şehriyar’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Farklı kaynaklarda 1904’ten 1908’e kadarki tarihlerin 
her birine rastlanmaktadır. Şairin doğum tarihini belirlemede eserlerinden yola çıkan araştırmacılar daha çok 
1905-1906 tarihinde yoğunlaşmaktadır.



286

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

olan bir baba ile eşsiz şefkatte, tahammüllü bir annenin evladı olmak; Şehriyar’ın 
kötümser bir şair haline gelmesine mani olmuştur. Ondaki doğruluk, güzellik, iyilik 
ve aşka imanı bir kat daha kuvvetlendiren ailesi olmuştur4.

Yazdığı şiirlerle İran’ın, aynı zamanda Güney Azerbaycan’ın en büyük çağdaş 
şairlerinden biri olan Şehriyar’ın, Güney Azerbaycan Türklerinin sesini bütün 
dünyaya duyurduğu şiiri “Haydar Baba’ya Selam”’dır. Annesi Kövkeb Hanım’ın, 
öz dilinde yazması için kendisine yönelttiği serzenişler üzerine Türkçe yazdığı 
bilinmektedir. “Şehriyâr şiirlerini Farsça yazmaktadır, ama annesi Kövkeb Hanım 
Farsça bilmemektedir. Bir gün oğluna “ Ay oğul! Senin böyük şair olduğunu deyirler. 
Amma men Farsî bilmirem seni anlamıram. Ne üçün ana dilinde yazmirsen?” diye 
sorunca Şehriyâr Türkçe şiirler de yazmaya başlar.”5

“Haydar Baba’ya Selam” şiiri Şehriyar’ın hem ilk Türkçe şiiri olması hem de en 
uzun şiiri olması bakımından önemlidir. Eser, İran’daki rejimin, Azerbaycan halkının 
kendi diliyle konuşup yazmasını yasakladığı bir dönemde kaleme alınmıştır. Şiirin 
birinci bölümü 76 kıtadan, ikinci bölümü ise 49 kıtadan oluşur. “Haydar Baba’ya 
Selam manzumesinin halk nazarında bu kadar öne çıkmasının en büyük nedenle-
rinden biri de, Şehriyâr’ın halkıyla beraber yaşayan, halkıyla birlikte kederlenen, 
onun yanında yer alan, onunla birlikte sevinen, halkının dilinde olup da dudağına 
alamadığı arzu ve isteklerini tam bir cesaret ve yiğitlikle, eşsiz bir kararlılıkla 
terennüm eden bir kişiliğe sahip olmasıdır.”6

Mehmet Nuri Yardım’ın (2008), Yusuf Gedikli ile gerçekleştirdiği röportajda 
“Haydar Baba’ya Selam” şiirinin bu kadar sevilmesinin ve meşhur olmasının 
sebeplerini Yusuf Gedikli şu şekilde sıralar:

1. İran’da Türkçe yazma ve hatta konuşmanın Pehlevi rejimince yasaklanması, 
ana diline hasret kalan kişilerin şiiri sevmesini ve tutmasını sağlamıştır.

2. Gelişme ve sanayileşme aşamasında bir ülke olan İran’da köklerinden, 
köylerinden, ailelerinden, mekânlarından, başka bir söyleyişle mazilerinden 
kopan milyonlarca garip (gurbetçi), geçmişe duydukları hasreti bu şiirle 
gidermişlerdir.

3. Manzumenin rağbet bulmasındaki bir sebep de şiirdeki beşerî ruhtur. Dün-
yanın her yerinde bütün insanlar geçmişe, çocukluğa, o zamanki hatıralara 
büyük özlem duyar. Hele bu insanlar az evvel söylediğimiz gibi köylerinden, 
köklerinden, ailelerinden kopmuşsa. Dolayısıyla çocukluğa hasret şiirin 
tutulmasında temel etken olmuştur.

4. Şiirin edebî-bediî değeri, lirizmi de tutulmasında bir başka etkendir.

5. Manzumenin vezin bakımından geleneğe bağlılığı ve sade dille yazılması, 
tutulmasının başka bir sebebidir.

6. Bir diğer sebep, “Heyder Baba’ya Selam”ın somutluğu, objektifliğidir.
4 Ahmet Ateş, Şehriyâr ve Haydar-Baba’ya Selâm, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1964, s. 7-10
5 Ayşe Gül Sertkaya, “Şehriyâr’a Irak’ta Yazılan Nazireler”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 2010, s. 146
6 İbrahim Akkuş, Haydar Baba-Muhammed Hüseyin Şehriyâr,  Hoşgörü, İstanbul, 2011, s. 6
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7. Şehriyarın tanınmış bir şair olması da şiirin tutulmasında ve şöhretlenme-
sinde âmil olmuştur.”

Büyük şair Şehriyar, hayatının son döneminde doğduğu şehir olan Tebriz’e 
dönmüştür. Uzun ve acı bir hayatın ardından yaşanan bu dönüşü, ümitlerle dolu 
çocukluk hayatına ve eski dostluklara geri dönüş olarak görmüştür. İnsanların ve 
mekânların değiştiğini görünce bu hayalleri sönmüştür. Şehriyar uzun yıllar Kuzey 
Azerbaycan ve Bakü hasreti ile yanmış; öncesinde siyasi nedenler, maddi zorluklar 
yüzünden sonrasında da geçirdiği hastalıklar yüzünden buralara gidememiştir.

Şehriyar hayat serüvenini kendi kaleminden üç beyit halinde dile getirmiştir. 
Sadece çocukluk döneminde mutlu olduğunu, hayatının su gibi akıp giden diğer 
bölümünde ise, gece gündüz acılar çektiğini belirtir. Fani hayatta yaşadığı hayal 
kırıklıklarını özetlediği “Néce Kéçdi Ömrün” başlığını taşıyan şiir şu şekildedir:

“Bir uşaglıgda hoş oldum, o da yér-göy gaçarag 
Guş kimi dağlar uçup, yél kimi bağlar kéçdi.

Sonra birden gatar altında galıp üstümden 
Déye bilmem ne ġeder sél kimi dağlar kéçdi.

Üreyimden heber alsan: “Néce kéçdi ömrün?” 
Göz yaşımla yazacag: “Dü-günüm ağlar kéçdi.”7 (Gedikli, s. 326)

1. Şehriyar’ın Sanatında İlk Etkiler: Sadi Şirâzi, Hafız ve Fuzuli

Sadi’den, Nizami’den etkiler taşıyan Hafız; 15. yüzyıldan itibaren Şeyhî, Ahmet 
Paşa, Fuzuli, Bakî, Nefi, Nedim, Şeyh Galip, Yahya Kemal Beyatlı gibi birçok Türk 
şairince örnek alınmış, eserlerine nazireler yazılmıştır.

Farsça ve Türkçe şiirler yazan Şehriyar’ın eserleri dünyanın çeşitli dillerine 
çevrilmiş, lirizmi ve üslubu ile Hafız’a benzetilmiştir. Bu nedenle klasik Fars şiiri-
nin çağımızdaki şöhretli bir temsilcisi ve modern Azeri şiirinin de kurucularından 
olmuştur8. Türkçe şiirleri ile ölümsüzleşen Şehriyar, İran’da kazanmış olduğu ün 
dolayısıyla çağdaş dönemin Hafız’ı olarak kabul edilmiştir.

“Şehriyar’ın şiirleri alışılagelmiş şiirler değildir. Üstat, sanki anasından şair 
doğmuştur. Fıtrat itibarıyla şair doğanlar er ya da geç söz mülkünün sultanı gibi 
tanınacaktır. Bundan dolayı onu “Söz mülkünün sultanı” olarak adlandırmışlardır.”9 
Şairin henüz dört yaşındayken ilk şiirini söylemesi de bu durumun bir sonucudur.

Sanatının başlangıcında “Behçet” mahlasını alan Şehriyar, bu adı içini yakan 
ilhama ve aşka layık bulmayarak gönülleri okşayacak bir mahlas arayışına yönelir. 
Bazı mahlasları almışsa da, kendinden önceki önemli şairlerin bu isimleri alarak 

7 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, Ötüken Yay., İstanbul, 1991 (Şiirlerden alıntılar bu 
baskıdandır.)
8 Mümtaz Sarıçiçek, “Şehriyar’a Selam Haydar Baba’ya Selam’ın Ontolojik Tahlili”, Turkish Studies, 3 (7), 
2008, s. 582
9Esmira Fuad, Muhammed Hüseyin Şehriyar (Çev. Metin Özer),  Peon, İstanbul, 2014, s.15
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şiirler yazdığını öğrenince, mahlasını sık sık değiştirmek zorunda kalır. Bu konu 
üzerine düşünen ve mahlas arayışına giren Şehriyar’ın başvurduğu kaynak Hafız’ın 
Divan’ı olur. İran’da bir gelenek olan divandan fal açma yoluna gider ve karşısına 
şu dörtlük çıkar:

“Gariplik gemi ve mihnete tap getire bilmirem, 
Öz şehrime gidib öz Şehriyar’ım olmalıyam, 
Ömrün devamını hakkın lütuf mülkünden iste Hafız, 
Ki, çerhi felek sikkeni Şehriyar’ın adına döydürdü.”

Böylece mahlasını kesin olarak belirleyen şair, 1925 yılında “Şehriyarım” gazelini 
yazarak; kendini, söz ve iç dünyasının şahı olarak adlandırır10.

“Fakat o günkü rejim bu mahlası Şehriyâr’a layık görmez ve bunu soyisim olarak 
nüfusa geçirmesine izin vermez. Şehriyâr bunun üzerine, konuyu halletmesi için 
Melikü’ş-Şüera Bahar’a gider. Merhum Bahar: “Ben bu Tebrizli gencin şiirlerini 
defalarca okudum, kişiyi aciz bırakıyor. Ben, bir gazel kaleme almak istediğimde 
duygularım daha çok kabarsın diye onun gazellerinden birini okurum ve öylece 
yazmaya başlarım.” diyerek Şehriyâr’ın buna en layık kişi olduğunu ifade eder. 
Tebrizli bu şair de böylece Şehriyâr olarak anılır.” 11

Şehriyar, ilköğrenimine Kur’an ile başlamış, diğer eserleri mütalaa etmiş ve 
Hafız’ın Divan’ından etkilenmiştir. Bu nedenle de şiirlerini hem söz hem de içerik 
bakımından Hafız’ın tarzında kaleme almıştır. “Her neyim var ise Hafız’ın dev-
letindendir” diyerek her şeyini Hafız’a borçlu olduğunu vurgulamıştır. Hafız’ın 
etkisini üzerinde taşıyan Şehriyar’ı, Türk dünyasında ölümsüzleştiren ise kendi şiir 
üslubunu oluşturma gücüdür.

Şehriyar’ı Hafız gibi şairlerle bir tutan hatta onlardan da üstün bir konumda 
gören kimseler olmuştur. Bu konuda Hasan Almaz (1997) tarafından hazırlanan tez 
çalışmasında, Şehriyar ile yakın dostluk kurmuş olan Bivek Nikendiş’in düşünceleri 
şu şekilde aktarılmıştır:

“Üstad Şehriyâr’ın kendisini Hafız karşısında nasıl bir durumda gördüğü soru-
suna karşılık verdiği cevap her zaman utangaçlıkla: “Ben, kendimi Hafız karşısında 
asla şair olarak görmem. İlk şiir dönemimde Hafız’dan bir şiir okuduğumda kendi 
şiirlerimi yırtıp attığım çok olmuştur. Eğer şükürsüzlük olarak kabul edilmeseydi 
Hafız karşısında şiirlerimden hiçbirini bırakmaz hepsini yırtıp atardım.” Şehriyâr, 
şiirin ilahi olma noktasında her ne kadar yalnızca Hafız’ı görüyorsa da bu konuda 
kendisinin de Hafız ile paralellik gösterdiğinden şüphe yoktur. Şehriyâr, sadece 
Hafız’ın ilahi bir şair olduğunu ve Yüce Allah’ın bu konuda Hafız’dan başkasına 
bunu bağışlamadığını iddia ediyordu. Nitekim Hafız’ın şiirlerinde de bu konuya örnek 
sayılabilecek şiirler mevcuttu. Zira o, Hafız’ın selefi sayılıyordu. Şiirlerinin birçoğu 
10 Esmira Fuad, a.g.e., s. 15
11 Hasan Almaz, Şehriyâr’ın, Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Özellikleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). 
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa, 1997, s. 4
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Hafız’ın şiirleriyle paralellik arz ediyordu. Elbette şu noktayı da belirtmek gerekir 
ki Şehriyâr, kendisini asla Hafız’a rakip olarak göstermemiş ve böyle bir iddiada 
bulunmamıştır, eğer kendisini rakip olarak görseydi zaten amacına ulaşamaz ve bu 
seviyeye çıkamazdı. Aksine o, Hafız’ı kendine örnek almış fakat sözlerini kendisi 
belirlemiştir. İşte bu yönüyle de Şehriyâr, Hafız’ın sınırına ulaşmıştır. Dolayısıyla o 
da Hafız gibi ilahi sıfatlı bir şairdir. Sanki Şehriyâr, yedi yüz yıldan sonra yeniden 
dirilen Hafız’dır ve onun söylediklerini günümüz diliyle yeniden söylemektedir.”12 

Hafız’ın eseri; düşünce zenginliği bakımından etkilediği ve kendisine bir mah-
las hediye ettiği Şehriyar’ın hayatında bir kez daha açılmıştır. Şehriyar, babasının 
vefat ettiğini gördüğü bir rüyadan anlamıştır. Rüyasından uyandığında da, Hafız’ın 
Divan’ından fal açmış ve şu gazelle karşılaşmıştır: “Ayrılık günü ve yardan ayrılma 
gecesi sona erdi. Bu falı açtım, yıldız kaydı ve her şey sona erdi”13. Söz konusu olayın 
üzerinden iki gün geçtikten sonra, babasının vefat haberi kendisine bildirilmiştir.

Şehriyar, Hafız’ı üstat olarak kabul eder; onu saygı ve hürmetle anar. Annesi-
nin ölümünün ardından Tahran’da bulunduğu yıllarda Şiraz’a gitmeyi ve üstadı 
Hafız’ın türbesini ziyaret etmeyi istemesi de bu hürmetin bir göstergesidir. Bu 
isteği, yazdığı Türkçe şiirler nedeniyle rejim tarafından uygulanan baskı yüzünden 
gerçekleşememiştir. 

Şehriyar’ın yaratıcılığını etkileyen âlimlere bakıldığında bu kişilerin Nizami, Sadi, 
Hafız ve Fuzuli gibi isimler olduğu görülür. Şehriyar’ın sanat bahçesinde, mevzu 
ve manaca zengin; şekil, tasvir ve ifade vasıtaları itibariyle klasik Azerbaycan dilli 
şiirin kokusunu veren çiçekler çoktur14. Onun sanatında etkili olan; 14. yüzyılda 
yaşamış İran edebiyatının büyük gazel şairi Hafız ile 16. yüzyıl Türk edebiyatının 
büyük şairi Fuzuli arasındaki etkileşim de dikkat çekicidir. Hafız’ın rindane tarzla 
birlikte felsefi düşüncelere, Fuzuli’ninse âşıkane duygularla tasavvufi düşüncelere 
ağırlık verdiği görülür. Şehriyar ise, her ikisinin sesini kendi sanatında birleştiren 
bir şairdir. İlk çağlarında eserleriyle tanıştığı Sadi’den itibaren bu etkileri kendi 
üslubunda yorumlamayı başarmış ve üstatlık mertebesine ulaşmıştır.

Aşk ve sevgi temaları, toplumcu öğeler, felsefi düşünüş biçimi Şehriyar’ın 
şiirinde hayat bulur. İlk öğreniminde tanıştığı Sadi’nin Bostan ve Gülistan’ı bu 
süreçte ilk basamağı oluşturur. Şirazlı Sadi’nin Bostan ve Gülistan’ı, evrensel 
temalara yer vermesi; insanoğlunu mutluluğa ve huzura kavuşturacak reçeteler 
sunması bakımından dikkatini çeker. Sadi, tasavvufî idealizmle didaktik öğretilerini 
harmanladığı eserlerinde ibretlik unsurlara yer verir. Özellikle nazım ve nesrin iç 
içe geçtiği Gülistan, sehl-i mümteni (yazılışı sade ve basit görünse de söylenmesi 
zor olan söz söyleme sanatı) örneğidir15. Bireysel ve toplumsal sorunların işlendiği 
bu eserler, Şehriyar’ın duyuş gücünü besleyen ilk kaynakları oluşturur.

Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilen Fuzuli, tasavvuf 
anlayışını genç yaşlarında benimsemiştir. Şiir sahasında olduğu gibi ilim ve fikir 
sahasında da zirve bir isim olmasına rağmen “lüzumsuz, manasız, boş” anlamlarına 
12 Hasan Almaz, a.g.e., s. 30-31
13 Hasan Almaz, a.g.e., s. 12
14 Bekir Nebiyev, Muhammed Hüseyin Şehriyar-Seçilmiş Eserleri, Avrasiya Press, Bakü, 2005, s. 13
15 Osman Koca, Sadî Şirâzî-Bostan ve Gülistan (Tercümesi), Beyan, İstanbul, 2008, s.7-10 
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gelen “Fuzuli” mahlasını seçmesi, tasavvufun şaire kazandırdığı engin gönüllülü-
ğün göstergesidir. Tasavvuf düşüncesi onun eserlerinde lirizm ve coşkun ilham ile 
birleşmiştir16.

Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun’undaki mum ve pervane imgelerini Şehriyar da 
benimsemiştir. O da kendini, pervane gibi sevdiğine kurban eden fedakâr bir âşıkla 
özdeşleştirir. Şairin yaşamında ayrılmak zorunda olduğu ilk sevgilisi Süreyya ya da 
kendi adlandırmasıyla Peri, bu imgelemde yer bulmaktadır. Kara sevdaya tutulan 
Şehriyar için de “yanma” motifi ön plandadır. Şehriyar maddi âlemi gönüllü terk 
ederek fani dünyadan el çekmeyi, kâmilleşerek Tanrı makamına varmayı en büyük 
mutluluk olarak görür. Tasavvuf felsefesini eserlerinde ifade eden Nizami, Fuzuli, 
Sadi ve Hafız’ın geleneklerini yeni söylemlerle sürdürür. Bu nedenle dönemin Sadi’si, 
Hafız’ı; gazelde ise Fuzuli yadigârı mevkisine yükselmiştir17.

Duygu zenginliği ve iman gücü, Şehriyar’ı; tasavvufa ve irfana yöneltmiştir. 
Doğruluk, iyilik ve güzelliğin harmanlandığı eserlerinde Fuzuli’yi övdüğü şiiri “Şair 
Mehemmed Fuzuli” adını taşır. İlk beyitte:

                     “Türkü, Farsi, Erebide ne feza’il var imiş 
                     Ki Fuzuli kimi bir şa’ir-i fazil doğulur.” (Gedikli, s. 266) dizeleriyle 
başlayan bu şiirde Şehriyar, Fuzuli’nin sanatının üstünlüğünü ve erdemini vur-
gular. Böylece kendisinden önce gelen ve eserleriyle duygu yönünden beslendiği 
üstatları anar. 

2. Üç Türk Şair: Tevfik Fikret-Yahya Kemal Beyatlı-Mehmet Akif Ersoy

Şehriyar, yaşadığı dönemin politik karmaşasına ve yaşanan olumsuzluklara 
duyarsız kalmaz. Şiirlerinde içinde bulunduğu sosyal yapıya, baskıcı rejime karşı 
kararlı duruşunu ve isyancı ruhunu yansıtır. Düşünce ve duygu dünyasının bu yönde 
gelişmesinde, şairin Tahran’da faaliyet gösteren ilerici aydınlarla tanışması ve kurduğu 
dostluklar etkili olmuştur. Aynı zamanda 20. yüzyılın başlarında İran’ın sömürgesinde 
olan Güney Azerbaycan’da Şahlık rejimine karşı yükselen milli özgürlük, demokrasi 
mücadelesi de büyük etki uyandırmış ve şiirlerinde yansımalarını bulmuştur18.

Şiirlerindeki mücadele ve direniş teması, doğup büyüdüğü coğrafyanın izleridir. 
Toplumsal ve siyasal olaylara kayıtsız kalmayan Şehriyar’ın Türkiye coğrafyasında 
etkisinde kaldığı şahsiyetlere bir arada yer verdiği şiiri “Türkiye’ye Hayali Sefer”-
dir. Bu şiirde Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy’un adları 
zikredilir. Türk’ün şanlı tarihi yüceltilir. İlk dörtlükte:

“Gelmişem nazlı hilal ölkesine 
Fikret’in ince heyal ölkesine 
Akif’in marşı yaşardıp gözümü 
Bahıram Yahya Kâmal ölkesine.” (Gedikli, s. 167)

16 Necmettin Hacıeminoğlu, Fuzuli, Cönk, İstanbul, 1984, s. 9-12
17 Esmira Fuad, a.g.e., s. 253-273
18 Esmira Fuad, a.g.e., s. 17
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İlk dizede yer alan “nazlı hilal” ifadesi, “İstiklal Marşı”nda yer alan “Çatma, 
kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!” dizesini hatırlatır. Bu şiirin devamında “hilal” 
sözcüğü; dördüncü dörtlükte “Bir hilal parlıyarag oldu güneş”, beşinci dörtlükte 
“Ne güneş, sanki mehag étdi ġemer/ Son çıharken yéne bir ince hilal” şeklinde 
tekrar edilir. “Akif’in marşı” olarak anılan “İstiklal Marşı”, güçlü milli duygulara 
sahip olan Şehriyar’ı duygulandırır. “İstiklal Marşı”nın: 

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”

dizelerinin etkileri aynı şiirde şu şekilde geçer:

“Görüm ay nazlı hilalım sancag 
Parlasın gét-géde bu sönmez ocag” ( Gedikli, s. 172)

Milli ve manevi meseleleri somut bir şekilde ele alan Şehriyar; adaletsizlik ve 
haksızlıktan şikâyet eder. Bu nedenle lirik-romantik olduğu kadar toplumcu bir şair 
olarak da tanınır. Onun şiiri milli kimliğe dönüştür ve bu duygularla Mehmet Akif 
Ersoy ile birleşir. Mehmet Akif Ersoy’un zikredildiği bir diğer şiir “Türk Evladı 
Gayret Vaktidir” başlığını taşır. Bu şiirin dördüncü dörtlüğünde: 

“Akif’in şé’rine bah gör, neler étmiş bize küfr 
Her ġedemde guyu gazmış, ne de salmış derine 
Biz de İslam’a gayıtdıgda gelin elbir olag 
Türklerin her iki dünyası gayıtsın yérine.” (Gedikli, s. 174)

dizeleriyle emperyalist güçlerin Türk halkına verdiği zararlara dikkat çeker. Bu zararı 
anlamak için Mehmet Akif Ersoy’un şiirine bakmayı öğütler. İslamiyet’in esaslarına 
dönüldüğü takdirde Türklerin hem dünyalarını hem de ahiretlerini kurtaracaklarını 
vurgular. Düşmana karşı birlik olmada, el ele vermede tüm Türklerin gayretli olmasını 
ister. Bu fikrin tekrarlandığı Türkiye’ye Hayali Sefer” şiirinde, Tevfik Fikret’in ve 
Yahya Kemal Beyatlı’nın ince hayal ülkesi olarak görülen Türkiye, “İslam ocağı” 
olarak tanıtılır. Şiirin üçüncü dörtlüğünde Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı 
isimlerine tekrar rastlanır:

“Görünür perdesin açdıkda heyal 
Başda Fikret’le durup Yahya Kâmal 
Son edibler sefidir, bah ne camal 
Şehriyar’dan ne ağır istiġbal.” (Gedikli, s. 167)

Türkiye’ye yapılan hayali seferde, Mehmet Akif Ersoy’un imanla dolu birleştirici 
gücü, Yahya Kemal Beyatlı’nın hayal zenginliği, Tevfik Fikret’in yüceliği tek tek 
sayılır. Bu seferde, üç şairin bakış açısıyla daha da güzelleşen bir Türkiye coğrafyası 
çizilir. Şiirin sekizinci dörtlüğünde üç şairin isimlerine tekrar rastlanır:
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“Déyirem Akif ile gâh cumalım 
Ufugun cilve-yi maviyyetine 
Gâh Kâmal’dan gol alıp yükselelim 
Bahalım Fikret’in ulviyyetine.” (Gedikli, s. 168)

Şehriyar, İran’daki Türk edebiyatında dili kullanma biçimiyle yenilikçi bir 
öncüdür. Âşık tarzı şiire, geleneksel söz kalıplarına, atasözleri ve deyimlere baş-
vurarak bir çığır açmıştır. Bu yönüyle Güney Azerbaycan Türkçesi’nin temelini 
20. yüzyılda yeni bir edebî dil olarak yeniden atmıştır. “Bu dil ağzımda annemin 
ak sütüdür” diyen Yahya Kemal Beyatlı gibi “Türki, vallah analar ohşağı lal lay 
dilidir” (Türkçe, vallahi anaların bezeyerek söylediği ninnilerin dilidir) şeklindeki 
sözleriyle güzel Türkçe’nin sihirli atmosferini şiire taşımıştır. O ayrıca: “Türk’ün 
dili tek sevgili-istekli dil olmaz/ Özge dile gatsan, bu esil dil, esil olmaz.” mısraı ile 
Türkçeyi yüceltmiştir19.

Yahya Kemal Beyatlı’nın “ak süt”, Şehriyar’ın “asil ve sevgili” olarak tanımla-
dığı dil olgusu, her iki şair için de çok önemlidir. Türk edebiyatında başından beri 
daima bir dil meselesi vardır. Yahya Kemal Beyatlı’nın en büyük rolü, bu meseleye 
getirdiği hâl şeklidir. O sadece yeni dili oluşturmamış, eski dili de ayıklamıştır. 
Basit hayallerin zorunlulukla oluşturduğu şekilleri, Türkçenin bünyesine uymayan 
deyişleri atmış; sadece kendi duyuşu ve zevkiyle dilin kudretini ortaya koymuştur20.

Şehriyar ve onun şiirlerinde adını zikrettiği Yahya Kemal Beyatlı’nın buluştuğu 
bir başka ortak nokta Hafız’dır. Şehriyar’ın üstat olarak kabul ettiği Hafız, Yahya 
Kemal Beyatlı için de önemli bir şahsiyettir. Yahya Kemal Beyatlı’nın “Rindlerin 
Ölümü” adlı şiiri, Hafız’ın ismi zikredilerek:

“Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış; 
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. 
Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış 
Eski Şîrâz’ı hayâl ettiren âhengiyle.”21 şeklinde başlar. 

Şehriyar’ın şair arkadaşı Ferdi, onun “Allah Boyağı” adlı şiirini Yahya Kemal 
Beyatlı’nın şiirinden etkilenerek yazdığını dile getirir (Gedikli, s. 377). Yahya Kemal 
Beyatlı’nın Çubuklu Gazeli adlı şiiri:

         “Âheste çek kürekleri mehtab uyanmasın,                   ,     
                        Bir âlem-i hayale dalan âb uyanmasın.”22 şeklinde başlar. Bu şiirde 
yer alan “uyanmasın” redifi; Şehriyar’ın şiirinde “oyanmasın, boyanmasın, goyan-
masın, soyanmasın, doyanmasın” şeklinde kullanılır.

19 İsa Özkan, “Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 20, 2006, s. 147
20 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal,  Dergâh Yay., İstanbul,  2007, s. 135
21 Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, YKY, İstanbul, 2005, s. 62
22 Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüzgârıyle, Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul, 2008, s. 33
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3. Önder Bir Aydın: Mustafa Kemal Atatürk

Şehriyar, Türkiye’yi hiç görmediği hâlde “Türkiye’ye Hayali Sefer”de, Türkiye’yi 
görüp dolaşan birinden çok daha güzel tasvir etmiştir. Bu yolculukta Fatih Sultan 
Mehmet Han ile Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük Türk şahsiyetlerini de anarak 
layık oldukları övgüde bulunmuştur. Doğrudan doğruya Türkiye Türklerine hitap 
ettiği bu şiirde Şehriyar; Tevfik Fikret’in “ince hayal”, Mehmet Akif’in “nazlı hilâl 
ülkesi”ne geldiğini ve “Yahya Kemal Beyatlı ülkesine baktığını” söyler. İslam 
ocağı olarak gördüğü Türkiye’de Ayasofya’dan ve Konya’dan bahseder. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun muhteşem günlerinin ardından zayıflayan ülkeyi Türklerin ayağa 
kaldırdığını vurgular. Bu başarının lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’yı 
başkent yaptığını, İstanbul’un “denizler kızı derya gelini olduğunu”, Atatürk’ün 
heykelleri ile ülkenin süslendiğini, Şark-Garp medeniyetinin birbirine karıştığını 
söyler. Kendisini vatanında hissettiğini şu dizelerle dile getirir:

“Gurbet éhsas elemem men burada 
Sanki öz doğma diyarımdı menim.”

“Türkiye’ye Hayali Sefer” şiirinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adı üç yerde 
geçmektedir. İlk olarak on dördüncü dörtlükte:

               “Bura Jön Türkiyye’nin paytahtı  
                     Atatürk intihabı Ankara’dır 
                     Sabıg İslambul idi, çoh da gözel 
                     Amma serhed bura nisbet aradır.” (Gedikli, s. 169) ifadesiyle kuru-
lan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin İstanbul’dan Ankara’ya taşındığı 
ve bu gelişmelerin mimarının Atatürk olduğu vurgulanır.

İkinci olarak on yedinci dörtlükte:
        “Burda son bir medeniyyet yaranıp
        Ne binalar yapılıp eller var
        Ne celalet, ne selabet alemi
         Atatürkler kimi héykeller var.” (Gedikli, s. 170) diyerek yeni bir 

medeniyetin kurulduğunu müjdeler. Dayanıklılık ve büyüklüğün timsali olan Ata-
türk’ün heykellerinin varlığına işaret eder.

Üçüncü olarak yirmi beşinci dörtlükte:
        “Atatürk héykeline göz tikerek
        Birden algışlayıram Jön Türk’ü
        Göz önünde ne tenasüb bilmem
       Bir de tesvir édirem Jan Dark’ı.” (Gedikli, s. 171) diyerek ulu önder 

Atatürk’ün heykeli önünde zihninden geçenleri paylaşır. Türklerin başarılarını 
alkışlarken aklına Jan Dark’ı getirir. İngilizlere karşı savaşan, Fransızların milli 
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kahramanı olan Jan Dark’ı düşünmesinin hangi sebebe dayandığını belirtmese de 
bağımsızlık mücadelesi temelinde ifade edildiği açıktır.

Aynı şiirde Fatih Sultan Mehmet’e bir göndermede bulunulur. On birinci dörtlük 
şu şekildedir:

“Görürem Fatéh’i étmekde hücum 
Ohunup Fatihe-yi dövlet-i Rum 
Şanlı dağlar, ucalıglar görürem 
Yéne bir çoh dereler, çoh uçurum.” (Gedikli, s. 169)

Bu dörtlük, Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemine yapılan bir hatırlatmadır. 
İstanbul’un fethi ile başlayan bu süreç, Osmanlı Devleti’nin çöküşü ile son bulur. 
Fakat bu çöküş, yeni bir yükseliş güneşini doğurur. Bu güneş Mustafa Kemal Ata-
türk’ün omuzlarında yükselen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

4. Şehriyar ve Folklor

Vatanını ve milletini seven bir şair olarak Şehriyar, şiirlerinde folklorik unsurlara 
yer vermiştir. Bir özlem şairi olan Şehriyar için ana dilini konuşup yazmak, milli ve 
edebî kahramanlarını tanıyıp bilmek önem arz eder. “(…) Şehriyar’ın şiiri, adeta 
bir destan gibi, büyük bir Türk muhitinin seçkin kültür değerlerini çok canlı, renkli 
ve coşkun bir üslup içinde aksettirmektedir.”23

Şehriyar, şiirlerinde bazen efsane ya da rivayetle ilgili motiflere yer verir. Hızır, 
Harut ile Marut, Zühre, Yusuf ile Züleyha, Süleyman ve Belkıs, Aslı ile Kerem, 
Leyla ve Mecnun bunlara örnektir. İnsanlığın atası sayılan Adem’e; Allah’ın yer-
yüzündeki resulü, sonuncu peygamber Hazreti Muhammed’e; çarmıha gerilen İsa, 
asasıyla denizi yaran Musa, her tür hayvandan bir çift alarak tufandan kaçan Nuh, 
yeryüzündeki tüm dilleri bilen Süleyman ve Yakup peygamberlere işaret ederek 
yaptığı telmihler önemlidir. 

Kahramanlık motifi olarak Köroğlu ve Dede Korkut isimleri zikredilir. Sosyal 
ve siyasi problemler karşısında Şehriyar, ümitsiz olmadığını, vatanın Dede Korkut’a 
benzer yiğitler sayesinde kurtulacağını ifade eder. Köroğlu Destanı’nı göz önünde 
canlandırmakla, Şehriyar hem halkın tarihi kahramanlık ananelerini yaşatır hem 
de iyiliğe, mertliğe ve cesarete kuvvet vererek; hıyanet, habislik içinde olan kötü 
kuvvetlere karşı nefret duygusu aşılar. İyiliğin kötülüğü yenmesini diler. Destan 
kahramanları Dede Korkut’u, Deli Dumrul’u, fedakâr aşık Ferhat’ı eserlerinde 
işlemesi, şairin hümanizm idealinden doğmuştur. Halkın dilinde varlığını asırlarca 
saklayan folklor incileri -efsane, rivayet, nağıl, destan, hikâye ve kıssa motifleri- diğer 
selefleri gibi Şehriyar için de kaynak teşkil etmiştir. Şehriyar, bu zengin hazineye 
daima yardımcı olan, orijinal yol açan, köprü olan şairlerden olmuştur24.

Köroğlu’nun haksızlıklara karşı gelen isyancı ruhu ve destansı anlatımıyla Türk 
kültürünün en önemli kaynaklarından olan Dede Korkut Hikâyeleri, sadece isimleri 
ile anılsa da Şehriyar’ın hatırlatma yoluyla kahramanlıkları yüceltmesine örnektir.
23 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 12
24 Esmira Fuad, Söz Sarrafı Şehriyar,  Avrasiya Press, Bakü, 2010, s. 207-208
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5. Azerbaycan Edebiyatından Mirze Elekber Sabir, Memmed Rahim,       
     Süleyman Rüstem, Sehend (Bulud Karaçorlu)

Şehriyar’ın sanatında etkili olan isimlerden biri Sabir’dir. Sabir’in halktan 
yana olan eleştirel üslubundan ve ahlakı yücelten düşüncelerinden etkilenmiştir. 
Azerbaycan edebiyatından isimleri sıklıkla geçen, kendisine gönderdikleri mektup 
ve şiirlere duygulanıp Şehriyar’ın kendilerine cevap yazdığı isimler ise Memmed 
Rahim, Süleyman Rüstem ve Bulud Karaçorlu’dur.

Şehriyar, Mirze Elekber Sabir’in Hophopname’si ile satirik bir ruha yönelir. 
Azerbaycan edebiyatında Mirze Elekber Sabir, Fuzuli’den sonra gelen ikinci büyük 
Azeri şair sayılır. Onun devrimci, demokratik şiiri; çağdaş yönü, halktan yana tavrı 
ve derin gerçekçiliği Azerbaycan ulusunun genel sanat ve toplumsal düşüncesinin 
gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Çoğunluğu yergi içeren şiirleri, her türlü geri-
ciliğe karşı birer özgürlük anıtıdır25. 

“Sâbir (1862-1911), modern Azerî şiirinin kurucularından ve en önde gelen tem-
silcilerindendir. Azerbaycan’da “Molla Nasreddinçiler” adı verilen edebî mektebin en 
iyi şairidir. Klasik çağa ayak uydurması, muhteva değiştirmesi, halk diline yönelmesi, 
realizme ve demokratik düşüncelere, ictimaî ve siyasî mevzulara ilgi duyması, ahlakî 
ve didaktik hususiyetlerini geliştirmesi büyük ölçüde Sâbir’in sayesinde mümkün 
olmuştur.”26 Şehriyar da Sabir gibi, cehalet ve hurafeler ile savaşmış, gelişime engel 
olan kuvvetlere karşı çıkmıştır.

Şehriyar’ın şiirleri içerisinde Bakü’deki kalem arkadaşlarına yazdığı manzum 
mektuplar geniş yer tutar. El Bülbülü, Döyünme ve Söyünme, Gafgazlı Gardaşlar ile 
Görüş ve Gözüm Aydın eserlerinde Bakü hasretini dile getirir. Kuzey Azerbaycan’daki 
kardeşleri ile görüşüp onları bağrına basma arzusu duyar. Şahlık rejiminin İran’da, 
Sovyet rejiminin Azerbaycan’da baş gösterdiği bu dönemde yazılmış mısraları hiçbir 
Azerbaycan evladı heyecan duymadan okuyamaz27.

Azerbaycan edebiyatının önemli şairlerinden olan Memmed Rahim, Süleyman 
Rüstem ve Sehend; Şehriyar’ın şiirlerinde rastlanan diğer önemli isimlerdir. Kuzeyli 
bir şair olarak takdim edilen Memmed Rahim’in şiirinin kendisini hislendirmesi 
üzerine, şairlik kudretiyle ona cevap yazmıştır. Memmed Rahim’e (Birinci) Cevab 
ilk mektuba, Memmed Rahim’e İkinci Cevab ise kendisine gelen ikinci manzum 
mektuba verilen cevaptır.

Süleyman Rüstem de Şehriyar ile mektuplaşmış, ona duygulu ve coşkun şiirler 
yazmıştır. Şehriyar da ona karşılık vererek bazı şiirlerini ona hasretmiştir. Süleyman 
Rüstem’e yazdığı şiirlerin ilki “Aman Ayrılıg”, ikincisi “Niye Ağladın?”, üçüncüsü 
“İki Gardaş Arasında”, dördüncüsü ise “Gardaşım Süléyman Rüstem’e Cevab” adını 
taşımaktadır.

Şehriyar olumsuz koşullara rağmen ana dilinin konuşulduğu, şiir ve yazı dili 
olarak işlenip zenginleştiği komşu coğrafyaları ihmal etmez. Kuzey Azerbaycan ve 
Türkiye’yle ilgili okudukları ile dostlarının kendisini ziyaretlerinden veya onların 

25 İsa Öztürk,  Mirze Elekber Sabir-Hophopname (Seçmeler), Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul, 2007, s. 7
26 Yavuz Akpınar, Azerî Edebiyatı Araştırmaları,  Dergâh Yay., İstanbul, 1994, s. 238
27 Bekir Nebiyev, a.g.e., s. 9
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gönderdikleri mektuplarından edindiği intibalar onda yeni ufuklar açar. Sehend (Bulud 
Karaçorlu), Memmed Rahim ve Süleyman Rüstem’e ithafen yazdığı şiirlerinde, 
kültürel, sosyal ve siyasî meselelere telmihler yer alır28.

Dede Korkut destanlarını nazma çeken Sehend (Bulud Karaçorlu), Şehriyar’a 
gönderdiği mektubunda İran’da yaşanan sosyal ve siyasi problemler karşısında 
Türk aydınının kayıtsızlığından bahsederek Şehriyar’ı mücadeleye çağırır. Bu çağrı, 
milli bir tavır alınmasına yöneliktir. Bu şiire cevap olarak Şehriyar da “Sehendim” 
şiirini yazar. Sehend, hem şairin hem de İran’da bir dağın adıdır. Dağın tasvirinde 
gerçekle hayal birbirine karışarak Doğu’ya has esrarlı bir masal dünyası gözler önüne 
serilir. Şiirin ilk bölümünde vatan tasvir edilerek vatanın maruz kaldığı tehlikelerden 
bahsedilir. Şiirin son bölümünde ise Şehriyar, ümitsiz olmadığını, vatanın Dede 
Korkut’a benzer yiğitler sayesinde kurtulacağını ifade eder. Sehend, onun gözünde, 
Dede Korkut’un çağımızdaki sesidir. Şehriyar, “Dede Gorgud sesin aldım, dédim 
“Arhamdı” inandım (Dede Korkut sesini aldım, dedim arkamdır, inandım)” dizesiyle 
Dede Korkut destanlarından ikisini nazma çeken Bulud Karaçorlu Sehend’i kasteder29.

SONUÇ

Türk dünyasının ses getiren şairlerinden olan Şehriyar; haksızlığın, adaletsizliğin 
karşısında durmuş, siyasi ve sosyal meseleleri duyarlı bir kavrayışla dile getirmiş, 
duygularını en içli şekilde ifade etmiştir. Halkın sesi olan şair, hayatı boyunca 
mazlumların yanında yer almıştır. Gerek bu duyarlılığı gerekse dile verdiği önem 
ve içten söyleyişiyle yaşadığı coğrafi sınırların dışına taşmış ve yazdığı Türkçe 
şiirleriyle sevilmiştir.

Sanatında etkisi olan ve üstat olarak kabul ettiği kişileri saygıyla anmış, onların 
ifade gücünden beslenerek üslubunu belirlemiştir. Hocası olarak gördüğü Hafız’ın 
izinden giderken Fuzuli’nin tasavvufi düşüncelerini de özümseyerek kendi şiir 
zevkini oluşturmuştur.

Azerbaycan edebiyatından ve Türk edebiyatından sevdiği kişilerin isimlerini 
zikretmekten çekinmemiş, her birini kendi meziyetleriyle tanıtmıştır. Türklere ve 
Türkiye’ye olan sevgisini anlatırken Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret, Yahya 
Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy gibi önemli şahsiyetlere yer vermiştir. Destansı 
anlatıma sahip Dede Korkut Hikâyeleri’ni, haksızlıkla savaşmada ilk akla gelen 
isimlerden Köroğlu’nu hatırlatarak insanları ortak değer paydasında buluşturmuştur. 
Tüm bu özellikleriyle Şehriyar; yaşanan zorluklara karşı bir sözü olan, milli ve 
manevi meseleleri yürekten hisseden, adaletsizliğin karşısında yer alan, duygu ve 
düşüncelerini şiirleriyle dile getiren bir şair olarak anılmaktadır.

28 İsa Özkan, a.g.m., s. 148
29 Fatma Bozkurt Özkan, “Şehriyar ve “Sehendim” Şiiri”, Bilig, 4, 1997, 186
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HAYDAR BABA’YA SELAM ŞİİRİNDE ANADOLU MOTİFLERİ

 Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU *

GİRİŞ

Muhammet Hüseyin Şehriyar İran Türklüğünün merkezi konumunda bulunan 
Tebriz’de 1905 (tartışmalı) yılında doğmuştur. Bilindiği üzere “Güney Azerbaycan” 
olarak da bilinen o bölge, İran’ın Türkiye sınırına komşu olan yöresidir. 

Hazar Denizi’nin güneyini çevreleyen ve batıdan doğuya doğru geniş bir yay 
çizen bu topraklar, Azeri Türkleri başta olmak üzere Türkmen, Avşar, Karapapak, 
Halaç, Bayat ve Kaçar gibi birçok Türk boyundan kalabalık bir nüfus yani İran nüfu-
sunun neredeyse yarısına yakın sayıda Türk nüfus barındırmaktadır. Sayıları yirmi 
beş-otuz milyon olarak ifade edilen İran Türkleri, bugün resmi anlamda anadilleri 
ile eğitim alma hakkına sahip olmasalar da günlük hayatlarında Türkçenin değişik 
lehçelerini konuşmaktadırlar. 

İşte böyle bir sosyal ortamda doğmuş olan Şehriyar, çocukluğunu köyünde 
geçirmiştir ama bütünüyle eğitim hayatı Tebriz ve Tahran gibi büyük şehirlerde 
devam etmiştir. Çalışma hayatı boyunca Nişabur, Horasan ve Tahran’da çeşitli devlet 
memurluklarında bulunan Şehriyar, 1953 yılında emekli olduktan sonra ölüm tarihi 
olan 18 Eylül 1988’e kadar da Tebriz’de yaşamıştır. 

Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Şehriyar’ın şiirleri genç yaşlarından itibaren 
değişik gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. O, şairliğinin yanı sıra hat sanatı ile 
de ilgilenmiş, ayrıca Azerbaycan yörelerinde yaygın olarak kullanılan “setar” sazı 
ile de türküler söylemiştir.

Türkçeden başka Farsça ile şiirler yazmış olan Şehriyar’ın en önemli şiiri hiç 
kuşkusuz Bütünüyle Türk Dünyasında ona çok büyük bir ün kazandırmış olan 
“Haydar Baba’ya Selam” şiiridir.

Haydar Baba’ya Selam Şiiri:

Biçimsel Özellikler:

“Haydar Baba’ya Selam” şiirine şekil özellikleri açısından baktığımızda öncelikli 
olarak “destan” ve “türkü” nazım biçimlerini hatırlamaktayız. Her ikisi de “anonim 
halk edebiyatı” ürünü olarak ezgileri ile birlikte çalınıp söylenmiş veya ezgi eşliğinde 
icra edilmişlerdir. 

* Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
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Edebiyatımızda hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası dönem ürünleri 
için ortaklaşa kullandığımız “destan” terimi uzun soluklu anlatmalar için de çokça 
tercih edilmiştir. Şiirin yüz yirmi beş kıta olarak düzenlenmiş olması bir anlamda 
sanki “Haydar Baba Destanı” yazılmış izlenimi uyandırmaktadır.

Bu iki nazım biçimi hemen hemen bütün Türk boylarında ve Türk boylarının 
yaşadığı coğrafyalarda oldukça yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Destan türü uzun 
anlatmalarda, türkü türü de daha çok duygu aktarımlarında tercih edilmiştir.  Bu 
arada ve elbette “mahnı” terimi ile de ifade edilen türkü nazım biçiminin Azerbay-
can sahasında, aynen Anadolu sahasında olduğu gibi yaygın olarak kullanıldığını 
unutmamak gerekmektedir. Tabii anonim bir tür olan “mahnı” nazım biçiminin aydın 
bir şair olan Şehriyar tarafından tercih edilmesi bizdeki “Milli Edebiyat” akımını 
çağrıştırmakta ve aydın bir şairin halka ait bir değeri önemsemesi ve benimsemesi 
olarak algılanmaktadır. Bu nedenle de bize göre,  aydın bir şair olarak Şehriyar’ın 
türkü formunu çağrıştıran bir biçimi tercih etmesi bir tesadüf olarak değil, bilinçli 
bir tercih olarak yorumlanmalıdır. 

Biçimsel anlamda Şehriyar, eserin kıtalarını oluştururken aynen türkülerde 
olduğu gibi, önce kendi arasında kafiyeli üç dizelik bir hane düzenlemiş, ona yine 
kendi arasında kafiyeli tek beyit biçiminde bir bağlama eklemiştir. Bu form eserin 
tamamında aynen uygulanmış, hiç değiştirilmemiştir. 

Destan formunu ve özellikle de türkü formunu çağrıştıran eser, halk şiirinde, 
âşık edebiyatında, bu edebiyatın en yaygın türü olan koşmalarda sıkça kullanılmış 
olan 11’li hece ölçüsü ile de kaleme alınmıştır. 11’li hece ölçüsü Türk halkının 
kulağına daha çok hitap ettiği için Şehriyar tarafından sanki özellikle tercih edilmiş 
görünmektedir. Üstelik şiiri oluşturan kıtaların büyük çoğunluğu bu ölçüde yaygın 
biçimde tercih edilen 4+4+3 durak anlayışına da uygun düşmektedir:

Haydar Baba/ yolum sennen/ geç oldu 
Ömrüm geçdi/ gelemedim/ geç oldu 
Heç bilmedim/ gözellerin/ nec’oldu 

Bilmez idim/ döngeler var/ dönüm var 
İtginlik var/ ayrılık var/ ölüm var.

İçerik Özellikleri:

Muhammet Hüseyin Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” şiirinde ilk beşlik 
şöyledir:

Haydar Baba ıldırımlar çahanda 
Seller, sular şaggıldayıp ahanda 
Gızlar ona saf bağlayıp bahanda

Selam olsun şevketize elize, 
Menim de bir adım gelsin dilize.
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Görüldüğü üzere burada Şehriyar, Haydar Baba dağının adını belirterek şiire 
başlamış olmasına rağmen amacının asla dağı tasvir etmek olmadığı anlaşılıyor. O, 
türkü formunun hane bölümündeki görüntü tasvirine benzeyen bir anlatımdan sonra 
hemen konuyu değiştirerek bir başka ortama geçip kendisinin hatırlanmasını, özü 
itibariyle doğup büyüdüğü yöreyi unutmadığını anlatıyor.

Bildirinin temel yaklaşımı güney Azerbaycanlı bir şair olan Şehriyar ile Anado-
lu’da gelişip yaygınlaşmış olan örneklerin müşterekliği üzerine kurulu olduğundan 
şimdi de Anadolu sahasındaki örneklere bir göz atalım:

Bilindiği üzere bizde, hem Anonim Halk Edebiyatı içerisinde değerlendirdiğimiz 
türkülerde, hem de Âşık Edebiyatı yaratmaları anlamında değerlendirilen koşmalarla 
halk hikâyelerinde malzeme olarak kullanılan şiirlerde batılı anlamda “pastoral” 
diyebileceğimiz tabiat tasvirlerine son derece kısıtlı sayıda rastlanır. Bunun nedenini 
bu örneklerin işlevinde aramak gerekir. Çünkü anonim türkülerin, yine ezgisiyle 
birlikte çalınıp söylenen koşmaların ve dinleyenleri eğlendirmeye dayalı birer gösteri 
olan halk hikâyelerinin temel işlevi hemen hemen her zaman duygulandırmaktır. O 
nedenle de bir amatör türkü yakıcısı veya bir halk şairi duygulanmalarını aktarabilmek 
için çoğu zaman somut bir görüntüden yola çıkar. Bu, kimi zaman bir güzel, kimi 
zaman bir dağ, kimi zaman da başka bir tabiat görüntüsüdür. 

Sözü edilen bu işleyiş tarzı genel insan psikolojisi ile de ilgilidir. İnsanın doğasında 
önce somutu algılamak, peşinden de onunla ilişkilendirilecek soyutu kavramak vardır. 
Bu gerçek hem belirli bir soyut kavramlar eğitiminden geçmemiş olan âşıklar için 
hem de onu dinleyen ve izleyen dinleyiciler için geçerlidir.

Sözgelişi Karacaoğlan, koşmalarının çoğuna:  
Çıktım yücesine seyran eyledim  
veya  
Yücesine çıktım seyran eyledim 
Çıktım Kırklar dağına seyran eyledim 
Başında da namlı namlı karın var 
Örneklerinde olduğu gibi bir dağ motifi ile başlar. 

Alevi-Bektaşi geleneğinin güçlü temsilcisi Pir Sultan Abdal da aynı yolu kullanır. 
Tabiat onun için, Karacaoğlan’da olduğu gibi bir güzellik unsuru olmasa da o, kendi 
bunalımlı duygularını anlatmak için yine dağa başvurur:

Gelmiş iken bir habercik sorayım 
Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın

Söyleyişinde olduğu gibi.

Dadaloğlu da, zorla göç ettirilen aşiretinin duyduğu gerginliği, aynen Pir Sultan 
Abdal gibi:
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Kalktı göç eyledi Avşar elleri, 
Ağır ağır giden iller bizimdir, 
Arap atlar yakın eyler ırağı 
Yüce dağdan aşan yolar bizimdir

dizelerinde dile getirir.

Benzer durumu halk hikâyelerinde de görürüz. Hikâyeci âşık olayı canlandırırken 
zaman zaman hikâyesini türkülerle de zenginleştirir. Bu nedenle de o tip hikâye 
örnekleri için “Türkülü Âşık Hikâyesi” terimini kullanırız. Sazla gösteri yapan hikâ-
yeci âşık, çoğu zaman koşmalar da söyleyen bir sanatçıdır. O, koşmalarında olduğu 
gibi, anlattığı ve canlandırdığı hikâyede de kahramanı duygulandırıp şiir söyletmek 
için yine aynı yola başvurur. Sözgelişi Âşık Garip Hikâyesinde, Emrah ile Selvi 
Hikâyesinde ve Köroğlu hikâyesi kollarında kahramanlar, o an içinde bulundukları 
duyguyu anlatmak için önce dağlara başvururlar. Bu duygu, o an için ya çaresizliktir 
ya özlemdir ya da Köroğlu’nun meşhur türküsünde olduğu gibi kendine güvendir:

Hemen Mevla ile sana dayandım, 
Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey 
Yoktur senden gayrı kolum kanadım, 
Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey.

İşte Muhammet Hüseyin Şehriyar’ın, duygulanmalarını Haydar Baba dağından 
yola çıkarak aktarma yolunu seçmesi de aynı ortak algılayışın bir sonucu gibi görün-
mektedir. O da Anadolulu âşıklar gibi yüz yirmi beş kıtalık uzunca sayılabilecek 
şiirine böyle başlamıştır. 

Usta şair Şehriyar, şiirin birinci bölümünde yer alan yetmiş altı kıtanın birçoğunda 
yine aynı yolu izler. Sözgelişi şiirdeki ikinci kıta şöyledir:

Haydar baba kehliklerin uçanda, 
Köl dibinden davşan galhıp gaçanda, 
Bahçaların çiçeklenip açanda

Bizden de bir mümkün olsa yad eyle, 
Açılmayan ürekleri şad eyle.

Görüldüğü gibi, burada da aynı işleyiş yöntemi izlenmektedir. Bu yöntem izleyen 
kıtaların birçoğunda önce Haydar Baba dağıyla veya Şehriyar’ın çocukluğunun geçtiği 
köyle ilgili bir somut görüntü, onu izleyerek de bu somut görüntünün çağrıştırdığı 
duygu yoğunluğu biçiminde devam ettirilmektedir.

“Haydar Baba’ya Selam” şiirinde dikkat çeken bir başka özellik kır hayatıyla, 
tarım ve hayvancılıkla bağlantılı söyleyişlerdir. Bildiğimiz kadarıyla onun çocukluğu 
Hoşginap, Geyiş, Gursag gibi köylerde geçmiştir. Dağlık bir yörede yer aldığı bilinen 
bu köyler belli ki, her türlü tabiat olayına açıktır. Oralarda yaşamakta olanlar da bu 
tabiat şartları ile birlikte büyümüşlerdir. 
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 İnsanlık, özellikle de Türk toplumu, yaşantı olarak “avcılık-hayvancılık- çiftçilik” 
aşamalarından geçerek günümüze ulaşmıştır. O nedenle de kır hayatını sürdürmekte 
olan günümüz köylülerinden hala hayvancılık yapmakta olanlar kendilerinin “yörük” 
olarak, tarımla uğraşmaya geçmiş olanlar da “manav” olarak adlandırmaktadır. 
Şehriyar’ın, çocukluk yıllarını geçirdiği köy, elbette 1930’larda ve 1940’larda tam 
bir hayvancılık ve çiftçilik köyüdür. O nedenle bu iki hayatla ilgili anıları şiirde 
önemli bir yet tutmaktadır. Sözgelişi:

Haydar Baba dağın daşın saresi, 
Kehlik ohur dalısında faresi, 
Guzuların ağı, bozu, garesi,

Bir gedeydim dağ dereler uzunu, 
Ohusaydım “Çoban gaytar guzunu”.

Biçin üsdü sümbül biçen orahlar, 
Eyle bil ki zülfü darar darahlar, 
Şikarcılar bıldırcını sorahlar,

Biçinciler ayranların içerler, 
Bir huşlanıp sondan durup biçerler 

kıtalarında görüldüğü gibi.

Tabii bu iki yaşantıyla yani tarım ve hayvancılıkla koşut olmak üzere köye 
ait birçok gelenek görenek, evde yapılıp yenen yemekler, yiyecekler içecekler de 
Şehriyar’ın şiirinde önemli bir yere sahiptir. 

Aynen Anadolu coğrafyasında olduğu gibi Güney Azerbaycan’da da insan hayatının 
geçiş törenleri içerisinde önemli bir yere sahip olan evlenme törenleri köy hayatında 
çok önemsenen ve toplumca benimsenip birlikte kutlanan toplumsal olaylardır. O 
nedenle, Şehriyar’ın küçüklük anıları içerisinde bu tip törenlere ait çağrışımlar 
önemli bir yer tutmuştur:

Haydar Baba kendin toyun tutanda, 
Gız gelinler, hena, pilte satanda, 
Bey, geline damdan alma atanda,

Menim de o gızlarda gözüm var, 
Aşıhların sazlarında sözüm var.

Bayramıdı, gece guşu ohurdu, 
Adahlı gız bey çorabın tohurdu, 
Herkes şalın bir bacadan sohurdu.

Ay ne gözel gaydadı şal sallamah 
Bey şalına bayramlığın bağlamah.
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Şiirde ayrıca Anadolulu köy çocuklarının da hayatında önemli bir yer tutan birçok 
çocuk oyunundan söz edilmektedir. Bunlar: “aşık oyunu, çelik çomak oyunu, dal 
parçasına at gibi binme oyunu, hıdırellez günü yumurta tokuşturma oyunu ” gibi, 
temelinde biraz da yarışma anlayışı bulunan oyunlardır. 

Yumurtanı göycek güllü boyardıh, 
Çakgışdırıp sınanların soyardıh, 
Oynamahdan birce meğer doyardıh,

Eli mene yeşil aşıh vererdi, 
Irza mene novruz güli dererdi.

Psikologlar, insanların yaşadıkları hayattan zevk almadıkları dönemlerde bir kaçış 
olarak çocukluklarına, çocukluk anılarına döndüklerini söylerler. Türk dünyasında 
büyük bir yankı uyandırmış ayrıca da Türklük duygularını harekete geçirmiş olan 
“Haydar Baba’ya Selam” şiiri de öyle sanılır ki Şehriyar’ın böyle sıkıntılı bir döne-
minin eseri olmalıdır. Herhalde öyle bir sıkıntı yaşanmamış olsaydı bizleri derinden 
etkilemiş olan böyle bir esere sahip olamayacaktık.

Zaten aydın şairlerde olduğu gibi, halk şairi ya da âşık dediğimiz sanatçılar da 
kişilik olarak hep hassas ruhlu duyarlı insanlardır. Bu nedenle de âşıkların birçoğu 
için “sevdiğine kavuşamadığı için âşık olup şiir söyleyerek gezme” inancı ifade 
edilmektedir. Belli ki Şehriyar için “âşık olunan sevgili” küçüklük anıları içerisinde 
geride kalmış ama unutulmamış olan “Haydar Baba Dağı”dır. 

SONUÇ

Muhammet Hüseyin Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” şiiri Güney Azerbaycan 
Türk Edebiyatının çok değerli bir yaratması olduğu kadar Türk Edebiyatının, Türk 
Dünyası Edebiyatlarının da önemli bir örneğidir. Oldukça uzun bir anlatma olarak 
kaleme alınmış olan eser, biçimsel yönden destanları ve türkü formunu hatırlatmak-
tadır. Onun ötesinde de ele alınan konular, vurgulanan kavramlar ve canlandırılan 
motifler bakımından sanki Anadolulu bir “Milli Edebiyat” şairi tarafından kaleme 
alınmış bir şiir izlenimi uyandırmakta, bize çok şeyimizi borçlu olduğumuz Cum-
huriyetimizi, Cumhuriyetimizin “Milliyetçilik” ve “Halkçılık” ilkelerinin ne kadar 
değerli ve önemli olduğunu göstermektedir. Sözü bize böyle ölmez bir eser bırakmış 
olan Şehriyar’ın dizeleri ile tamamlayalım:

Âşık deyer: Bir nazlı yar var imiş, 
Eşginden odlanıp yanar var imiş, 
Bir sazlı-sözlü Şehriyar var imiş. 
Odlar sönüp onun adı sönmeyip, 
Felek çönüp, onun adı çönmeyip. 
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ŞEHRİYAR’IN TÜRKÇE ŞİİRLERİNDE  
“TÜRKLÜK” VE “TÜRKİYE” ALGISI

Prof. Dr. Ali DUYMAZ *

GİRİŞ

XIX. yüzyıldan günümüze kadar Türk dünyasının siyasî ve fikrî panoramasına 
kısaca göz atacak olursak XIX. yüzyılın ilk yarısından bu yana hemen hemen bütün 
Doğu dünyasında batılılaşma, modernleşme, muasırlaşma gibi değişik kavramlarla 
ifade edilen bir sürecin yaşandığı görülecektir. Aynı zamanda milliyetçilik, ulus 
ve uluslaşma gibi kavramları da beraberinde getiren bu süreç, Osmanlı’nın din ve 
saltanat bağıyla bir araya topladığı imparatorluk toplumunu, önce gayrimüslimler 
olmak üzere çözmeye başlamıştır. Osmanlı seçkinlerinde ise ancak Tanzimat dönemi 
aydınlarıyla birlikte fiilî ve taklidî bir ulusal kimlik kavramı görülmüş, arkasından 
Millî Edebiyat temsilcisi aydınlarla belirli bir bilinç düzeyine ulaşabilmiştir. Birinci 
Dünya Savaşı öncesinde dünyanın düştüğü boşluğu iyi değerlendiren Türk aydınları, 
Azerbaycan, Kırım, İran ve Türkiye başta olmak üzere yeni bir “Türk” kavramı ikame 
ve inşa ederlerken, tarihi yeniden kurgulamakta, ulusu meydana getiren vatan, dil 
ve edebiyat da kronolojik ve determinist anlayışla yeniden tanzim edilmekteydi. Bu 
tavır, batılı ve modern bir anlayışı, Türk coğrafyalarındaki yaygın adıyla “ceditçilik” 
anlayışını işaret etmekteydi. 

Osmanlı aydınıyla başlayan bu tavrı, düşünce ve kısmen de uygulama bazında 
o yıllarda diğer Türk coğrafyalarında da izlemekteyiz. XIX. yüzyıl başlarından 
1920’lere kadar savaşlar ve buhranlar dolayısıyla kısmen ve göreceli bir özgürlük 
ortamında tüm Türk yurtları arasında hem organik ve sıkı bir ilişki, hem de fikri 
ve siyasî bir birlik anlayışı gelişmekteydi. 1917’ye kadar batıda ve Türkiye’de ya 
eğitim görmüş, ya da siyasî ve fikrî ilişkileri olmuş Ayaz İshaki, Mustafa Çokay, 
İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir İnan, Sadri Maksudi Arsal, Abdullah 
Battal Taymas, Mirza Bala, Mehmet Emin Resulzade gibi isimler 1917 devriminin 
ilk yıllarında siyasî alanda denemelere girişmişler, ancak hareketleri akim kılınınca 
Türkiye ve bazı batı ülkelerinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Azerbaycan’da M. E. 
Resulzade’nin önderliğindeki siyasî hareket ise ömrü ancak iki yıl sürecek bağımsız 
bir devletle sonuçlanabilmiştir. İran’da da Türkiye’yle neredeyse eş zamanlı gelişen 
ve Şehriyar’ın doğum tarihine rastlayan Settar Han ve Bağır Han önderliğindeki 
Meşrutiyet hareketi, 1911 yılına kadar kısmi başarılar kazanmakla birlikte İngiltere 
ve Rusya’nın da siyasal müdahaleleriyle sonlandırılmıştır. Daha sonra Birinci Dünya 
Harbi sonrasında gelişen Şeyh Muhammed Hiyabani ve Muhammed Tagi Han Pes-
yan isyanları ile İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve komünist algısıyla 
bastırılan Pişaveri hareketinden de sonuç alınamamış, Güney Azerbaycan’da, Şah 
* Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
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Rıza Pehlevi devri ile İslam devrimi dönemleri kesintisiz Fars hâkimiyetinin sürdüğü 
dönemler olarak kalmıştır. Bütün bu fikrî ve siyasî hareketler, modern ve ulusal bir 
yapı kurmak noktasında birleşmekteydi, siyasî çözümleri ise bugün de geçerli sayıla-
bilecek çözümlerdi. Ancak bu düşüncenin en son temsilcilerinden Sultan Galiyev’in 
de tasfiyesiyle Sovyetler Birliği’ndeki Türk halklarının bağımsızlık özlemleri büyük 
oranda sekteye uğramış, “repressiya” denen Stalin devriyle de tamamen bitmiştir.  

Yukarıda kısaca özetlediğimiz anlayış, sadece imparatorluk tecrübesi yaşamış 
Anadolu’da askerî bir başarının siyasî bir başarıyla taçlanması sonucunu doğurmuş, 
modern ve ulusal bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulabilmiştir. Bütün bu 
siyasî ve sosyal tecrübeleri anlayıp açıklayabilmek için ulusal kimlik kavramına 
yüklenen anlamlar ve tarihin bu anlamın ne kadar gerçekleşebileceğine izin verdiğini 
görmek gerekir, düşüncesindeyiz.

Kimlik sözü, yalın olarak veya başına getirilen çeşitli sıfatlarla birlikte, özellikle 
son yıllarda çok kullanılan kavramların başında yer almaktadır1. Bireyden başlaya-
rak değişik toplumsal yapılanmalarda kimlikten söz edilmektedir. Kimlik sözünün 
vurgulanması gereken iki niteliği öne çıkmaktadır. Aynılık / Benzerlik ve Süreklilik. 
Bu nitelikleri taşıyan dil, tarih, etnik köken (soy), tarihi bir toprak, ülke ya da yurt 
gibi ortak kültürel unsurlar, kültürel kimliği ya da hemen hemen aynı anlamı taşıyan 
ulusal kimliği tayin etmektedir. Ulusal kimliğin aidiyet temeli yani nesnesi ulustur 
ve ulusun siyasal örgütlenmesi de ulusal devlettir. Bu anlamda bakarsak ulus tanımı 
veya ulusun kökeni sorunu önem taşımaktadır. Ülkemizde ulusun kökeni konusundaki 
düşünce ve bilgiler, tarihî uygulamalarla örtüşmektedir. Buna göre ulus, tarihsel ve 
sosyal şartların etkisiyle modern dönemlerde oluşmuş veya inşa edilmiş kurumdur. 
Ulus, modern çağa özgü, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel yapıların tayin ettiği, 
kapitalizm, sanayileşme, merkezi devletlerin kurulması, kentleşme, laiklik gibi 
modern süreçlerle birlikte ele alınması gereken bir kavramdır. Ancak bir diğer görüş 
daha vardır ki bu da son derece önemlidir ve son yıllarda daha çok öne çıkmaktadır. 
Bu görüşe göre ulus, doğal bir yapıdır ve tarihdışı nitelik taşımaktadır. Buna göre 
ulus, etnik çekirdeğe bağlı bir çeşit üst aile kurumu gibidir. Bu görüşü savunanlar, 
biyolojik, psikolojik ve kültürel kategorilerden birini tercih ederek ona ağırlık ver-
mişlerdir. Bizim burada dikkati çekeceğimiz husus Türk milliyetçiliğinin - doğalcı 
ve tarihdışıcı bir yapıya değil - modern bir yapıya dayandığının altını çizmek ve 
Sovyetler Birliğince kurgulanan millet ya da milliyet kavramının ise daha ziyade 
doğalcı ve tarihdışıcı olduğuna dair görüşlere ağırlık verdiği gerçeğidir.2

İdeolojik anlamda ulus kavramını reddeden, onun yerine sınıf kavramını tercih 
eden Marksizm daha ilk uygulamasında bir sapma göstermiş ve “halk” sözüne ulus 
misyonu yüklemeyi gerekli görmüştür. Tarihi şartların zorladığı ulus gerçeğini, 
ustaca bir yönlendirmeyle “halk” haline getirmenin temel unsurları, Tom Nairn’in 
1977’de yayımlanmış makalelerinden alınarak şöyle özetlenebilir. Gerçi Nairn, 
ortodoks Marksistleri yanılgıyla eleştirerek yeni bir düşünce ileri sürmektedir, ama 
bize göre bunlar aslında bir uygulamanın teorik açıklamaları olarak da değerlendiri-

1 Kimlik konusunda bk. Tural 1988, Güvenç 1997, Kösoğlu 1998, Türkdoğan 1999, Kösoğlu 2003.
2 Bu bölümün yazılmasında ve kavramların tercihinde kaynak olarak Celalettin Vatandaş’ın Ulusal Kimlik Türk 
Ulusçuluğunun Doğuşu (Açılım Kitap, İstanbul, 2004) adlı eseri referans olarak alınmıştır.
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lebilir. Çatışmacı teori olarak isimlendirilen bu teoriye göre ulus, tarihsel bir gelişim 
çizgisiyle oluşamamaktadır. Çünkü gelişmiş ülkelerle geri kalmışlar arasında bir 
uçurum vardır ve bu ülkelerde gelişmeyi sağlayacak seçkinler de güçlü değillerdir. 
Bu durumda kestirme yoldan gelişme sağlamak, sömürgeci güçlere karşı kimlik 
bilinci olan bir “halk” yaratmak gerekir. Bu halkın ekonomik, siyasal ve sosyal 
kurumları yoktur, ya da yeterince gelişmemiştir, o halde mevcut kitlelerden bir halk 
oluşturmak gerekmektedir. Bu halk için de en belirli ölçütler etnik köken, dil/aksan 
ve deri rengidir3.  Bu tanımlama, pek çok gelişmemiş ülkenin uluslaşma sürecine ışık 
tutarken en çok da Sovyetler Birliği’ndeki halkları ve siyasal yapılarını açıklayabilir 
kanısındayız. Nitekim Olivier Roy, “Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi” 
adlı eserinde benzer düşünceleri ileri sürmektedir. 1917’den sonra “halk” (narod) 
kavramının, etnik, doğal, evrim halinde ve her şeyden önce diliyle tanımlanan bir 
bütünlük olarak tanımlandığını belirten Roy, Çarlık ve Sovyetler Birliği döneminde 
temeli İlminsky tarafından atılan bir proje olarak etnik gerçekliğin kabulünden sonra 
çatışacak şekilde ulusal kimliklerin güçlendirildiğini, tam olarak şekillenmemiş bir 
“çok kültürlülük” politikasının uygulandığını söylemektedir. Bu milliyetler politi-
kasının temel araçları “dilbilim” ve “etnografya” olmuştur4. 

Şu halde Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslaşma sürecini, özellikle kuruluş 
yıllarındaki felsefesi itibariyle modern, iletişimci/uzlaşmacı, entegrasyoncu bir 
yapıda değerlendirmek mümkündür. Eski Sovyet cumhuriyetlerindeki yapılaşmayı 
ise doğalcı, tarihdışıcı, çatışmacı bir “halk” yaratma çabası olarak anlayabiliriz. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Çarlık ve Sovyetler Birliği özel bir dil, tarih, coğrafya 
ve etnik kimlik kurgulayarak hâkim olduğu coğrafyayı yönetmiştir. Özellikle toprağa 
bağlı yurt anlayışı ve mahalli ağızlardan türetilen dil, Sovyet politikasının belirleyici 
unsurları olmuştur. Olivier Roy, milliyetler politikasını üç aşamada değerlendirir: 

1) 19. yüzyıl antropolojisi ve Marksist anlayışın mirası olan, sonradan Sovyet 
etnografya ekolü olarak adlandırabileceğimiz yaklaşım tarafından sistemleş-
tirilen bir “halk” kavramlaştırmasından hareketle Stalin tarafından geliştirilen 
bir kuramsal bütün; 

2) Toprağa bağlı kılmaya ve dilin statüsüne dayanan idari ve siyasal bir 
sınıflandırma; 

3) İlk iki ilkeyle ilgisi olmayan, ama onların terminolojisi içinde biçimlenen 
siyasal ve stratejik bir mantıktan hareketle insan topluluklarının ve toprakların 
gerçekten de bölünüp birbirinden ayrılması5. Nitekim milliyet kavramının 
şekillenmesinin arkasından önce toprak bölünmesi (1924-1936), sonra hukuki 
ve yasal düzenlemeler (1927-1928), daha sonra ise eğitim ve kültür, yani 
alfabe, dil ve edebiyat düzenlemeleri gelmiştir (1927-1932). Bu yapı kendi 
kurumlarını da oluşturmuştur. Mesela 1934’te her cumhuriyette Yazarlar Bir-
likleri kurulmuş; Bilimler Akademileri ile de etkin bir aydın-bürokrat kesim 
üremiştir. Bu seçkin bürokrat kesim meşruiyetini Moskova’dan ve “yeni imal 
edilmiş ulus”tan almış, statüleri ile çalışmaları arasında koparamayacakları bir 

3 Celalettin Vatandaş, a.g.e., s. 71-72
4 Olivier Roy, Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi, çev. Mehmet Moralı, Metis Yayınları, İstanbul, 
2005, s. 92-95
5 Olivier Roy, a.g.e., s. 101



312

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 3. / Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR

bağ teşekkül etmiştir. Böylece Moskova’ya karşı olan ulusal kültür kavramları 
hemen bastırılmış, milliyetlerin kendi aralarındaki çatışmalar karşısında ise 
hoşgörülü davranılmıştır. Sonuçta Sovyet sistemi, enternasyonalizmin, yani 
Rus üstünlüğünün gerekleri ile biçim ve arka plan kavramları tarafından 
sınırlandırılmış, folklorlaştırılmış, bir kod haline getirilmiş asgari bir ulusal 
kültür tanımı yapmıştır6.

Bahsettiğimiz Sovyet eksenli olarak uygulama tecrübesi başarılı olmuş sayı-
labilecek düşünce aslında “emperyal” bir düşüncedir ve İran’da Türklere karşı 
uygulanan politikaların ipuçlarını da içermektedir. Elbette İran’ı, Sovyetler Birliği 
uygulamasından ayıran başta din olmak üzere pek çok husus vardır, ancak tarihte 
İran ile Rusya’nın stratejik anlamda işbirliği yaptıkları pek çok konu olduğu gibi 
siyasî etkilenişleri de mevcuttur. İki dillilik problemi ekseninde Farsçanın edebî/
resmî/iletişim dili olarak tercihiyle Azerice/Türkçenin yerel dil olarak kısıtlı kulla-
nımına izin vermek, yerel folkloruyla “eksikli” biçimde yaşayan bir “halk”a mezhep 
birliğinden hareketle “üst kültür” baskısı yapmak gibi pek çok husus İran politi-
kasındaki temel parametreler olarak karşımıza çıkar. Oysa millî kimliğin en temel 
parametrelerden birisi süreklilik algısı üreten tarih bilinci ile dil başta olmak üzere 
aynılık/benzerlikler çerçevesinde meseleye yaklaşmaktır. İran, tıpkı Sovyetler Birliği 
ve başka emperyal devletler gibi İran’daki Türk topluluklarının kendi aralarında ve 
komşu halklarla aynılık/benzerlik ilgisi kurmalarına engel olmuşlar; dillerini yazı 
ve eğitim dili haline getirmelerine, folklorlarını işlenmiş ürünler, yani kültür haline 
getirmelerine fırsat vermemişlerdir. En önemlisi de bu halkın, kendisini tarih içinde 
süreklilik gösteren bir millet halinde algılamalarını temin edecek sağlam bir tarih 
bilgisi ve bilinci edinmelerine hep mani olmuşlardır.

Biz bu bildiride millî kimlik meselesinde önemli etkilerinin olduğunu düşündü-
ğümüz edebiyatın Güney Azerbaycan özelinde Şehriyar bağlamında serencamına 
temas etmek istiyoruz.

Şehriyar’ın Edebi Hayatına Kısa Bir Bakış

İran’da meşrutiyet, demokrasi ve bağımsızlık mücadelelerinin ve iç çalkantıların 
olduğu bir dönemde dünyaya gelen Şehriyar’ın çocukluğu ve ilk gençliği de ülkenin 
durumu gereği sıkıntılar ve zorluklar içinde geçmiştir. Settar Han’ın meşrutiyet ve 
onu takiben Şeyh Muhammed Hiyabani’nin azatlık hareketleri onu daha o yıllarda 
etkilemiş siyasal olaylardandır. 1929 yılında Tıp Fakültesi eğitimini yarım bırakıp 
önce hapse atılması ve daha sonra ise Tahran dışında yaşamaya mecbur edilmesi, 
Fars kaynaklarında bir gönül ilişkisine bağlanırken bazı kaynaklarda ise onun siyasi 
ve sosyal gücünü kullanma ihtimali karşısında alınmış bir tedbirdir.  

1920’li yıllarda edebiyat hayatına atılan Şehriyar, gelenekçi ve yenilikçilik ekse-
ninde salınan XX. yüzyıl İran edebiyatına yeni bir soluk getirmiştir. 1929 yılında 
daha 24 yaşında iken Tahran’da basılan ve ilk kitabı olan Divanca’sıyla Şehriyar, 
bu esere önsöz yazan Melikü’ş-Şuara Bahar’ın dediği gibi “sadece İran’ın değil, 
bütün şark âleminin iftiharı” sayılmıştır. O yılların meşhur İran şairi yenilikçi Nima 
Yusiç’in etkisinde kalan Şehriyar, şiir anlayışı itibariyle gelenekçi ve yenilikçi anlayışı 
birleştiren bir çizgi takip etmiştir. Bu edebî süreç 1950’li yıllara kadar sürmüştür.
6 Olivier Roy, a.g.e., s. 170
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Şehriyar’ı, Farsça divanı defalarca basılan “yenilikçi” bir Fars şairi olmanın yanı 
sıra Türkçenin güçlü şairleri arasına da sokan olay, 1953 yılında Musaddık’ın devrilip 
yerine Pehlevi rejiminin gelişinden sonra, yani Şehriyarın tabiriyle “bayağılaşma 
dönemi”nde kaleme aldığı “Heyder Babaya Selam” şiiridir. Bu şiir, İran’da çok 
eskiden beri geleneksel olarak devam eden iki dilli şiir geleneğine Şehriyar’ın da 
dâhil oluşunu temin eder. Bu şiir, Şehriyar’ın İran dışında, özellikle Azerbaycan ve 
Türkiye’de şöhretini arttırdığı gibi Pehlevi rejiminin susturduğu Türkçenin muhte-
şem bir geri dönüşü anlamını da taşımaktadır. Söz konusu şiir, bir yandan Pehlevi 
rejiminin yürüttüğü Farslaştırma siyasetine karşı bir başkaldırıdır, öte yandan sadece 
İran’da değil Azerbaycan, Irak ve Türkiye başta olmak üzere Türk coğrafyalarında 
bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Annesinin telkin ve tavsiyesi üzerine yazıldığı 
kabul edilen bu şiirin yazılmasında en temel etkenlerden biri de şüphesiz ki Pehlevi 
rejiminin baskıcı siyaseti olmuştur7. Bu şiiri takiben “Sehendim” şiirini kaleme alan 
Şehriyar8, İran edebî hayatındaki herhangi bir ekole de yakın durmamış, kendi şiir 
ekolünü oluşturmuştur.

1960’lı yıllarda ortaya çıkan, siyaseten sol görüşe yakın duran “yenilikçi” şairlerin 
ikinci dalgasına mesafeli duran Şehriyar, bu süreçte onlarla tartışmalara da girişir. 
Bu tartışmalar Tebriz’de düzenlenen ve başkanlığına Şehriyar’ın getirildiği Şiir 
Kongresi’yle açığa çıkar ve Şehriyar’ı devri geçmiş bir “gazelhan” olarak suçlarlar.

1979 İran İslam Devrimi’nden sonra ise durum tamamen farklı bir hal almış 
ve İran şiiri tasavvuf eksenli bir çizgiye yönelmiştir. Aslında Şehriyar, İran’ın XX. 
yüzyılda yaşadığı bütün değişimlerde, çalkantılı durumlarda ayakta kalmayı başarmış, 
gerektiğinde münzevi bir hayatı göze alabilmiş usta bir sanatkâr olmuştur. Bunun 
sebeplerinin başında, onun bu değişim sürecine paralel bir şekilde kendini geliştirmesi 
ve ifade edişi, daha doğrusu halkın duygu ve düşünce dünyasını yakından tanıyıp 
ona göre tavır alışı gelmektedir. 

Şehriyar’ın Türkçe Şiirleri
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi her ne kadar ilk Türkçe şiirini 1913 yılında 

Sabir’in etkisiyle yazdığı bilinse de 1950’li yıllara kadar daha çok bir İran-Şark şairi 
olarak kabul edilen Şehriyar, “Heyder Babaya Selam” poemasıyla birlikte “Sehen-
dim”, “Türkün Dili”, “El Bülbülü”, “Türkiye’ye Heyali Sefer”, “Aman Ayrılık” gibi 
şiirleriyle usta bir Türk şairi sayılma seviyesine gelmiştir.

“Şehriyar’ın Türkçe Şiirleri” ifadesiyle kast ettiğimiz genel manasıyla Türkçe 
söylediği şiirler olmakla beraber özel olarak gerek İran ve Azerbaycan’da gerekse 
Türkiye’de yayımlanmış eserleridir. Bu eserler arasında 1990 yılında Tahran’da 
basılmış Türki Divan Külliyatı ve 1996’da Tebriz’de basılmış olan Külliyat-ı Divan-ı 
Türki adlı eseri başta olmak üzere Divan-ı Türki adıyla İran’da ve Azerbaycan’da 
basılmış eserleri ile Yalan Dünya, Aman Ayrılık, Heyder Babaya Selam, Seçilmiş 
Eserleri gibi farklı adlarla basılmış kitaplarını da sayabiliriz. Ayrıca Yusuf Gedikli’nin 
Türkiye’de yayımladığı Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri adlı kitabı da bu bağlamda 
ele alabiliriz. Bu eserlerden görüleceği üzere Şehriyar, klasik şiir geleneğine bağlı 
kalarak Farsça divanının yanı sıra Türkçe bir divan da tertip ve tanzim etmiştir.

7 Bu şiir hakkında daha geniş bilgi için bkz. Gedikli 1990: 81-114
8 Bu şiir hakkında bkz. Akpınar 1994: 100-116
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Temeddün ve Kökene Dönüş Psikolojisi

Şehriyar’ın düşünce dünyasında İran’da “temeddün” kavramıyla ifade edilen yeni 
teknolojik gelişmelere, yani batı merkezli modernleşmeye karşı bir tepki oldukça 
yoğun bir yer tutar. O “temeddün”ü, insanı kökünden, tabiattan koparıp uzaklaştıran 
bir olgu olarak görür ve bu düşüncelerini şiirlerinde dile getirir. 

“Temeddünün gözü görüm kor olsun,  
Ağzındakı şirin şerbet şor olsun.  
Bal da yese, zeher olsun, çor olsun,  
Ağzımızın dadın gapıb apardı,  
Ürekleri çekib kökden gopardı.”9 

Aslında belki de onun “ana dili”yle şiir söylemeye iten en önemli sebeplerden 
biri bu “temeddün”e karşı duruşu, öz köküne, tabiata dönüş arzusudur. Burada 
belirtmeliyiz ki kökene dönüş psikolojisi, hemen daima anne arketipiyle birliktedir. 
Nitekim kaynaklar, Şehriyar’ın annesi Kövkeb Hanım’ın Tahran’a gelişine kadar 
“ana dili”yle şiir söylemediğini kaydederler. Oysa “Eyvay Anam” şiirinin;  

“Heç bilsen mene bir vaht neler, neler demiş о! 
Hegigetler söylemiş, efsaneler demiş о. 
Оnun nağıllarıyla ganadlanmış heyalım, 
Bayatılar, laylalar, teraneler demiş о” (Şehriyar 2005: 30)

mısralarında söylediği gibi ona masallar, efsaneler, maniler, ninniler, türküler söylemiş 
bir anası vardır. İşte bu Kövkeb Hanım, Tahran’a oğlunun yanına geldikten sonra 
Şehriyar, Türk ruhunu Farsça söyleyen bir şair olmanın yanı sıra ana dili Türkçeyle 
de şiirler söyleyen usta bir şair haline gelmiştir.

Şehriyar’ı Türkçe şiirler söylemeye iten sebeplerden birisi “temeddün” kavramına 
karşı duruşu ise, diğeri de İran-Fars siyasetinin yine bir çeşit “temeddün” anlayışı 
sayılabilecek tutumla Şehriyar’ın da mensup olduğu Türklere karşı yürüttüğü baskı 
siyasetidir. Bir yandan Azerbaycan’ın klasik şairlerinde Hüseyn Cavid’in düşünce 
dünyasıyla birleşen bu duygu, öte yandan İranlı yazar Daryush Shayegani’nin büyük 
bir vukufiyetle teşhis edip “yaralı bilinç” olarak adlandırdığı durumun yansımasıdır. 
Doğunun Batı medeniyeti karşısında aczi ve bu aczin toplumların ve bireylerin 
bilincinde açtığı yara, Şehriyar’da da karşımıza çıkar. Ancak o bu düşüncelerini asla 
politik bir lisanla ve üslûpla ifade etmez. Şairliğinden siyaset namına ödün vermez.

Klasik Şiirin Mazmunu Olarak “Türk” Kavramı ve “Türkeher” Tepkisi

Fars edebiyatında “mahbup” manasında kullanılan ve “mahbubun cefasından 
kinaye olarak zalim ve cefakâr” anlamı da yüklenen Türk kelimesi, Divan Edebiyatında 
da Fars edebiyatının etkisiyle aynı manada bir mazmun olarak kullanılagelmiştir. 
Ancak belirli bir dönemden sonra Türk kelimesi, yüksek kesim arasında edebi 
metinlere de yansıyacak biçimde köylü, kaba, idraksiz, gaddar, zalim, insafsız, dinsiz, 
9Mehemmedhüseyn Şehriyar,  Seçilmiş Eserleri, Avrasiya Press, Bakı, 2005, s. 78 (Alıntılar bu baskıdandır.)
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imansız, pis anlamlarında bir sıfat olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şehname’de 
anlatılan İran-Turan mücadelelerinden kaynaklanan Fars edebiyatının bu tasarrufu, 
Tanzimat yıllarına kadar Osmanlı edebiyatında da hâkim olmuş, hatta İmparatorluk 
döneminin sosyal ve siyasal şartları kavramın daha da olumsuz ve tahkir edici biçimde 
kullanılmasının önünü açmıştır10. 

Her ne kadar edebiyat hayatının başlangıcından itibaren yenilikçi şairlere yakın 
dursa da Şehriyar da klasik Fars edebiyatının tesiri altında gazeller söyleyen, rakipleri 
tarafından “gazelhan” olarak tahkir edilen bir şair olarak bu “mazmun”u kullanmıştır. 
Ancak örneklerden de görüleceği üzere Şehriyar, geleneğin tesirine rağmen Türk 
sözüne olumsuz bir mana yüklemekten mümkün mertebe sakınmış, yine de klasik 
Fars şiiri geleneği tesirinden tam anlamıyla kurtulamamıştır.

Şehriyar, “Naz Eylemisen” başlıklı gazelinde klasik-geleneksel mazmun anlayışı 
gereğince “Türk” sözünü mahbubun, sevgilinin istiaresi olarak kullanır. Bu kullanımda 
“Türk” sözüne Hicaz’ı terk ettiği ifadesinde makam anlamının yanı sıra tevriyeli 
biçimde “dinsiz” anlamının yüklendiği de dikkatten kaçmamalıdır:

“Men “aşiran” ohusam, pence “irag” üste gezer. 
Gözelim,Türk olalı terki- “Hicaz” eylemisen.” (Şehriyar 2005: 73-74)

“Nakam Nale” başlıklı şiirinde de Türk, âşığına cefa edip bıktıran bir sevgili 
olarak tasavvur edilir:

“Get-get, ey türküm, daha mandan mehebbet gözleme, 
Salmısan gözden meni, gözletme, ülfet gözleme.” (Şehriyar 2005: 208)

Bazen Türk sözü yerine Türkane şeklini de kullanarak klasik edebiyatın kirpik-ok 
benzetmesinden hareketle sevgilinin gözlerine ok atıştaki ustalığı itibariyle “Türkane” 
sıfatını yakıştırmaktadır:

“Hasar olsun kipriklerin o Türkane gözlerine, 
Humar gözün bu seherde goparmışdır bir ingilab.” (Şehriyar 2005: 
234)

Kurucu iradesi ve hanedanı Türk olan Osmanlı devlet yapısında ve bu yapının 
belirlediği edebi gelenekte bile Türk sözü tahfif ve tahkir edici bir anlayışla kul-
lanılmışsa Fars ırkçılığının çoğu zaman egemen olduğu İran coğrafyasında doğup 
yetişmiş Şehriyar’ın şiirine yansımış olması bir anlamda anlaşılabilir bir durum 
olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki Şehriyar, Şehname şairi Firdevsi’den başlayarak 
birçok şairin kullandığı ve Farsların da günlük dilde dahi kullanmaktan çekinmediği 
“Türkeher”, yani “eşek Türk” sözüne karşı “Tehran ve Tehranlı” şiirinde “Eşşek sen 
misen, ya men?” nakaratıyla karşılık vermektedir:

10 Bkz. Levend 1984: 591-603
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“Sen ey münsif, özün söyle, bu İranlı 
Neler çekmis bu Tehrandan? 
Ne möhnetler görüb, ya reb? 
Felaketdir böyüklük eyleye nadan. 
Nece rehber çıhar senden? 
Ezelden naşısan, naşı. 
Deyirsen ki, yeyir reştli balıg başı, 
Bu Tus ehli ezelden kellehar olmus. 
Deyirsen ki, Gum ehli, lsfahan ehli 
Beterden de beter olmuş. 
Cavanmerdane-Azerbaycansa türkeher olmus. 
Oda yandırdılar İranı, 
Hey yelpik çalırdın sen. 
Aya, Tehranlı, insaf et de 
Eşşek senmisen, ya men?” (Şehriyar 2005: 435)

İran’da 21 Mart 1945’te Peşaveri önderliğinde kurulan Muhtar Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyetine karşı girişilen bastırma hareketleri sırasında Türkçe 
yazılmış bütün kitapların toplanıp yakılması hadisesine telmihle Samed Vurgun da 
“Yandırılan Kitablar” başlıklı şiirinde aynı hassasiyeti gösterir:

“Söyle, senmi hor bahırsan menim şeir dilime? 
Goca Şerqin şöhretidir Füzuli’nin gezeli! 
Senmi “türkeher” deyirsen ulusuma, elime? 
Dahilere süd vermişdir Azerbaycan gözeli… 
Goca Şerqin şöhretidir Füzuli’nin gezeli!”11 

Ayrıca Şehriyar’ın bu geleneksel algının dışına çıkarak Türk’e yeni anlamlar 
yüklediği gerçeğini de, ileride üzerinde duracağımız üzere, vurgulamak isteriz. 

Milliyetin Alamet-i Farikası Olarak “Türki”

Şehriyar’ın belki bir şair olmasının da etkisiyle millî kimlik algısında en önemli 
etken olarak gördüğü husus dildir. O, bugün bile Azerbaycan’da gördüğümüz gibi 
Azerbaycan Dili, Azerice gibi “yapma” ifadelere tenezzül ve tevessül etmeden Türkçe 
anlamına gelen “Türki” ifadesini kullanmıştır12. Hatta daha da ileri bir aşamaya 
geçerek “Türkün Dili” başlığını taşıyan müstakil bir şiir de söylemiştir. Sovyetler 
Birliği ile İran’ın Türk sözünü kullanmaktan kaçınma ve Azeri/Azerbaycan gibi 
11 Semed Vurgun, Seçilmiş Eserleri, Beş Cildde II Cild, Şerq-Qerb, Bakı, 2005, s. 156
12 İran’da Türkçe için önceleri Türkî kelimesi kullanılırken, Kuzey Azerbaycan’ın etkisiyle “Azerbaycanca, 
Azerî, Azerbaycan dili” terimleri kullanılmaya başlanmıştır. Cevat Heyet, Varlık dergisinde yayımladığı 
makalelerinde Azerbaycan dili, Azerbaycanca ve Azerî terimlerinin 1936’ya kadar kullanılmadığını, daha 
sonra Stalin’in emriyle uydurulduğunu söylemektedir. Oysa XII. yy. şairi Genceli Nizami’den 20. yy. şairi 
Şehriyar’a kadar hiçbir zaman Azerbaycan dili kavramının kullanılmadığı, her zaman Türk dili veya Türkî 
teriminin kullanıldığı gözlenmektedir. Birinci Orfografi Seminerinde “dilimizin adı Türkçedir, fakat diğer Türk 
lehçeleriyle karşılaştırıldığında Azerbaycan Türkçesi de denilebilir” diye dilin adı ilmî heyet tarafından Türkçe 
olarak kabul edilmiştir. (Gökdağ-Heyet 2004)
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terimleri tercih etmesinin elbette ortak siyasî tavır alışlarıyla da ilgisi vardır. Şehriyar, 
Azerbaycan sözünü siyasi, bir coğrafya anlamı dışında pek de tercih etmemiştir.

Şehriyar’ı bir Türk şairi olarak tanıtan şiirlerin başında “Heyder Babaya Selam” 
poeması gelir. O, bu şiirini “Türki” söylediğini de şiirin içinde geçen mısralarında 
vurgular: 

“Heyderbaba, Nenegızın gözleri, 
Rehşendenin şirin-şirin sözleri, 
Türki dedim, ohusunlar özleri, 
Bilsinler ki, adam geder, ad galar. 
Yahşı-pisden ağızda bir dad galar.” (Şehriyar 2005: 42-43)

Türkçe üzerine yazdığı en önemli şiirlerinden birisi “Derya Eledim” başlığını 
taşımaktadır. Şehriyar bu şiirinde Türkçe söyleyerek ne gibi önemli bir iş yaptığını 
kendi ifadeleriyle dile getirmektedir. Şiirin daha ilk mısraında “Türki bir çeşme 
ise, men onu derya eledim” diye başlayan Şehriyar, “Ümidim var ki bu derya hele 
oğyanus ola” diyerek umudunu, beklentisini de dile getirir. Aynı şiirde “Türkinin 
canını almışdı hayasiz tağut” sözleriyle İran’da özellikle Şah Pehlevi dönemin-
de Türkçenin kullanımın yasaklanmasına atıfta bulunduğu dikkati çeker13. Şiirin 
devamında “Acı dillerde şirin türki olurdu henzel / Men şirin dillere gatdım onu, 
halva eledim” diyerek Türkçe’nin henzele, yani acı hıyara benzetildiğini, kendisinin 
onu tatlı diller arasına katarak helva eylediğini ifade eder. Şiirin sonuna doğru ise 
Türkçenin anaların bebek okşaması ve ninni söylemesi dili olduğunu vurgulayarak 
“Türki, vallah, analar ohşağı, laylay dilidir / Derdimi men bu deva ile müdava 
eledim” der (Şehriyar 2005: 128).

Şehriyar, Türkçenin yasak edilmesine “İman İle Getdi” başlıklı şiirinde de temas eder:

“Türki olmuş gadagan, divanımızdan da heber yoh, 
Şehriyarın dili de “vay”’ deye divan ile getdi.” (Şehriyar 2005: 138)

Şehriyar’ın Türkçe üzerine diğer dokunuşları dışında en önemli ve Türkçe 
üzerine müstakil olarak söylediği tek şiiri hiç şüphe yok ki “Türkün Dili” başlığını 
taşıyan şiiridir. Farsların kendisine karşı Türkçeyi tahkir edici ifadeler kullanması 
üzerine yazdığı kaydedilen bu şiir, aslında ilk beytiyle bile tek başına emsalsiz bir 
değere sahiptir:

“Türkün dili tek sevgili, istekli dil olmaz, 
Ayrı dile gatsan bu esil dil esil olmaz.” (Şehriyar 2005: 99-100)

13 Türkçenin İran’daki tarihçesi için bkz. Temizyürek-Boylu 2015.
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Örnekleri elbette çoğaltabiliriz. Ancak dikkati çekeceğimiz husus için bu örnekler 
ve Şehriyar’ın yaratıcılığı yeterlidir. Vurgulamak istediğimiz husus, baskı siyasetinin 
üretmek istediği sonucun, yani ağız olarak sınırlı bir alanda ve kullanımda kalması 
düşüncesinin gerçeğe dönüştürülemeyişidir. Yani Şehriyar’ın söylediği şiirlerin, çok 
köklü Türkçe şiir birikimi ve geleneği üzerine inşa edilen yeni yapı gibi yükselmesi 
gerçeğidir. Şehriyar, şiirlerinden anlaşıldığına göre Fuzuli, Sabir gibi Azerbaycan 
sahası şairleri yanı sıra Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal başta olmak üzere 
son dönem Türk şairlerini de yakından takip etmiştir. Başka bir ifadeyle Şehriyar, 
Farsların kendisine söylediği gibi “Neden Türkçe yazıyorsunuz, Türkçe ne lehçe, ne 
de dildir?”14 algısını, yani İran’da Türkçenin “ana dili”, “etnik/folklor dili”, günlük 
iletişim dili olarak kullanılması dışında edebî bir ürün üretilemeyecek dil olarak 
görülmesi zihniyetini alt üst etmiştir. Yani Şehriyar, halkın ağzında bir “çeşme” 
olan Türkçeyi derya eylemiş, okyanus olabileceği umudunu da temenni olarak dile 
getirmiştir. Bu Türkçeye ve Türk kimliğine etnik bir mensubiyet değeri isnat etmek 
isteyişe karşı, Türkçeyi modern çerçevede “millî kimlik” olgusu üzerinden anlamak, 
yorumlamak ve uygulamaktır. Bunun kökeni de İran coğrafyasında da egemen olmuş 
binlerce yıllık bir birikimin, Türk kültür mirasının getirdiği özgüvendir, kendini 
Türkçenin, Türk kültür varlığını derin ve güçlü kucağında güvende hissetmektir.

Folklor ve Türklük

Şehriyar, Türkçe ve Türklük algısına daha ziyade bir “folklorik olgu” olarak bakan 
anlayışa da şiirlerinde yer verir. Daha doğrusu Sovyet ve İran siyaseti, Türklük algısını 
folklor seviyesinde bırakmak, kültür ve medeniyet olgusu halinde anlaşılmasına ve 
yorumlanmasına izin vermemek siyaseti gütmüşlerdir. Folklor elbette bir gerçekliktir 
ve Türk folklorunun en zengin olduğu coğrafyalardan biri de İran coğrafyasıdır. Tarih 
boyunca Türk hanedanları tarafından yönetilen İran’da bundan doğal bir durum 
da olamaz. Ancak “folklor” bir hammadde gibidir, endüstrileşmedikçe, yani Ziya 
Gökalp’ın ifadesiyle “tahris” ve “tehzip” süreçlerini yaşamadıkça “hammadde” 
olarak kalır ve bu da “millî kültür ve kimlik” oluşmasına mani yerel bir servetten 
öte anlam taşımaz. Şehriyar bu durumu “Türkün meseli, folkloru dünyada tekdi” 
(Şehriyar 2005: 100) diyerek vurgularken bu yerel zenginliğe atıfta bulunur, ancak 
bu “folklor”un taşıyıcısı konumundaki “yerel ağzı”, yani atasözü, ninni gibi halk 
edebiyatı ürünlerinin üretim ve aktarım dilini bir “yazı dili”, “edebi dil” ve “eğitim 
ve iletişim dili” haline getirmenin de önemini vurgulamaktan geri durmaz. Şehriyar, 
Türk folklorunun zenginliklerini, laylay dediği ninnileri, mesel adı verilen atasözlerini, 
kısacası Türk halk edebiyatı ve folklorunu bütün çeşitliliğiyle şiirlerinde işlerken 
aynı zamanda şairce bir söyleyişle “Türki bir çeşme ise, men onu derya eledim” 
(Şehriyar 2005: 128) diyerek bir “göze”, bir “pınar” olan kaynağı, “derya” eylediğini 
de eklemektedir.  Aslında Şehriyar’ın yaptığı Gökalp’ın ifadesiyle bir “tehzip”tir. 
Halkın arasında yaşayan ve kendisi adına anasının temsil ettiği folklor ürünlerinden 
ziyadesiyle istifade edip bunları işlemiş, “endüstri” mamulü haline getirmiştir. 

Şehriyar’ın Türk folklorunu, özellikle de destan tiplerini en yoğun ele aldığı şiirleri 
“Heyder Babaya Selam” ile “Sehendim” başlıklarını taşıyan şiirleridir. “Sehendim” 
14 Yusuf Gedikli, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri İnceleme-Şiir Metinleri-Sözlük, Türkyıldızı A.Ş., İstanbul, 
1990, s. 124
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şiirinde “Dede Gorgud sesin aldım, dedim arhamdı, inandım” (Şehriyar 2005: 66) 
diyerek Dede Korkut geleneğinden istifade eden Şehriyar, “Heyder Babaya Selam” 
şiirinde de;

“Heyderbaba, gece durna geçende, 
Koroğlunun gözü gara seçende, 
Gıratını minib, kesib-biçende, 
Men de burdan tez metlebe çatmaram, 
Eyvaz getib çatmayınca yatmaram.” (Şehriyar 2005: 48)  

diyerek Köroğlu ile Ayvaz’dan söz etmektedir. Şehriyar’ın şiirlerinde Azerbaycan 
Türkçesinde masal demek olan “nağıl” kavramının “ana” sözüyle birleştirildiği 
görülür. Ayrıca çocukluk hatıralarını çağrıştıran “nağıl”lara telmihler Şehriyar şiirinde 
önemli bir yer tutar. Birkaç örnek vermek isteriz:

“Ana, qüsselerin qüssemi aldı, 
Gözüm nağılların dalınca galdı.” (Şehriyar 2005: 431)

 
“Garı nene gece nağıl deyende, 
Külək galhıb qap-bacanı döyende, 
Gurd keçinin Şengülüsün yeyende 
Men gayıdıb bir də uşag olaydım, 
Bir gül açıb ondan sora solaydım.” (Şehriyar 2005: 40)

“Aslı-Kerem Şiirine Bir Haşiye” başlıklı şiiri de olan (Şehriyar 2005: 129-1340) 
Şehriyar’ın folklora dair dokunmaları zikretmekle bitmez. 

Özetle söylersek bir laylay, ana ohşağı, mesel, dastan yani kısacası folklor dili 
olan İran Türkçesini Şehriyar’ın edebi bir dil seviyesine yükseltme ve folkloru da 
kültür ögesi olarak işleme gayreti oldukça önemlidir. Bu durum, Sovyetler Birliği 
ideolojisine paralel olarak İran’ın da farklı ve daha derinden yürüttüğü politikaya 
da terstir. Başka bir ifadeyle folklor dilini, yani diyalekti temsil ve ifade gücü eksik 
bırakılmış bir “edebi dil” düzeyine çıkarmak ya da folkloru hiç işlemeden bir “gösteri” 
ve “yerel zenginlik” şeklinde bırakmak, Sovyetler Birliği veya Rus Türkolojisinin 
uyguladığı, İran’ın da uygulamak istediği paralel politikalardır. Ancak Şehriyar, 
özellikle Fars edebiyatını da bilen, bu anlamda bir çeşit dokunulmazlık kazanan bir 
şair olarak Türkçeyi, Farsça karşısında eksiği olmayan bir edebi dil olarak özgüveniyle 
İran seçkinlerine de kabul ettirmiştir. Her ne kadar Türkçe bir eğitim ve edebiyat dili 
olarak Türkçenin önüne engeller konarak İran’da baskılanmak istendiyse de başta 
Şehriyar olmak üzere şairler bu engelleri kendi sanat ve düşünce güçleriyle aşma 
yolunda büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir.
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“Coğrafyadan Vatana”: Sehend ve Heyderbaba

Şehriyar’ın şiirinde başta dağlar olmak üzere coğrafî mekânlar da önemli bir yer 
tutar. Bu hususta elbette en önemli şiiri Heyder Baba’ya Selam” adlı poemasıdır. 
Tebriz’de doğmasına karşılık yaz tatillerini geçirdiği, devrin karışıklıkları yüzünden 
ailesiyle birlikte bir dönem yaşadığı, ilk medrese tahsilini aldığı Hoşgenab köyü 
yakınlarındaki bir dağ adı olan Heyderbaba, Şehriyar’ın en bilinen şiirine de ad 
olmuştur. Bu şiiri yazışı da 1954 yılında Hoşgenab köyüne gidip Heyder Baba dağı 
eteklerinde çocukluk hatıralarını tazelediği sırada gerçekleşmiştir. Onun ifadesiyle 
söylersek aslında küçücük bir dağ olan Heyderbaba, Şehriyar’ın şiiriyle “anka”nın 
“ser-menzil”i olan Kaf Dağı haline gelmiştir: 

“Bah ki “Heyderbaba” efsane tek olmus bir Gaf 
Men kiçik bir dağı sermenzili-enga eledim.” (Şehriyar 2005: 128)

Aynı şekilde Güney Azerbaycanlı meşhur şair Bulud Garaçorlu’nun da mahlası 
olan Sehend de Tebriz’in güneyinde yer alan ve bölgenin en yüksek dağı olan volkanik 
bir dağın adıdır. Sehend sözünün hem dağ hem de şair mahlâsı olarak ele alındığı 
bu şiir de aynı şekilde coğrafya ile insan arasındaki ilişki üzerinden kaleme alınmış 
lirik bir manzumedir. Şiirin aruz ile hece ölçülerine uygun kalıpla söylenmiş olması 
zaten yüksek düzeyde olan ahengi oldukça kuvvetlendirmiştir. 

Şehriyar ve Türkiye 

Şehriyar’ın Türkiye’ye ilgisinin yanı sıra Türkiye’de de Şehriyar’a karşı ilginin 
olduğu malumdur. Ahmet Ateş, Muharrem Ergin, Saadet Çağatay, Osman Fikri 
Sertkaya, Ahmet Bican Ercilasun, İldeniz Kurtulan, Yavuz Akpınar, Namık Açıkgöz, 
Yusuf Gedikli gibi pek çok araştırmacı Şehriyar’la ilgili kitap ve makale boyutunda 
çalışmalar yayımlamışlar ve Şehriyar’ın Türkiye’de tanınıp bilinmesine vesile 
olmuşlardır. Şehriyar’ın Türkiye’de tanınmasında en etkili şiiri şüphesiz ki “Heyder 
Babaya Selam” başlıklı şiiridir. Bu şiirin nazire, cevap gibi Türk şairleri üzerindeki 
etkisi de oldukça önemlidir. Nitekim “Heyder Babaya Selam” şiiriyle Türkiye’de 
ve Kafkas dediği Azerbaycan’da şöhret bulduğunun farkında olan Şehriyar, bunu 
şiirinde de ifade eder.

“Ne tek İran’da menim velvele salmış galemim, 
Bak ki Türkiyye’de, Gafgaz’da ne gövga eledim.” (Şehriyar 2005: 128)

Onun “Türkiye’ye Heyali Sefer” adlı şiiri de Türkiye’yle birlikte Azerbaycan 
ve İran Türklerinin kardeşlik ve birlik duygularını seslendirdiği şiirlerinden biridir. 
Şehriyar, Türkiye’deki “gardaş”larına parçalanmanın facia getireceği, kökümüz-
den kopmamak gerektiği duygularını terennüm eder. Şehriyar’ın Azerbaycan ve 
Türkiyeye “hayali sefer” eylediği sadece iki şiiri vardır. Türkiye’yi gurbet olarak 
değerlendirmeyen ve “öz doğma diyarı” gibi gören Şehriyar, Ankara, İstanbul ve 
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İzmir gibi şehirleri Tebriz’le aynı görür. Bu şiirinde Mehmet Akif, Tevfik Fikret, 
Yahya Kemal gibi şairlerle Mustafa Kemal Atatürk’ten de sitayişle söz eden Şehriyar, 

“Gelmişem nazlı hilal ölkesine, 
Fikret’in ince heyal ölkesine, 
Akif’in marşı yaşardıp gözümü, 
Bahıram Yahya Kamal ölkesine”15 der.

Ayrıca Şehriyar’ın Türkiye’ye gidip kendisini unuttuğunu söylediği Ancela adında 
bir kıza yazdığı bir şiiri daha vardır. Ancela’nın kimliği hususunda Yusuf Gedikli, 
“Evlenip Türkiye’de kalan bir kız”16 ifadesini kullanırken Esmira Fuad “dostunun 
kızı”17 şeklinde bilgi verir:

“Türkiye’ye getdin, unutdun meni, 
İslambul’un ovçusu sepdi deni, 
Gapdı demek mirvari görcek seni, 
İslambul’un Marmarası Ancela, 
Gözlerimin ağı-garası Ancela.” (Şehriyar 2005: 107-108)

SONUÇ

Şehriyar, Türkçe şiir söylemeye başladıktan sonra halk kültürünü şiir diliyle 
terennüm ederek “millî romantik” diyebileceğimiz bir tarzın uygulayıcısı konumuna 
yükselmiş bir şairdir. Sahip olduğu Doğu/İran edebiyat birikimi ile “ana dili”nden 
belleğini doldurmuş olan halk edebiyatı ürünlerini yeni bir edebiyat anlayışı içinde 
sentezlemiş, özgün bir şiir dili ve üslubu oluşturmuştur. Yaşadığı devirlerin siyasal 
atmosferlerine mümkün mertebe kapılmamaya gayret eden Şehriyar, Türk kavramını 
tarihsel ve coğrafi bir mirasın da etkisiyle siyasi bir yorumlama şeklinde değil, ancak 
lirik bir sezgiyle “modern” bir milli kimlik olarak algılamış, anlamış ve yorumlamıştır. 
Bu hususta İran siyasetinin yorum ve telkinlerine itibar etmemiştir. Bu itibarla o, son 
dönem Türk şairleri arasında kendine özgü bir konum elde etmiş, İran, Azerbaycan, 
Irak ve Türkiye başta olmak üzere Türk kültür ve edebiyat coğrafyasında öncü ve 
kurucu bir şair olmuştur.  

15 Yusuf Gedikli, a.g.e., s. 127
16 Yusuf Gedikli, a.g.e., s.227
17 Esmira Fuad, Söz Serrafı Şehriyar, Avrasiya Press, Bakı, 2010, s.106.
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 ŞEHRİYAR YARATICILIĞINDA KADIN *

Doç. Dr. Esmira Fuad ŞÜKÜROVA **

Mekke’ye hac için giden, Afrika’ya, Ortadoğu ve Uzak Doğu’ya, İspanya’ya 
cesurca seyahat eden Orta çağ’ın en önemli seyyahı ve meşhur Rıhletüİbn Battuta adlı 
seyahatnamenin yazarı İbn-i Batuta (1304-1369) Tuhfetün-Nüzzar fi Karaibi’l-Emsar 
ve Acayibi’l-Efsaradlı eserinde şöyle yazmıştır:

“Türk ve Tatar ulusları nezdinde kadınların yeri çok kıymetlidir. Onlar bir ferman 
yazdıklarında: “Sultanın ve hatunların emri ile” ifadesini mutlaka kullanırlar! 
Kadınların her biri bazı eyaletlerin idaresinde ortaktı, büyük gelirlerin sahibiydi. 
Onlar hükümdarlarla birlikte sefere giderler, lakin kendi başlarına ayrı bir karar-
gâhta bekletilirler.”

İslamiyet’ten önceki Sümer doğusunda da “kadın çok değerliydi ve kadına karşı 
baskı uygulanmıyordu. En büyük ilahiler kadınların yüzü ve kadınların adına yazı-
lırdı. Karılarla kocaları arasındaki münasebet çok yüksek bir seviyedeydi. “Dede 
Korkut” destanında da bu eğilim vardır. Kadın ok atıp mızrak vurup düşmanlarla 
savaşırdı… Savaşıp aynı zamanda namusunu korurdu, at koştururdu. Kadın için özel 
harem düzenlememiştiler ve gayret için kendisi de serbestti. Gayretsizliğe ihtiyaç 
duymuyordu. Kadın ulûhiyet sembolüydü; o, dünyaya karşı gizletilmiyordu, koca-
sının arkadaşıydı, kocası da onun ağası değildi. Onun başının tacı ve ulu bahtıydı.”1

XX. yüzyılın sanatçısı üstat Muhammed Hüseyin Şehriyar da başının tacı, ulu 
bahtı saydığı Azerbaycan kadınından bahsedip zengin yaratıcılığında kadın konusuna 
çok önem vermiştir.

Tabii, bütün insanlığın böyle yazarları ve sanatçılarının hayatında üç kadının 
çok etkili ve önemli yeri olmuştur. Bu etkiyi sağlayanlardan ilki onları dünyaya 
getiren, canından can veren kutsal varlık annedir. İkincisi sevdikleri kadın, tüm 
romantik hayallerinin oluşturduğu aşk dünyasının tahtında oturan sevgili; üçüncüsü 
ise çocuklarının anası, evlenip aile, sıcacık bir yuva kurduğu kadındır… Şehriyar’ın 
hayatında da bu üç varlığın güçlü etkileri olmuştur ve onlara duyduğu büyük sevgi 
bütün yaratıcılığına yansımıştır. Bu kadınlar onun yorucu ömrünün ayrı etaplarında 
onun sınırsız sevgi dünyasının en dayanaklı sütunu, hayatının süsü, gönül sırdaşı, 
acılarının ortağı olmuşlardır.

Bu varlıkların ilki onu dünyaya getiren kadın, yani annesi Kevkeb Hanım’dır. 
Kevkeb Hanım, oğlunun Tahran’da hastalandığını duyduğu an sanki kanatlanıp 
uçarak onun feryadına yetişmiş, ana şefkati ve muhabbeti ile derdine merhem olmaya 
* Çev. Farshad Nasiri
** Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü Güney Azerbaycan Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi
1www.asifata.com/3965.htm
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koşmuştu. “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin 1952 yılında yapılan ilk geniş kapsamlı 
yayınının önsözünde Şehriyar şöyle yazar: 

“O zaman ki, merhum anam Tahran’a geldi, onun sihirli etkisiyle geçmiş günlerin 
eğlenceleri ve çocukluğumun şenliği ve mutlu anları yavaş yavaş zihnimde canlandı, 
ölüler dirildi ve o zaman resimler kendi boyalarıyla yeniden çizildi.”2

Çocuk iken kurduğu sevgi dünyası, anası Kevkeb Hanımla sınırlıydı. Ancak onun 
çocukluk çağlarında anasına duyduğu sevgi çok derin, tam ve büyüktü. Hatıralarında 
şöyle yazar:

 “Çocukken anamla hamama giderdik. Altı yaşıma gelince kadın hamamına 
gitmem yasaklandı. Çocuklarla oynayıp eve geldiğimde anamın hamama gittiğini 
görseydim, kaçıp kapısının ağzını ketirirdim. Bazen iki hamamın kapısında oturup 
beklerdim. Anam gelene kadar oynamaya ve başka eğlencelere gitmezdim. Anamı 
gören kimi dizlerini kucaklardı, gazabından beni titreyerek tutardı. Anam da benim 
gibi olduğundan dolayı üzülürdü. Her ikimiz ağlayan gözlerle eve giderdik, sanki 
20 yıldır birbirimizi görmemiştik.”3

“Ey Vay Anam!” adlı kasidesinde “Anam beni yaratmış, ben âlem yaratmışım” 
gerçeğini sergileyen şair annesinin parlak resmini çizmiştir:

“Şiirimde, kederimde, hayalimdedir anam, 
Şairliğim de bana ondan miras kalıp bil, 
Muhabbet ölen değil… 
Okuduğu o güzel, hazin, doğma nağmeler, 
Kalıp okşayan nağıllar (masallar), yürek açan kelimeler, 
Bellekte olan zaman hopub ruhuma benim… 
Laylalarla köklenip eseblerim, bedenim… 
Bazen de gözyaşıyla ruhuma su seperdi, 
Kayğıyla, nevazişle verip bana bu derdi… 
Varlığımda elebil (y)ıldırım çakıp benim. 
İlhamla yoğrulup benim sevgi âlemim…”4

Kevkeb Hanım’ın: “Ey oğul, diyorlar ki, sen büyük bir şairsin. Ama ben senin 
yazdıklarını anlayamıyorum. Ben de anlayayım ve zevk alayım diye kendi ana dilinde 
yazamaz mısın?”5demesi Şehriyar’ı ana dilinde yazmaya teşvik eder. Dil aydınlığı, 
sadeliği ve akıcılığı ile okuyan herkesi hayret ettiren “Heyder Baba’ya Selam” 
adlı şiirini Şehriyar, anasının hatırına, akraba ve dostlara ithaf ederek sanki onların 
karşısında manevi borcunu yerine getirir ve Türk dünyasının iftiharı olan övülen 
bir sanatçıya dönüşür. Annesinin hayır duası ve şairlik yeteneği onu ünlü olmak 
dağının zirvesine yükseltir. Yaratıcılığı yüzlerce şairi kaleme sarılmaya, onları yeni 
yeni “Heyder Baba’ya Selam”lar yaratmaya ruhlandıran ilham kaynağına dönüşür. 
Bu edebi süreç öyle bir devirde gerçekleşti ki ülkede önce Rıza Şah, sonra ise 
2 Azerbaycan Dergisi, Ankara, Sayı: 4-5, 1995, s. 3.
3 Büyük NikendişNober, Şehriyar’ın Halvet Dünyası, C II, Tebriz, Periver Yayınları, 1379/2000, s. 121-124.
4 Şehriyar M. Seçilmiş Eserleri B. “Elm”- 2000, 429 s. s. 384.
5 Fuad (Şükürova) E. Söz Sarrafı Şehriyar (Monografik, Biçimi), Bakü, Avrasya-Press, 2010, 304 s., s. 88.
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Muhammed Rıza Şah Pehlevi tarafından Türk kimliği ve Türk dili aşağılandı, kati 
olarak yasaklandı. Tabii, rejimin talebine uymak kaçınılmazdı. “Genç Şehriyar da 
bu ülkede sosyal statü kazanmak ve maddi hayatını temin etmek için Farsça yazmalı, 
Fars dili vesilesiyle yükselmeliydi”6 ve o, işte bu yolu tutmuş, Farsça yazdığı eserleri 
ile artık çağdaş İran edebiyatının öncü şairi seviyesine yükselmiş, çağın “Hafız-ı 
Sânisi” yani ikici Hafız’ı ve “Sadi’si” statüsünü kazanmıştır.

1952 yılında Kevkeb Hanım’ın dünyayı ebedi olarak terk etmesi şair olan oğlunun 
kalbini yaralar ve “Heyder Baba’ya Selam” şiirinin ikinci bölümünü yazar. Okuyu-
cuların ruhunu yerinden oynatan bu muhteşem eserin ikinci bölümünü Türkçe olarak 
kaleme alarak annesinin ruhunu şâd ettiğini düşünür ve böylece kendisini teselli eder: 

“Şiire eski ve derin bir ilgim var idi, yazdığım her yanıklı parça bir dosttan 
ayrılmanın acısıyla vücuda gelmişti. Herhangi bir sevgiliden ayrılırken kapıda 
veda gözyaşı dökmek insanların doğal bir duygusudur. Veda ederken döktüğüm son 
gözyaşı damlalarından “Heyder Baba’ya Selam” manzumesiyle “Ey Vay Anam!” 
parçası meydana geldi.”7

“Evvelce atanın, sonra ise ananın olmasına bakmayarak, ey kardeş, son netice 
evladın dünyaya gelmesidir.”8 Şu kelamın muhtevasını iyice bilen şair işte bu sebep-
ten “ülfetim, şefkatim, hasretim” diye bahsettiği annesinin ve bütün annelerin sıcak 
kucağını dünya kadar büyük, hatta onların ayaklarının altını bile cennet olarak görür:

“Beşerde anaya ihtiram olsa, 
Dökmez bir-birinin kanını asla. 
Dünyanı fethetse ana hürmeti, 
Yaradır dünyada asıl cenneti. 
Bele söylemiştir büyük Muhammed: 
“Ana ayağının altıdır Cennet”9.

Şehriyar şairliğine ilk olarak keder nakışları konduran, gönül sazını gam notaları 
üzerinde kuran ve yaratıcılığını güçlü bir şekilde etkileyen varlıklardan ikincisi şairin 
ilk sevdası, Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okurken âşık olduğu Süreyya adlı 
bir kızdır. Maalesef evlerinde daima misafir olduğu öğrenci arkadaşının ablası, Şah 
ordusunun bir albayının kızı olan Süreyya’ya duyduğu büyük aşkı uğursuzlukla 
son bulur. Öyle ki, ölümüne sevdiği, hem de “Peri” diye çağırdığı Süreyya, zorla 
Rıza Şah Pehlevi’nin yakın akrabası Çırağali Han’a (Emiri Ekren) verilir. Şehriyar, 
Süreyya’yı son defa görmek için kızın annesine yalvarır ve görüşmeleri için sebep 
bulmasını rica eder. Bu yalvarışlar anneyi çaresizce yumuşatır ve görüşmelerine 
izin verir. Tahran’ın Behcetabad Parkı’nda görüşmeyi planlayan Şehriyar, görüşme 
zamanında “Peri”yi kaçırmaya karar vermiştir. Lakin sevgilisini son defa görmek ve 
amacına ulaşmak maksadıyla gece Behcetabad Parkı’na gelen şair sevdiğiyle orada 

6 http://telegraf.com/news/53536-sthash.2ow1FoGi.dpuf.
7 Azerbaycan Dergisi, Ankara, Sayı 4-5, 1995, s. 4.
8 Seyit Ali Ekber Ocaknejad, M. Şebistani’nin Gülşen-i Razı’na Bir Bakış, Hikmet Dergisi, Sayı 11, 2007, s. 10.
9 www.eskikitaplarim.com
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görüşemez. Sabaha kadar bekler ama “Peri” gelemez. Bütün ömrü boyunca sebebini 
bilemediği aynı uğursuz gece ona ana dili olan Türkçe ile meşhur “Behcetabad 
Hatırası” adlı gazelini yazdırır ve sabaha kadar çektiği dayanılmaz ağrı ve acısını 
şiire döker. Bu eşsiz sevgi gazeli ile yaşadığı sonsuz ıstırap duygusunu ifade eder. 
Tesadüf değildir ki tüm insanların, özellikle yazarların “Acı çektiklerinde, rüya 
gördüklerinde, yani ruhsal olarak etkilendikleri zamanlarda ana dilleri onların 
yardımına gelir. “Behcetabad Hatırası” o kadar sade, o kadar arınmış Türkçe ile 
yazılmıştır ki okuyucunun ruhunu yakıyor. Şehriyar’ın şah eserlerinden biri de bu 
gazeldir. Hatta başka hiçbir şey yazmasaydı, yine de sırf bu gazeli için o, Türkçenin 
en büyük şairi sayılabilirdi.”10

Daha sonra “Peri”, “Bu Gece”, “Hazin Naleler”, “İntizar”, “Elim Eteğine”, 
“Göyneyin (Gömleğin) Kokusu”, “Gamli Ney”, “Aşkın İtikamı”, “Odda (Ateşte) 
Yanan Pervane”, “Seferdeki Ay”, “İtmiş (Kaybolmuş) Yusuf”, “Menim Talihim”, 
“Suz-i Sâz”, “İndi (Şimdi) Niye (Neden)?”, “Tarım Menim” gibi gazellerinde dün-
yasını karartan belalı aşkını, ayrılık acısını, “Peri”ye ölesiye hasretini dile getirir. Bu 
hasretin, acının en bariz ifadesini “Behcetabad Hatırası” adlı gazelinde görüyoruz:

“Ulduz sayarak gözlemişem her gece yarı, 
Geç gelmededir yar yine, olmuş gece yarı. 
Gözler asılı, yok ne karaltı, ne de bir ses, 
Batmış kulağım gör ne döşürmektedi darı. 
Bir kuş: “Ayığam”- söyleyerek kahtan inilder,  
Kahtan onu da yel diye laylay, huş aparı. 
Yatmış hamı, bir Allah oyaktır, dahi bir men 
Menden aşağı kimse yok, ondan da yukarı! 
Korkum budu, yar gelmeye birden yarıla subh, 
Bağrım yarılar, subhum, açılma seni tarı! 
Dan ulduzu ister çıka, göz yalvarı çıkma, 
O çıkmasa da, ulduzumun yoktu çıkarı… 
Aşkın ki, kadarında vefa olmayacakmış, 
Bilmem ki, tabiat niye koymuş bu kararı? 
Sanki horozun son banı hançerdi sokuldu, 
Sinemde yürek varsa, kesip kırdı damarı. 
Rişhand ile kırcandı sahur, söyledi: - Durma, 
Can korkusu var aşkın, uduzdun bu kumarı, 
Oldum kara gün ayrıları o sarı telden,  
Bunca kara günlerdir eden rengimi sarı. 
Gözyaşları her yerden akarsa, meni tuşlar, 
Deryaya bakar, bellidi, çayların akarı. 
Ez bes meni yaprak kimi hicranla saraldıp, 
Baksan üzüne, sanki kızıl güldü, kızardı. 
Mehrab-i Şafakta özümü secdede gördüm, 
Kan içre gamim yok, üzüm olsun sene sarı. 

10 http://teleqraf.com/news/53536#sthash.2ow1FoGi.dpuf.
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Aşkı var idi Şehriyar’ın güllü, çiçekli, 
Efsus, kara yel esti, hazan oldu baharı”11

“Naz Eylemisen”, “Gitme Tersa Balası”, “İndi (Şimdi) Niye (Neden)?” gazel-
lerinin de unvanı sevdiği kadın, yürekle Azerbaycan güzeli dediği bir varlık, bu 
sevgiyi hak eden kadındır.

Şehriyar’ın hayatında önemli bir yeri, yaratıcılığında derin izleri olan üçüncü 
kadın ömür boyu ona yoldaşlık eden, kendisinden 25 yaş küçük olan, halasının 
torunu Azize’dir. Şair 1953 yılında, 48 yaşındayken onunla evlenir. Bilindiği üzere, 
Azize ile evliliği Şehriyar’ın sıkıntılı ve kederli ömrüne bir bahar tazeliği getirir, 
“Cehennem” gibi günlerini, elemli hayatını cennete çevirir. Şairin “Belalı Baş” 
adlı mizahi nakışlı şiirinin kahramanı Azize Hanımdır. Ömür tarlasında kendisini 
öküze, Azize Hanım’ı da aralarındaki yaş farkına göre buzağıya benzeten şair, aile 
içi sohbetin sonucu olarak yazdığı gazelde “Er-avrat (karı-koca) savaşı, yaz yağışı 
(yağmuru)” kelamının anlam yüküne yaslanarak ciddi görünen duruma hoş zaman 
katıp ilk mısrada “Yar günümü göy eskiye tutdu ki, dur meni boşa, Cütcü görübsen 
hiç cüte, öküz koyup buzov koşa!” diyor.

Azerbaycan kadını kendince sevip seçtiği Türk erkeğiyle girdiği nikâha kutsalca 
yanaşır ve bu kutsal nikâh neticesinde doğan çocuklar ailenin altyapısını daha da 
güçlendirir. Kadın, eğer evlendiği kişi ile hususiyetleri uymazsa, aralarında anlaş-
mazlıklar olsa da ailenin şerefini korumak, evlatlarının kalbi kırık büyümemesi için 
üzerinden geçilmesi mümkün olan noksanlara, günahlara göz yumar, ömür boyu 
nikâhlarını, ailenin kutsallığını korur. Şehriyar mecaz olarak milli tipikliğin, kendine 
has olmanın bu cihetlerine dikkati yöneltir:

“İndi bizim maral kimi üç balamız vardı gerek, 
Ata-ana savaşsa da bunlara hatır barışa.”12

Lakin Şehriyar’ın aile saadeti de uzun sürmez, yüce Tanrı bu hoş hayatı da sanki 
ona çok görür, sevimli hanımı ile birlikte geçen hayatları 23 yıldan sonra yarıda kalır. 
Şair ailesi ile 1976 yılında Doktor Cevat Heyet’in ısrarı ve yardımıyla Tahran’da 
bir eve yerleşir. Azize Hanım bu gidişe evvelce kati bir şekilde itiraz etse de sonra 
belki de hassas şairin kalbini incitebileceğini düşünerek rıza gösterir. Ve bu gidiş 
Şehriyar’a uğur getirmez. 40 yaşını görmeyen Azize Hanım kalp krizinden dünyasını 
değiştirir ve Tahran’ın “Behişt-i Zehra” mezarlığında toprağa verilir. Bu olay garip 
şairin belini büker ve o, sevimli hanımına “Azize Can” ve “Bir Gelin” mersiyelerini 
yazarak üzüntü ve ıstırabını, annelerinin ölümünden sonra yavru kuzuları gibi tek 
kalmış üç çocuğunun “Ana vay!” feryatlarını ifade eder. Bu üzücü olay ile ilgili 
yaşadığı bireysel keder ve üzüntü Şehriyar’ın son nefesine dek devam eder. Dertli şair 
genç hanımının ölümünden duyduğu üzüntüyü ona ithaf ettiği mersiyede ifade eder:
11 M. Hüseyin Şehriyar, Seçilmiş Eserleri, Azad Neşr, 1966, s. 28.
12 M. Hüseyin Şehriyar, “Yalan Dünya”, Azerbaycan Ansiklopedisi, NPB, 1993, 469 s., s. 30.
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“Ne zarif bir gelin, Azize, seni 
Mene layık Tanrı yaratmıştır. 
Adı batmış ecel gelende bize,  
Men ayım çıktı, günüm batmıştı.

Sen ne yahşı işitmedin, balalar 
Ana vay nalesin ucaltmıştı… 
Yüreği doğranan anan meledi, 
Dünya zehrin ona yalatmıştı…”

Yeri gelmişken, bunu da söylemek gerekiyor ki şair İran’ın ve Azerbaycan’ın 
sanatkâr kadınlarına büyük saygı göstermiş, onları sanatta kazandıkları uğurlarına 
göre alkışlamış, onlar için şiirler yazmıştır. Bu kadınlar, eşsiz ifasını çok sevdiği 
üstat şarkıcı Kamerü’l-Muluk-i Veziri, kuzeye göç etmiş şair Hekime Buluri ve 
gençlik çağlarından hemsohbet olduğu, edebi meclislere ortak iştirak ettiği, yorulup 
usanmadan, hevesle düşünce alışverişi yaptığı Pervin İtisami’dir. Pervin İtisami 
hakkında yazdığı uzun kasidesinde ve “Nakam şaire Pervin İtisami’ni yâd ederken” 
adlı şiirinde “İran şiirinin parlak yıldızını vasfeder, çağdaş Fars şiirinin bu dehasıyla 
gençlik yıllarındaki dostluk ve bağlığından söz eder.”13 Bu hayranlık ve lütufkârlık 
tesadüfi değildi. Şehriyar “kehkeşan beşiğinde feleğin dadılık” ettiği Pervin’in söz 
asumanında ebedi olarak sönmeyecek ışıltılı bir yıldız gibi parladığını görür ve kabul 
ederdi. Görüyordu ki karanlıklara meşale olan Pervin sanat dünyasında asırlarca 
yaşayacak “ebedi bir hayat kurdu, eserleri onu hep hatırlatacaktır:

“Edebiyat cephesinde kalem alsa kim ele, 
Çalışar o, Pervin’in sanatına tuş gele. 
İlhamın öz gerdeğinde gelindi bu aypara, 
Ulduzlardan gerdanbendi, şafaklardan zerhara. 
Ele bakir gelirdi o, doğulmuştu pak nurdan, 
Sonsuz, engin bir fezadır Pervin’in söz divanı, 
Saya gelmez ulduzları, bezemiş asumanı. 
Her birisi bir incidir, iki yüz gerdanbendin, 
Feleklerin kulağında zer sırğadır (küpedir) bu Pervin. 
Erşin kutsi ayetidir, alçatmaz bir makamdan, 
Onu tefsir etmek için tapılmaz bir tercüman.”14

İran’ın görkemli âlimi Said Nefisi’yi de Pervin İtisami’nin iç âlemi, ince doğası, 
sonsuz samimiyet ve mihribanlığı, hoş davranışları, yüksek humanizme kök salmış 
zarif duyguları büyülemişti: “Pervin’in bütün varlığı duygu, rağbet ve muhabbetle o 
kadar doludur ki bu onun sıkıntısına ve üzüntüsüne sebep oluyor. O, köpekler, kediler, 

13 Seferi H., “İran Edebiyatı Gökyüzünün Parlak Yıldızı Pervin İtisami İçin”, Hikmet Dergisi, Sayı 11, 2007, 
s. 148-151.
14 www.eskikitaplarim.com
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evcil kuşlar, bütün yetimler ve biçareler için ağlıyor, onun ağısı insanlık adına, her 
türlü zulüm ve sitem aleyhine dövünen hassas ve zarif bir kalbin haykırışıdır.”

Şehriyar yaratıcılığında Kevkeb Hanım, Süreyya-Peri, Azize, İran medeniyet ve 
musiki tarihinde adını altın harflerle yazdırmış sanatçı Kamerü’l-Muluk-i Veziri, şair 
Hekime Buluri ve Pervin İtisami, amcasının kızı Ruhsâre, halası Sitâre’nin dışında 
sosyal berabersizlik, kadın özgürlüğü, sosyal problemler, amansız istismarın yarattığı 
zalim-mazlum çatışmaları bağlamında oluşmuş sosyal kadın imgesi de vardır.

Bu imgeyi “Ey Kadın” adlı şiirinde edebiyata aktaran şair kadınlara erkeklerle 
beraber haklarının verilmemesini, tabiatın zarif yarattığı ince mahlûkları kara çar-
şafa-kefene sararak cehalet ve sefalet içerisinde, zulüm ve esaret altında yaşamaya 
itenleri, yaşarken kadını ölüme mahkûm edenleri lanetler. Bu gibi sosyal meselelere 
uzak kalamayan ve “ne kadar ki, kadınlarımız çarşaf altındadır, halkın yarısı ölüdür. 
Bir toplumun kadınları bedbaht ise erkekleri hoş sohbet olamaz”15 diyen hayal 
kırıklığına uğrayan selefi genç şair Mirzade Aşkı gibi Şehriyar da içinde yaşadığı 
toplumun bireyleri arasında mevcut olan ayrı-seçimlik hastalığı, onları hayata getiren 
kutsal varlıkların hukuksuz, acınacak durumu ile barışmıyordu. Muhtelif şiir ve 
poemalarında bu duruma başkaldıran itiraz duygularını poetik dille ifade ederdi. 
“Kadınlığın mahiyeti ruhani zariflik, okşama, doğmalık, muhabbet, batıni güzellik, 
zahiri cazibe, melahat ve en üstünü yüksek asalet”, şiir olduğu; musikide, bestelerde 
büyük coşku, hayranlık, bazen de keder notlarına sararak vasf edildiği halde, onun 
ailede ve toplumda, hatta dinlerde aşağılanması, haklarının ezilmesi şairin hassas 
kalbini incitirdi. Selefilerin “Hayret, Ey Put!” diyen Fuzuli’nin, “aşkı yolunda kevni 
mekâna varlığını koyan” Nesimi’nin sevdiği kadını “Sultanı” sanıp canını feda 
eden Şah İsmail’in, güzelin tek kara benine bütün Semerkant’ı bağışlayan Hafız’ın 
hayret ettiği, mükemmellik zirvesine yükselttiği varlık, tarihi olarak küçümsenmiştir. 
Ve bu küçümseme gelenek haline getirilip tarihin bir etabından başka bir etabına 
götürülmüştür… Şehriyar; Muhammed, Davut, İbrahim, İsa, Süleyman, Yusuf gibi 
peygamberleri doğuran kadının yerin ve göğün yaratıcısı da olabileceğini sanır ve 
kadınları hukuklarını talep etmeye çağırır, kadının üzerindeki yas elbisesini, başındaki 
kara çarşafı parçalayıp atmasını diler:

“Hukukundan sohbet aç, bir söz söyle, ey kadın! 
Ağır zincirleri kır, düşsün dillere adın. 
Bu matem paltarını parçala bir gün seher, 
Senin aydınlığından ışık alsın ufuklar. 
Sen ki, hayat nefesli Mesiha yaratmısan, 
Belki yeri, göyü de ele sensen yaradan?”16

Üstat şair kadını güneşin timsali, nurlu ay sanırdı; onun kendine yakışır olmasını, 
ok olup mahrem olmayanın da mahremin de gözüne batmasını, çalgılarda nağmeler 
gibi yaşamasını, hoş sohbet olmasını, şeref ve şan, saadet bayrağını kendi eli ile 

15 Hüseynov B.,XX. Yüzyıl Fars Şiirinde Gelenek ve Yenilik. B. “Elm”, 1975, 338 s., s. 189.
16 Şehriyar M.,Seçimiş Eserleri B., “Elm” – 2000, 492 s., s. 132.
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bütün dünyaya saçmasını arzuluyordu… Deniz gibi gamına boyun eğip uysallık 
göstermesini değil…

“Bu sonsuz kederinle parçalama kalbimi. 
Şeref-şan bayrağını ucalt öz amelinle, 
Saadet bayrağını sanc dünyaya elinle. 
İsterem görünmesin bir de gözlerinde nem, 
Merd ol, cesaretini görsün bütün bu âlem.”  
“Sen aysan, öz başına yumrug niye döyürsen?  
Düyünle yumruğunu, şeyhin başına döy sen”!17

Sovyetler döneminde, dilde özgürlük, demokratik bir kuruluş gibi tarihe adını 
yazdıran sosyalizm toplumunda ise kadın sosyalleşti, ancak özgür olamadı. Bu 
toplumda da kadın Asif Efendiyev’in tabirine göre, “Kendisine yaradı, ailesine 
yaramadı, eşine yaramadı, topluma yaradı, kadınlığa yaramadı. Erkek otoritesinden 
kurtuldu, erkek heyanlığını kaybetti. Evde erkeği değiştirmek istedi, böylece aileyi 
sahipsiz bıraktı. Babayı evladın gözünde kötüledi, evladı babasız bıraktı. Erkek gibi 
konuştu, konuşma tarzını kaybetti. Erkek gibi davrandı, davranışını kaybetti. Erkek 
gibi yürüdü, yürüyüşünü unuttu. Annesine kızlık edemedi, oğlanlık yaptı. Çocuğunu 
acele ile öptü. Onu okşayamadı, müesseselere yaradı, eve yaramadı. Kolektifi idare 
etti, saadetini idare edemedi. Herkese güzel oldu, eşine çirkin. Sevindi, sevilmedi; 
konuştu, dilini yanılttı, aktif olmaya zaman kazandı, kadın olmaya vakit bulamadı, 
Ayıldı, kendisini bulmaya çalıştı, ama bulamadı! Şiir ve musiki kadını ilahileştirir, 
gökyüzünün zirvesine kaldırır, hayat, koşullar ve toplum ise onu gökyüzünden 
yere atıp, eziyor. Kadının akıbeti budur. Şehriyar cesaretle bu akıbete karşı çıkar, 
onu değiştirmek, saadete kavuşturmak arzusu ile yazıp yaratırdı… Onun için kadın 
secdeye, perestişe layık üstün varlık idi…

Hatta “Sehendim” diye müracaat ettiği Sehend dağını insan-kadın-doğa gibi 
imgeleyip ve ondan sanki bir kadından bahsedermiş gibi bahseder… Şiirde ana doğa 
ve doğurucu kadının – iki doğrucunun muhteşem bir sanat diliyle karşılaştırılması 
son derece dikkate değerdir. “Sehendim”i Şehriyar yaratıcılığının zirvesi – şah 
eseri gibi değerlendiren Güntay Gencalpa’ya göre de “Şair şiirlerinde tabiatı dişi 
olarak görür, kadın bedenini tabiata benzetir. Tabiata dokunuşu da kadın bedenine 
dokunuş gibi açıklar.”18

“Hele ağ kürkü bürün, yazda yeşil don da giyersen, 
Koradan helva yiyersen… 
Döşlerinde sonalar sinesi tak şuh memelerde 
Ne şirin çeşmelerin var… 
O yeşil telleri yel hürmede aynalı seherde 
İşveli eşmelerin var…”19

17 a.g.e., s. 132.
18 http://axar.az/ news/45682
19 Muhammed Hüseyin Şehriyar, “Yalan Dünya”, Azerbaycan Ansiklopedisi, NPB, 1993, 496 s., s. 74.
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Bu eğilimi “Heyder Baba’ya Selam” şiirinde de devam ettiren şair Heyder Baba 
dağını da kadın-doğurucu-yaratıcı varlık gibi görür ve ondan ülkesindeki kaosa, 
haksızlıklara son verecek, güvenliği sağlayacak, halkını ayakta tutacak yiğitler, 
mert oğullar doğmasını bekler:

“Heyderbaba, mert oğullar doğginen, 
Namertlerin burunların ovginen, 
Gediklerde kurtları tut boğginen, 
Koy kuzular ayın-şayın otlasın, 
Koyunların kuyrukların katlasın.”20

“Hatta şiirimizin “Heyder Baba’ya Selam” gibi kırılgan örneklerinde sert erkek 
bakışını görürüz: “Heyderbaba mert oğullar doğginen”. Bu erkek sesidir, biz kadının 
sesini az işitiriz” diyen sayın Eyvaz Taha da kadına münasebetin değiştirilmesinin 
gerekliliğini belirtir ve güney ile kuzey kadınlarının sosyal şartlarda ailedeki özgür-
lük derecesini mukayese eder. “Birçok milletler gibi, bizim tarihimiz de erkeklerin 
oylağıdır. Doğrudur, Dede Korkut’ta, Aslı ve Kerem’de ve Abbas Gülgez’de kadın 
söylemleriyle karşılaşıyoruz. Ama bu, nadirdir. Nadir söylediğinde bir daha vurgu-
lamaya gerek yok ki Araplar kız çocuklarını canlı canlı defnederlerdi. Bilindiği gibi, 
Hammurabi kanunlarında derlerdi ki bir kişi herhangi bir aristokrat kişinin kızını 
döverek öldürse o kişinin kendisi değil, kızı öldürülmelidir. Neyse ki bunlar geçmiş 
zamanlarda kaldı. Şimdi bunu demek isteriz ki: Merkez, tarih boyunca seri olarak 
erkeklerin eliyle oluşmuştur. Bunun sonucu bellidir. Kadının sesi şiir coğrafyasından 
kayboldu, tarihin kadın yarımküresini sessizlik kaplamış: Çağdaş girişimler de bu 
suskunluğu bozamaz çünkü kadını topluma götüren etken gibi geri getirmiyorlar. 
Ona kıyıda köşede dekoratif bir yer ayırırlar.”21

“Kadını yüceltmek gerekir!” amacıyla seri halinde makaleler yazan ve Türkiye’de 
çıkan Mehtap dergisinde bu makaleleri yayımlanan büyük Muhammed Hadi’ye göre, 
kadının toplumsal hayata aktif olarak katılması, o toplumun “medeni cemiyet” olarak 
adlandırılmasında etkili olabilecek temel şartlardan biridir: “Cism-i latife saygısı 
olmayan bir millet, mahafil-i medeniyete mazhar-ı taltif ve şayan-ı ihtiram olamaz. 
Doğu ülkeleri kadını ikinci plana koymaktalar ve ona toplum hayatında layık olduğu 
yeri vermedikleri sürece batıdan geride kalmaya mahkûmdurlar.”22

Peygamber isimli piyesinde Hüseyin Cavid hayatı çiçeklendiren kadın hakkında 
bütün düşüncelerini genelleştirmiş, İslam peygamberinin dilinden kadına toplumda 
verilebilir en yüksek değeri ifade etmişti:

20 a.g.e., s. 165. 
21 Şiir, Kadın Şairler ve Feminizm, Eyvaz Taha, www.eyvaz.org
22 Azerbaycanlı Şair Muhammed Hadi’nin Türk Medyasındaki Yazıları (1910-1913), Mehdi Genceli (Marmara 
Üni./Türkiye), s. 251-254.
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“Kadın-güneş, çocuk-ay… nuru ay güneşten alır 
Kadınsız ülke çabuk mahvolur, zavallı kalır. 
Kadın eliyle fakat bahtiyar olur bu cihan. 
O bir melek… onu takdis eder büyük yaradan. 
O çok sevimli, güzel, ince, nazlı bir hılkat, 
Onun ayakları altındadır fakat cennet. 
Kadın gülerse bu ıssız mühitimiz gülecek, 
Sürüklenen beşeriyet kadınla yükselecek…”23

Şehriyar kendi devrinin, asrının sesi, vicdanı, halkının dostu, kırılmadan, eğil-
meden, dünya nimetlerine aldanmadan erkekçe yaşayan oğulların, mazlumların ve 
ezilenlerin barınağı, dert dinleyeni, ateşli bir kalp sahibi idi ve yaşadığı toplumun, bu 
toplumun bireylerinin arzu ve isteklerini dile getirirdi. Bu ateşli yürek sahibi yalnız 
hakikati söyler, gerçekleri yansıtırdı… Azerbaycan, Doğu toplumlarında, ailede ve 
toplumda kadının yeri ile ilgili yalnız gerçekleri söyledi, kendinden öncekilerin ve 
kendinden sonrakilerin düşüncelerini hem tasdik etti hem de geliştirdi.
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MUHAMMED HÜSEYİN ŞEHRİYAR 
“HEYDER BABA” ŞAİRİ GİBİ*

(Akademisyen Mirza İbrahimov’un Bilimsel Araştırmalarından)

Ülker Elman Kızı Bahşiyeva **

Şehriyar (1906-1988) çağdaş Azerbaycan edebiyatının ünlü şairlerinden biridir. 
Şairin Azerbaycan Türkçesi ve Farsça olarak yaratıcılığı biçim açısından renkli, 
içerik bakımından ise oldukça zengindir. Şehriyar bir sanat dâhisidir. Onun adı ve 
sanatı hem sağlığında, hem de ölümünden sonra ilgi alanı olmuş, sanatının etki gücü 
hep kendini göstermiş, yaratıcılığı araştırma konusu olmuştur. Bu anlamda şairin 
eserleri üzerinde Azerbaycan’da, İran’da, Türkiye’de, özellikle Doğu’nun çeşitli 
ülkelerinde yaygın olarak çalışıldığını, eserlerinin çeşitli açılardan incelendiğini 
söylemek gerekir. Azerbaycan’da Şehriyar’ın sanatı ile ilgili geniş araştırılmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmalar içinde akademisyen Mirza İbrahimov’un çalışmaları 
dikkate değerdir. Kendisi Şehriyar’ı incelerken onu genelde Azerbaycan bağlamında, 
özelde de bireysel yaratıcılık açısından incelemiştir. Birinci halde Şehriyar’ın Güney 
Azerbaycan edebiyatı şairleri arasındaki pozisyonu tespit edilmiş, ikinci halde şair 
müstakil yaratıcılık açısından tetkik edilmiştir. Mirza İbrahimov’a göre Şehriyar 
mutlu bir sanatçıdır çünkü onun yaratıcılığı doğallığı, inandırıcılığı ve içtenliği ile 
ön plana çıkmış ve okuyucuya zevk vermiştir. 

“Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın şiirlerini okurken insan uzun zaman bu hoş 
izlenimden, bu tatlı sanatsal lezzet duygusundan ayrılamaz. Okuyucu Sebelan, 
Sehend, Heyderbaba dağlarının eteğinden gelen bir esintinin Aras nehrinin, Hazar 
denizinin üzerinden atlayarak Tebriz, Marağa, Azerşehir bağlarının, Kayışkurşağın, 
Şengilağa çimenliklerinin kokusunu kendisine getirdiğini hisseder.” (3.s.165)

Şehriyar’ın eserlerini asıl sanat aynası olarak gören İbrahimov, bu sanattaki tüm 
ayrıntıların renksiz-boyasız doğal ve gerçekçi çizgilerle ulaştırılması üzerinde özel 
olarak durmuştur. Şehriyar’ın “Kardeşim oğlu Huşeng’e”, “Azerbaycan”, “Heyder 
Baba’ya Selam” vs. eserlerini tahlil ederken onun sanatının bu yönünü estetik açıdan 
incelemiştir. İbrahimov Şehriyar’ın konu sınırı tanımayan yaratıcılığını incelerken 
soruna daha çok klasik gelenek ve modernite bağlamında yaklaşmıştır.

Mirza İbrahimov, Şehriyar’ın “Heyder Baba’ya Selam” şiirini tahlil ederken 
bu eserdeki vatanseverlik ve hümanizm duygularına daha çok dikkat etmiştir. 
İbrahimov’un bu tutumu çok yerinde ve önemlidir çünkü eseri vatanseverlik ve 
hümanizm duygularından koparmak beklenen neticeyi elde etmeye mani olur ve 
şairin konumunu doğru tanımlamaya imkân vermez. Bildiğimiz gibi Şehriyar’ın 
“Heyder Baba’ya Selam” şiiri onun yaratıcılığının doruk noktası olarak kabul edilir. 
Bu şiirinin yazılmasıyla Şehriyar İran şiirine Azerbaycan tazeliği getirmiş, Fars dili 
* Çev. Farshad Nasiri
** Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi doktorantı
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ortamında Azerbaycancılık ruhunu güçlendirmiş, dilimizin bedii imkânlarının sınır-
sızlığını sergilemiştir. İbrahimov, Şehriyar’ın “Heyder Baba’ya Selam” şiirinde doğal 
insanî duyguların güçlü olmasını, milli renklendirmede ifade kapasitesini özel olarak 
ele almıştır. O, şiirde olan millilik faktörünü Şehriyar yaratıcılığı için karakteristik 
bir özellik sayar. Çünkü Şehriyar tüm ana dil ile yaratılan sanat eserlerinde olduğu 
gibi “Heyder Baba’ya Selam” şiirinde de milliliği biçim ve içerik-fikir açısından 
sunmayı başarmıştır. İbrahimov’un şiir ile ilgili söylediği aşağıdaki fikirlerinde bu 
faktörlerin tespit edilmesi ile karşılaşıyoruz: 

“Burada her söz, her ifade Güney Azerbaycan’ı, onun yardımsever namuslu, 
açık yürekli, aydın işçi ve köylülerini, iyi vatansever adamlarını, onların fakir ama 
sade ve içten hayatını hatırlatıyor.

Seher tezden nahırcılar gelerdi, 
Koyun- kuzu dam-bacadan melerdi 
Ammecanım körpelerin belerdi, 
Tandırların kovzanardı tüstüsü, 
Çöreklerin güzel iyi, istisi.” (3.s.168)

İbrahimov’un bu tahlili gerçek manada Şehriyar yaratıcılığı için karakteristik olan 
millilik faktörü onayına hizmet etmektedir. Mirza İbrahimov örneğini öyle seçmiştir 
ki, bu şiir parçasında Azerbaycan hayatının karakteristik özellikleri yer almaktadır. 
Zahmet çeken, basit Azerbaycan köylülerinin basit ev ve yaşam tarzını muhtemelen 
şiirde bundan daha iyi bir şekilde ifade etmek imkânsızdır. İbrahimov’un da millilik 
faktöründen bahsederken bu örneği vermesi tesadüfî değildir. “Heyder Baba’ya 
Selam” şiirinin tahlili sırasında şairin kendi milletine ve memleketine duyduğu 
sevgiyi göstermek için İbrahimov bazı önemli noktalara değinmiştir. İbrahimov, 
şairin halkına sevgisi, mensup olduğu milletinin geçmişine olan rağbeti ve onun 
geleceğine olan umutlarına odaklanmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, İbrahimov 
şiirde büyük bir kalbin hararetinin varlığına dikkat çekmektedir. İbrahimov’a göre 
milli sevgi olmadan sanat eserinin şekil ve fikir açısından yüksek bir etkisi olmaz. 
Bu yüzden de eserdeki lirik duyguların yüksek tezahürünün gücünü o, şairin halkına, 
iline, obasına doğrudan bağlılığında arar. İbrahimov şöyle yazmıştır: 

“Eserdeki lirik duygular, uzun yıllar doğduğu yerlerden uzaklarda yaşamış kişi-
nin özlemi, il-oba sevgisi, çaba gösteren adamlarının sade yaşayışı, vatanın doğal 
güzellikleri, nehirlerin, kaynakların, dumanlı dağların ve ormanların güçlü cazibesi, 
halkın tatlı arzu ve hayallerinin güzelliği ile terennüm edilmiştir. Tüm bunların içinde 
büyük bir kalbin harareti duyulur, çok yüksek bir emelin ışığı görünür, şairin iyiliğe, 
birliğe çağıran rübabının sesi kulağımıza ulaşır”. (3. s.169)

İbrahimov yaptığı araştırmalarda “Heyder Baba’ya Selam” şiirinde şair yete-
neklerinin büyüklüğüne, ilhamının kudretine büyük yer vermiştir. Bildiğimiz gibi 
Şehriyar Azerbaycan şiirinin öyle nadir bir temsilcisidir ki, onun yarattığı örnekler 
şekil ve içerik güzelliğinden dolayı hep ilgi çekmiştir. Onun şiirleri yüksek poetik 
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düşüncenin, ince duyguların ürünüdür. Azerbaycan halkının kültürünün, sanatının, 
ilminin, ince ruh ve zevkinin büyüklüğü onun şiirlerinde hâkimdir. Şehriyar kendisinin 
şair sorumluluğunu hissetmiş, sözü kuyumcu hassasiyeti ile mısralara yansıtmıştır. 
Bu durum onun yaratıcılığının sanatsal-estetik gayesini teşkil etmiştir. Hayatı 
iyice görmek ve duymak yeteneği onun sanatı için karakteristik olmuştur. Şehriyar 
bütün yaratıcılığı boyunca fikrin ve ifadenin takdiminde sadelikten yana olmuştur. 
O, felsefî fikrin basit bir şekilde ifadesini esas şart olarak kabul etmiştir. Anlam 
derinliğinin sadelikte ifadesi Şehriyar yaratıcılığı için karakteristik bir durumdur. 
Şehriyar sanatında bu durum sosyo-politik konular için de, sevgi konuları ve diğer 
konular için de geçerlidir.

Mirza İbrahimov tüm bu durumları Şehriyar sanatı için karakteristik unsurlar 
olarak düşünmüştür. İbrahimov, Şehriyar’ın halkın hayatını ve manevi-psikolojik 
âlemini yüksek şekilde terennüm ettiğini ve bütün bunları kendi özel hayatı ve 
duyguları şeklinde değerlendirdiğini belirtir. Mirza İbrahimov, Şehriyar’ı mahiyet 
ve maneviyat açısından takdim eder. O, Şehriyar şiirinde zaman ve yaşamın zahiri 
anlamda değil, mahiyet anlamında sunulduğu kanaatine varmıştır. Bu fikirlerin onayı 
için İbrahimov’un aşağıdaki görüşlerine göz atmak yerinde olacaktır: 

“Onun sanat eserlerinde hayat ve zaman zahiri açıdan yansıtılmıyor, yaklaşık 
benzetmeler şeklinde okuyucuya sunulmuyor. Onlarda retorik nidalar yoktur. Biz 
onlarda belirli bir ülkede belirli bir halkın yaşamının manzarasını, tarihi ortamın 
insan kalbinde uyandırdığı somut hisleri ve fikirleri buluyoruz. Bu tür eserlerin her 
mısrasında, her ahenginde, her sözünde bir anlam, bir fikir olur. Elbette ki, böyle 
eserleri beşeriyetten gizli tutmak mümkün değildir. Onlar gerçek pırlanta parçası 
gibidir. Toprağın altında da çürümezler, paslanmazlar. Zaman onların yolunun üze-
rinde bir duvara ve engele dönüşmez, aksine onlara köprü olur, yol açar... Şehriyar 
böyle bir sanatkârdır.” (3.s.169)

İbrahimov ilginç bir noktaya da değinmiştir. Bildiğimiz gibi görkemli Azer-
baycan edebiyatçısı Gulam Hüseyin Bekdeli 1963 yılında Şehriyar’ın hayatına ve 
yaratıcılığına adadığı Muhammed Hüseyin Şehriyar adlı monografisini yayınlamıştır. 
Bu monografi Şehriyar’la ilgili Azerbaycan’da yayımlanan ilk araştırma kitabıdır. 
Bu kitaptan sonra Şehriyar’ın hayat ve yaratıcılığına ithaf edilmiş birkaç değerli 
monografik çalışma daha yayınlanmıştır. Gulam Hüseyin Bekdeli Şehriyar’a ithaf 
ettiği çalışmasında onun hayatı ve yaratıcılığının birtakım önemli taraflarına özel 
olarak dikkat etmiştir. Samimi olarak itiraf etmek gerekiyor ki, Azerbaycan’da 
Şehriyarşinaslığın gelişmesinde bu eser önemli rol oynamıştır. İbrahimov, 21 Eylül 
1963 tarihinde Edebiyat ve Sanat gazetesinin 1. sayısında yazdığı “Heyder Baba 
Şairi” adlı makalesinde Gulam Hüseyin Bekdeli’nin monografisini takdir eder. Fakat 
burada bir hususta Gulam Hüseyin Bakdeli ile aynı fikirde olmadığını da bilimsel 
kamuoyunun dikkatine sunar. Bildiğimiz gibi Gulam Hüseyin Bekdeli tarafından 
kaleme alınan monografinin 10. sayfasında Şehriyar şiirine önemli bir değer verilmiş, 
Şehriyar şiiri son 600 yılda Hafız’dan sonra en üstün konumda olan şiir örneği olarak 
değerlendirilmiştir. İbrahimov bu teze karşı çıkar: 

“Azerbaycan ve tüm dünya edebiyatı Fuzuli ve Fuzuli gibi diğer dev şairleri 
tanıyor ki, onların şiiri şiirsel sanatının zirvesi olarak kalıyor.” 
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İbrahimov’un bu fikri Şehriyar şiirinin üstünlüğünü ortadan kaldırmamakta, 
sadece Hafız’dan sonra Doğu ve Türk şiirinde Fuzuli ve Fuzuli’ye benzer şairlerin 
de varlığını doğrulamaktadır.

Genel olarak, Mirza İbrahimov’un bilimsel-teorik faaliyetleri içerisinde Güney 
Azerbaycan edebiyatı sorunlarına, özellikle Güney Azerbaycan edebiyatının dev 
siması olan Şehriyar’a hasrettiği araştırmaları Azerbaycan edebiyat araştırmalarında 
önemli yer tutar.
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MUHAMMET HÜSEYİN ŞEHRİYAR YARATICILIĞININ 
AZERBAYCAN ORTA OKULLARINDA ÖĞRETİMİ

Aynur GAFARLI *

Muhammet Hüseyin Şehriyar çağdaş Azerbaycan şiirinin en güçlü temsilcile-
rinden biridir. Şehriyar aynı zamanda Türk dünyasının şiir devleri olan Celaleddin 
Rumi, Yunus Emre, Nefi, Muhammet Fuzuli, Elişir Nevayi, Mehmet Akif Ersoy, 
Tevfik Fikret, Mahtungulu, Abay Kunanbayev, Mirze Aliekber Sabir, Samet Vur-
ğun, Oljas Süleymanov ve başka sanatkârlar sırasında ve kendi pozisyonu olan 
şairlerdendir. Onun sanatsal mirası sadece doğduğu ve yaşadığı Azerbaycan’da 
değil, ayrıca Türkiye, Orta Asya, özellikle Orta Doğu ülkelerinde kapsamlı olarak 
yayılmış, eserlerinin güçlü etkisi olmuştur. Şehriyar yaratıcılığı klasik şiirle çağdaş 
şiirin vehdetinde şekillenmiştir. Onun yaratıcılığının konu alanı yeterince geniştir. 
Muhammet Hüseyin Şehriyar öncelikle yurtsever ve vatansever bir şairdir. Vatan 
sevgisi, Azerbaycan sevgisi, Türk dünyasına muhabbet, doğma dile saygı ve sevgi, 
milli, manevi değerlerin aziz tutulması vb. özellikler bu yaratıcılıkta ön sıralarda 
duran önemli hususlardan biridir. Günümüzde genç neslin öğretim ve eğitiminde, 
onların vatandaş olarak yetişmesinde Şehriyar yaratıcılığının öğretilmesi önemli bir 
yere sahiptir. Bu amaçla Azerbaycan okullarında Şehriyar yaratıcılığının öğretilmesine 
özel dikkat gösteriliyor.

  Azerbaycan Cumhuriyeti’nin orta okullarında Şehriyar yaratıcılığının eğitimi 
orta okulların IX ve XI. sınıflarında yapılır. Şöyle ki, IX. sınıfta yeni «Edebiyat» 
fen müfredatında şairin “Haydar Baba’ya selam” eserinin eğitilmesi kastediliyor ve 
buna da 4 saat veriliyor. Şu ise izin veriyor ki, öğrenciler şairin hayatı ve yaratıcılığı 
ile tanış olsunlar, “Haydar Baba’ya selam” şiirinin içeriğini kavrayıp milli, manevi 
değerler açısından analiz ede ve genel tartışma yapa bilsinler. Öğretmen öğretim 
zamanı geçmiş derslerle ilgili böyle bir soruyla öğrencilere hitap ediyor:

- Güney Azerbaycan hayatından bahseden hangi eserlerle tanışsınız?

- Bu eserlerde daha çok hangi konular yer alıyor?

Daha sonra öğrencileri düşündüren bir soru:

- Halk gelenek ve göreneklerinin kapsamlı olarak yansıdığı eserler sizde hangi 
duygu ve düşünceler oluşturuyor?

“Haydar Baba’ya Selam” eserinin analizi sırasında öğretmen öğrencilere okuma 
zamanı aşağıdakileri yapmayı söyler:

- Eserde tanış olmayan kelimelerin anlamını sözlüklerin, sorgu kitaplarının 
yardımıyla belirleyiniz.

• Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Araştırma Görevlisi 
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- Eserdeki sanatsal tasvir ve ifade araçlarını belirleyin.
Genellikle, Şehriyar yaratıcılığının eğitimi zamanı birkaç önemli husus dikkat 

merkezine alınır:

1- Şehriyar çağdaş Azerbaycan şiirinin ünlü temsilcisi olarak;
2- Şehriyar Türk Dünyası’nın büyük şairi olarak;
3- Şehriyar Azerbaycancılık ve Türkçülük düşüncelerinin terennümcüsü olarak;
4- Şehriyar yaratıcılığında ana dili sevgisi;
5- Şehriyar yaratıcılığında millî, manevi değerlerin terennümü vb.

XI. sınıfta ise Şehriyar mirasının öğretimine 5 saat ayrılır. Amaçlara bağlı olarak 
bu saatler edibin yaşam ve yaratıcılığının farklı açıdan öğretilmesine hizmet veriyor.

Bu süreçte öğrenciler ünlü şairin hayatının Tebriz, Tahran, Nisapur dönemleri ile 
tanışırlar. Bu tanışma sırasında daha çok Şehriyar’ın sanat dünyasının formasyon 
kaynakları, sanatsal-estetik bakışları açıklanıyor. Öğrencilere özel olarak belirtilir 
ki, yaşadığı ortamda Azerbaycan-Türk dilinde sanatsal eser yazmak yasak edilse de 
şair irticanın bu tepkisine, yasağına karşı çıkabilmiştir. 

Öğretim sürecinde öğretmenler öğrencilere bu yönleri göstermekle beraber, hem 
de Türk dilinin şiirsel imkanlarının eskiliği ve zenginliği üzerinde de bilgi verirler. 
Daha sonra Muhammet Hüseyin Şehriyar’ın ana dilli şiirleri, “Haydar Baba’ya 
Selam” şiiri hakkında bilgiler verilir ve tahliller yapılır. Poemanın konusu fikri, şekil 
özellikleri analiz edilir. Tüm analiz sürecinde Şehriyar yaratıcılığının millî sanatsal 
özellikleri daha çok vurgulanır ve dil, üslup özellikleri, edebiyatımıza getirdiği yeni 
fikirler ve konular söz konusu olur.

Şehriyar yaratıcılığı konu bakımından çok çeşitlidir. Eğer biz Şehriyar yaratıcılığını 
konusuna göre bölsek bu sıra aşağıdaki gibi şekillenir.

1- İctimaî-siyasî içerikli şiirler.
2- Sevgi konulu şiirler.
3- Doğa tasvirli şiirler.
4- Dinî konulu şiirler vb.

Bu şiirler şairin bakış açısının, yaşama bakışının vb. doğrudan ifadesini temsil 
eder. Beşerî fikirlerin taşıyıcısı ve tebliğatçısı olan şair, lirik-felsefi eserlerinde 
insanın mahiyetini barış, özgürlük isteğinde, şerre karşı mücadelede görüyor. Bir 
düşünür olarak onu, insanlığın kaderi, savaşların insanlığa getirdiği felaketler hep 
düşündürmüş ve ırk, dini mensubiyetinden bağımsız olarak, herkesi hakka, adalete 
çağırmıştır.
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Bildiğimiz gibi, Şehriyar iline, obasına, halkına bağlı olmuş, dolayısıyla da 
sanatında gayretli vatandaş konumunu sürekli olarak sergilemiştir. Dolayısıyla tek 
vatan sorunu onun şiirinde daha büyük anlam ve fikir arz etmiştir. Eğitim sürecinde 
bu fikirler somut olgularla öğrencilere ulaştırılmaktadır. Öncü okul tecrübesi gösterir 
ki, fen öğretmenleri önce bu konuda yazılmış birkaç şiirin adını öğrencilere sunmakta 
ve örnekler vermektedirler. Bu şiirlerden birkaçına bakalım.

Türkün dili tek sevgili, istekli dil olmaz,  
Ayrı dile gatsan bu asil dil asil olmaz.

        (“Türkün Dili”)

Herçend gurtulmag hele yok darlığımızdan, 
Ama bir azadlık doğulub varlığımızdan. 
“Varlık” ne bizim tekce azadlık kuşumuzdur,  
Bir müjde de vermiş bize hemkarlığımızdan.

       (“Azadlık Kuşu “Varlık”)

Yahut:

Bizi yandırır yaman ayrılık, 
Bu darıhdıran duman ayrılık . 
Göze sovurur saman ayrılık, 
Aman ayrılık, aman ayrılık!

                               (“Gardaşım Süleyman Rüstem’e İthaf”)

Veya:

Könlüm guşu ganat çalmaz sensiz bir an, Azerbaycan 
Hoş günlerin getmir müdam hayalımdan,  Azerbaycan .

                                                                                                     (“Azerbaycan”)

Öğrencilere belirtilmelidir ki, bölünmüş Azerbaycan derdi Şehriyar sanatında öncü 
ve seri düzey taşıyor. Doğal haldır ki, sömürge ve bağımlılık koşullarında herhangi 
bir milletin diline, onun diğer manevi-kültürel taşıyıcılarına biganelik gösterilir. 
Millî birlik, birleşik vatan fikri ile beraber, halkın törelerine muhabbet şairin şiirsel 
düşüncesinin esas faktörlerindendir.

Şair millî ruhu, millî psikolojiyi sözün kudreti ile öyle ifade ediyor ki, geleceğin 
vatandaşı olan her bir öğrenciyi köke bağlılığa, manevi temizliğe yöneltir. Şairin 
nevruz, meherremlik, yas törenleri, düğün törenleri vb. ile ilgili yazdığı şiirlerde 
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Şehriyar’ın milli geleneklere ne kadar yakından ilgisi olduğu açıkça görünür ve 
bu duygu mekteblilerde büyük saygı ile karşılanır. Heyecan verici haldır ki, şairin 
kendi sesi ile dinlendirilen bazı şiirlerin öğrencilere ulaştırılması daha verimli olur.

Örneğin:

Garı nene gece nağıl deyende, 
Külek kalkıp gapbacanı döyende,  
Gurt geçinin Şengül’üsün yiyende  
Men gayıdıp bir de uşak olaydım.  
Bir gül açıb ondan sora solaydım. 

                                                   (“Haydar Baba’ya Selam”) 

“Haydar Baba’ya Selam”, “Gecenin Efsanesi”, “Nisapur’da güneş batarken” 
vb. poemalarında ve bir çok şiirlerinde şairin gelenek ve görenek ile ilgili yazdığı 
sanat örnekleri insan düşüncesine hakim kesilir. “Haydar Baba’ya selam” şiirinde 
nevruz adetleri ile ilgili yazılmış mısralar yeterlidir ki, Şehriyar’ın milli adetlere ne 
kadar bağlı olduğu yönünde görüş söyleyesen. Açığını diyelim ki, bu tip örnekler 
öğrencilerin ilgisini daha çok çekiyor, onlarda olumlu bir duygu yaratıyor.

Bayram idi, gecekuşu okurdu, 
Adahlı kız bey corabın tokurdu, 
Her kes şalın bir bacadan sokurdu, 
Ay ne güzel gaydadı şal sallamak, 
Bey şalına bayramlığın bağlamak. 

                                                                                   (“Haydar Baba’ya Selam”)

Şehriyar yaratıcılığının orta okullarda öğretilmesi öğrencilere sanatsal zevkin 
aşılanması ile birlikte, onlarda milli duygunun şekillenmesine ve gelişimine de 
büyük etkisi vardır.
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