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Ali Alparslan a
Tiirkçenin, metinlerle takip edilmeye baslandigi devir olan VI. yuzyildan sonra yavas yavas muhtelif cografî sahalarda gelistigi ve bu gelisme esnasinda ses ve yapismda bazi degisiklikler oldugu bilinen bir gerçektir. Metinleri elimizde olan bu devre,
Gôkturkler ve Uygurlar devrine rastlar. X. yuzyilda Turkler, islâmligi kabul etmege baslayinca Turkçe, Arapça ve Farsça ile karsi karsiya geldi. Bôylece Tiirkçede ilk gramer
ôzellikleri kendini gôstermege basladi. Daha asker idarecilerin iran'a yaptiklan hiicumlar neticesinde orada kurulan Gazneliler devleti zamaninda Turklerin bir kismi Orta
Asyadan ayrilmaya basladi. Bu gôç ilkin pek az idi. Turklerin iran'a asil gelisleri Buyiik Selçukiular devrine rastlar. Mogol istilâsi ve llhanlilarin hâkimiyeti zamaninda
da bilhassa Azerbaycan'da yerli Iran unsuru gittikçe azalirken bu yerlerde Turklerin çogalmaya basladigini gôruruz. XIII ve bilhassa XIV. yuzyildan sonra artik bir takim tarihî
ve etnik sebeplerin tesiriyle Azerbaycan tamamen Tiirkiesmege baslamisti.
XII. yuzyilda yavas yavas Turklesmeye baslayan Anadolu'da da ônceleri Azerbaycan'da gelisen Turkçe yaygin durumdaydi. Fakat zamania Anadolu Turkçesinde kiiçuk
ayrihklar belirmeye basladi. Kisaca Mogol istilâsindan sonra Turk dili uç biiyiik edebî
lehçeye ayrildi : Çagatay, Azerî, Osmanh (daha dogrusu Anadolu Turkçesi).
Bugun bu lehçelerdeki farklar, ses, kelime ve yapj bakimindandir. Ayrica bu lehçelerin mahallî dil, kultur cografî tesirler altinda kaldiklarmi da sôylemeden geçemeyecegiz.
Hâlen baska milletlerin hâkimiyeti altinda yasayan Turklerde de ο milletlerin tesiri olacagi tabiî ve normal bir hadisedir. Bu bakimdan Turkçe biiyiik bir talihsizlige ugramistir
dersek yanhs bir çey sôylemis olmayiz. Bugun Orta Asya Turkçesi ile Rus Azerbeycan'indaki Turkçe Rus dilinin, Iran Azerbeycan'mdaki Turkçe de Farsçanin tesirinde bulunmaktadir. Bunun gibi Balkan yanmadasinda konusulan dilimizde de Yugoslav, Romen,
Bulgar, Yunan ve hatta Arnavut dillerinin tesiri gôruliir.
Yukarda adlanni andigimiz uç Turk lehçesinden Çagatayca XX. yuzyilda yerini Ozbekçeye birakmistir. Azerî lehçesi gelismesinde devam etmektedir. Anadolu lehçesi ise
bugun bizim konustugumuz Tiirkçedir. Balkan yanmadasinda bulunan Turklerin Turkçesi
de bunun içinde mutalâa edilir. Buralarda konusulan dil Istanbul agzmdan uzak degildir.
Bununla birlikte elbette mahallî hususiyetleri de gôz ônunden uzak tutmamak lâzimdir.
a Dilbilim ve Edebiyat Çubesi, Turk dili ve edebiyati doçenti, Bogaziçi Universitesi.
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Makalemiz Turkçenin konusulmakta oldugu cografî sahalardan Efganistan, Azerbaycan, Bulgaristan ve Yugoslavya'daki sairlerin bulabildigimiz sur orneklerini içine almaktadir. Gayemiz, once de belirttigimiz gibi bu ômeklerle, Turkçenin edebî sinirlarinin çagimizdaki genisligini gôstermektir.
1. ÇAÔATAYCA YANi EDEBÎ DOÔU TURK LEHÇESINDEN ÔRNEKLER :
Azerî ve Osmanh bôlgeleri disindaki yerlerde Horasan'dan Hindistan'a, Kansu'dan idil
boylanna, Kinm'dan Turkistan'a kadar yuzyillarca umumi bir kultur dili olarak kullanilan
Çagatayca, ayrica Azerî ve Anadolu sahasmda da etkili olmus ve bilhassa XV. yuzyilin
buyiJk Çagatay sâiri Nevâî, biitijn Turk dunyasinda yetisen sâirlerin hemen hepsini tesiri
altina almisti. XIV. ve XV. yuzyillarda Misir-Suriye Memlûk imparatorlugunda da ehemmiyet kazanan Çagataycanin, ayrica Moskof çarlannin ve Lehistan kirallannin Turk hanlanyla yaptiklan mektuplasmalannda bile kullanildigini sôylersek, onun ehemmiyetini
daha iyi belirtmis oluruz.
Çagatay edebiyati asagi-yukan yedi yuz yil yaçadiktan sonra yerini yava? yava? mahallî lehçeler ile kurulmaya baçlayan edebiyatlara birakti. Çagatayca yerine de Ôzbekçe
sôzii kullanilmaga baçladi. Yani XX. yiizyilda Çagatayca, Ôzbekçe tarafmdan temsil
edilmege baçlandi.
Daha ziyade Horasan, Turkistan ve Dogu Tiirkistan'da geliçen Çagatay edebiyati XVII.
yiizyilda geriledi. Bu gerileme, çuphe yok ki artik klasik çiir geleneklerinin uyandirdigi
bikkinliktan ve dolayisiyle yeni bir san'at ruhunun dogamamasindan ileri gelmektedir.
XX. yuzyilda bâti medeniyetinin tesiri altinda gelismeye basiayan ve Ôzbek edebiyati
admi alan Çagatay edebiyati hakkinda bugtin hemen hiç bilgimiz yoktur. Bunun baslica
sebebi, buralarla aramizda kiiltur munasebetlerinin bulunmayisidir.
Biz Efganistan'da vazife ile bulunan hariciyeci arkadasimiz Kemâl Tannsevdi vasitasiyle bazi tesebbuslerde bulunduksa da bir netice elde edemedik. Ancak arkadasimiz
bize Kâbil'de yasayan ve bir deviet memuru olan bir Ôzbek sâirinin birkaç siirini ulastirdi. Bunlar gazel ve kit'a seklinde yazilmistir. Yalniz deviet memuru olmasi dolayisiyle
isminin açiklanmasini istemedigi için biz de sâirin ve arkadasm ricasmi kabûl etmek
zorunda kaldik.
Burada sôzii, sâirin siirlerine birakirken son sôz olarak tekrar edelim ki Efganistan'da
bulunan Ôzbeklerde de, Hokand sairlerinde oldugu gibi XV. yiizyil Çagatay sâiri Nevaî ile
XVI. yuzyil Azerî sâiri Fuzulî'nin tesirleri sezilir.
isminin açiklanmasini istemeyen Efganistan'li Ôzbek sâirinin siirlerinden ôrnekler :
Nâlis
M e n 1 gibi dunyada hiçkim zâr u nâlân 2 bolmasun 3
Telmurub 4 her yan bakip zâr u perisan 5 bolmasun
Her yana eller açib imdad dilab 6 her kimseden
Bir kisi hem misl-i m e n 7 me'yûs u hirmen 8 bolmasun
1 ben, 2 inleyen,

3 olmasin,

4 çaçinp,

5 inleyen

ve

periçan,

6 dileyip,

^ benim

gibi,

8 uzimtulu,
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Adasib l yoldan çikib sersan bolib 2 her yan bakib
Leylisinden 3 ayrilib Mecnûn-i meydan 4 bolmasun
Daglara hem-râz 5 bolib sirdas bohban daslara 6
Ôlgesinden 7 bas çekib taglarda hayran bolmasun
Baslasam b o l 8 hâl-i zamannm 9 tukenmez kissasin 10
Korkarim her noktasi m i n l e r c e n dîvân bolmasun
Âtes-i zulmiinde n kiil boldi yurek yandi cesed
Kimse men bed-baht gibi bol odda 13 biryân 14 bolmasun
Men kiines 15 mislinde 16 her sâm u seher 17 kan gôzliiyorum
Korkarim âhir cihan basdan basa kan bolmasun

Feryâd
Bagli halinde geler mi kimse ahvalim sorub
Nâ-umid boldum bugiin yâri dilab her yan karab 18
Yandim, kôydiim 19 tazallum Μ cdida ôçmez bu od
Kôyduriib cismim kiil eylab bagnmi etdi kebâb
Gôzlerimin seyli 2 1 birle sônmeden zulm âtesi
Kalmisam hayran bol odi sôndirir kaysi 2 2 sakab 23
Ger tapilsa 2 4 usbu halde tarahhum 25 itguci 2 6
Siirmedir dideme 27 gerdi 2 8 kilmisam ôzin 29 turab 3 0
Zâlim Felek
Aglarim sâm u seher giinduzler efgân 3 1 eyleyib
Kesdi 3 2 çok yillar abes ilendi 3 3 devran eyleyib
Gice gunduzler yanarmen 34 sûlesiz otlar ara 35
Ôrterem kalbimni Μ hem bagrimni 3 7 biryan eyleyib
Kimse kôymez 38 derdime neçuk 39 halin senin
Gôzlerinden yas dôkersin katre-i kan eyleyib
Ta kaçan mazlûm bohp kôynugler 40 içre can yakib
Bakma simdi bol felek biz yana devrân eyleyib
Men gibi kesmis giinesnin basini zâlim felek
01 garibnin 41 bisterin 4 2 sâm u seher kan eyleyib
1 âvâre olup, 2 baçiboç, 3 Leyiâsmdan, 4 ortalikta dolaçan Mecnun, 5 sir arkadasi, 6 taçlara,
7 ulkesinden, 8 bu, 9 zamanin hali, 10 hikâyesine, 11 binlerce, 12 zulmunun ateçinde, 13 ateste,
14 kebap, 15 giineç, 16 gibi 17 akçam ve sabah, 18 bakip, 19 yandim, 20 ziilûm, 21 sel, 22 hangi,
23 saka, suçu, 24 bulunsa, 25 merhamet, 26 edici, 27 gbziime, 28 tozu, 29 kendi, 30 toprak,
31 aglayip sizlanma, 32 geçti, 33 eylendi, dondii, 34 yanarim, 35 arasinda, 36 kalbimi, 37 b a g n m i ,
38 yanmaz, 39 niçin, 40 yançlar, 41 garibin, 42 yatagini.
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Gelebilmedim
Bahtim karahgini bilebilmedim
Taliim ak ilebilmedim x
Felegin ziilmiinden il kilicmdan
Bir lahza yazilib 2 gelebilmedim
Ômrum esir geçti yarin 3 zulfunde
Bu ziilfun halkasin yolabilmedim
Ferhad gibi tîse 4 urub taglara
Sevdigim gônliini alabilmedim

Burada sundugumuz siirlerde gôriildiigu gibi sâir, nazim çekli itibariyle gazeli seçmistir. Bundan bugiin Iran ve Efganistan'da halâ geçerli olan klâsik tarz siirin tesiri
gôrulmektedir. Maamafih sâirin nazim kâidelerine tamamen bagli kalmadigi da meydandadir.

*
**
2. ÂZERÎ EDEBIYATI ÔRNEKLERI :
Yukarda durumuna, meydana gelisine temas ettigimiz Âzerî Tiirkçesi, dogu Anadolu,
Guney Kafkasya, Kafkas Azerbeycani, Iran Azerbeycani, Kerkiik ve Irak-Suriye Turklerinin
bulunduklan bôlgeleri içine alir. XIV. yiizyildan beri edebî hayatmi takib ettigimiz Âzerî
TiJrkçesinin agirlik merkezi 1930 yillanna kadar Iran Azerbeycani ve onun biiyiik sehri
Tebriz idi. Fakat halen Iran Azerbeycani'nda yazi dili kesintiye ugramis olup, bildigimiz
kadanyla burada Tiirkçe gazete ve dergi çikmamaktadir. Farsça resmî dil oldugu için belki
bazen, Turkçe olarak ufak tefek bir seyler basihyordur. Fakat bu, Tiirkçenin yazi dili
olarak kullanildigina delâlet etmez. Bugiin artik Âzerî Tùrkçesinin yazi dili olarak agirlik
merkezi Kafkas Azerbeycani dedigimiz Kuzey Azerbeycan'dadir. Burasi bilindigi gibi
Rusya'nin idaresinde bulunmaktadir. Burada 1922 de içinde Islav unsurlan da bulunan
Latin asilli bir alfabe sistemi kabul edilmisti. (Bu tarihe kadar Arap alfabesi kullanilmisti.) Daha once Mirza Feth Ali Ahundzâde, Arap alfabesini islah ederek kullanmak
istedi. Hatta bu maksatla istanbul'a gelmis ve hazirladigi taslagi 1863 te Encumen-i
Dânis adiyla kurulmus olan ilimler akademisine takdim etmis fakat bundan herhangi
bir netice alinamamisti. Nihâyet 1939 da çikan bir emirname ile islav alfabesi kabûl edilmis oldu. Yani bugiin Rus Azerbeycan'inda çikan eserler Tiirkçe olmakla birlikte Rus
alfabesiyle nesredilmektedir. Baku Universitesinde Turk dili ve edebiyati okunmakta ve
eski devrin eserleri basilmaktadir. Iran Azerbeycani'nda Turk diliyle maalesef herhangi
ilmî bir faaliyet yoktur. Tiirkçe, yazi dili olarak kullanilmadigi, yani yalniz konusmaya
miinhasir kaldigi için, Farsçanin çoklukla tesirinde kalmaktadir. Bu tesir bilhassa kelime
ve sentaks bakimindandir. Bizce ikinci faktôr daha miihimdir. Zira Tiirkçe adeta Farsça
gibi konusulmaktadir. Eger burada yazi hayati devam edebilseydi durum bôyle olmayacakt i . Iran'da eskiden yazi dili Tebriz agzma dayaniyordu. !?imdi kuzeyde kultiir merkezi
Baku, hâkîm edebî dil de Baku ve Karabag agzidir.
1 eylemedim, 2 rahatlayip, 3 sevgilinin, 4 kazma.
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Âzerî Tiirkçesi yazi dili olarak, umumiyetle hep nazim sahasinda kullanilmis ve bôylece islene islene kuvvetli bir siir dili haline gelmistir. Bunun tabiî bir neticesi olarak
Âzerî sahasinda pek kuvvetli sâirler yetismistir (Kadi Burhaneddin, Nesimî, Habibî, Sâh
ismail, Fuzûlî gibi).
Bugiin dogu Anadolu bôlgelerinde konusma dili olarak Âzerî Turkçesine rastlanir.
Yani dogu Anadolu'nun konusma dili Âzerî, fakat sôylemege luzûm yok ki yazi dili Turkiye Tiirkçesidir.
Bununla beraber sunu da belirtelim ki bugtin Âzerî dili dairesine giren Kerkiik'te
bu dil, yazi dili olarak yasamaktadir, Kerkiik'te çikan nesriyat buna açik bir isarettir.
Burada basilan "Kardaslik" adh Tiirkçe-Arapça derginin yazilannda Âzerî dili hususiyetlerini gôrmek miimkiindur.
Iran ve Rus Azerbeycam'nda bugiin de Tiirkçe sur yazan sâirler vardir. Fakat her
iki bôlge ile de yakin bir alâkamiz ve miinasebetimiz olmadigi için bunlar hakkinda bilgi
sahibi olamiyoruz. Yaptigimiz arastirma ve edindigimiz bilgilere dayanarak asagida birkaç
Âzeri sâirini tanitmak istiyoruz.

***
Bizim burada kendisinden bahsetmek istedigimiz ve siirlerinden ôrnelker verecegimiz sanatkânn adi Sehriyâr'dir. Asil adi Muhammed Hiiseyin Sehriyar olan sâir, 1285
hicrî- semsî-1907 milâdî yihnda Tebriz'de dogru. Babasi Mirza Aka Hosgenabî dava
vekili idi. Sehriyar ilk ôgrenimini bu Turk sehrinde yaptigi sirada ayrica Arapça ve
Fransizca da ôgrenmege çahsti. Sonra 1923 yilmda Tahran'a gitti ve orada lise ôgrenimini tamamladi. Daha sonra tip fakiiltesinin son simfma kadar gelmesine ragmen maddî
imkânsizliklar dolayisiyle ayrilarak devlet dairelerinde memurluga basladi. Daha sonra
bir bankaya girdi ve emekli oluncaya kadar burada çahsti. Gençlik çaginda uzun siiren
ruhî bir buhrandan annesinin sefkatiyle kurtulan sâir, kendine uygun yolu bulabilmis
ve anasinin bu fedakarca yardimi, onda, dogruluk, giizellik, iyilik ve sevgiye olan imam
kuvveltendirmisti. Bu duygular onu tabiî olarak az da olsa tasavvufa çekmis ise de ο
bir tasavvuf sâiri degildir. O, siirlerinde mistisizmin bir gayesi olan dogruluk, iyilik ve
insan sevgisi temalarindan çok istifade etmistir. Bununla birlikte buhranh geçen yillarinm
hiiznii az da olsa siirlerinin içinde daima sezilmektedir.
Bugiin emekli olan biiyiik sâirin en giizel mesgalesi giizel yazisiyle Kur'an ayetleri
yazip bunlari dostlarma hediye etmektir.
Sehriyar asil sôhretini, genç yasmdan beri yazmaya basladigi ve daha hemen ο
zamanlar dikkati çeken Farsça siirleriyle yapti ve az zamanda biiyiik sâirler arasina
katilmis oldu. Birçok ïranh elestiriciler onun iran'in klâsik devresi biiyiik sâirlerinden
Nizâmî, Sa'dî ve Hâfiz ile bir tutarlar.
Farsça siirleri yillardir Iran halkinm dilinden diismeyen Sehriyar, arada bir Tiirkçe
siirler de yazmaktadir. Bunlann ilki Haydar Babaya Selâm adh 76 kit'alik uzun bir siirdir. Haydar Baba, sâirin memleketi olan Tebriz'in yakinmdaki dagin adidir. O, bu lirik siirinde çocukluk yillarmi hatirlayip bu daga seslenmektedir. Bu sur iran'da biiyiik akisler
yapti. Once Farsçaya sonra baska dillere çevrildi. 1964 yilinda da Prof. Ahmed Ates
tarafindan Turkiye'de tanitildi. Bu siirin o derece tesiri oldu ki Iran Azerbeycam'ndaki
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baska çâirler bu siire nazirelerle cevap verdiler. Sâir, bunun iizerine Tebriz'e yaptigi
bir ziyaret iizerine 49 kit'alik ikinci Haydar Babaya Selâm adli siirini yazdi. Birinci sur
1332, ikincisi de 1345 Hicrî-Semsî yilinda Tebriz'de basilmistir. (Hicrî-Semsî yil ile
Milâdî yil arasinda takriben 620 yillik bir fark vardir. Simdi iranlilar 1355 yilinda bulunmaktadirlar.)
Sehriyâr, siirinde aci-tatli çocukluk hatiralanni okuyuculann gôzu ônunde sererken
ο yillara olan hasretini sik sik huziin dolu kit'alarla ifâdeden geri kalmaz. Her kit'asi bes
misradan meydana gelen siirde sâirin ustaligina ve ilhaminin bolluguna hayran olmamak
mumkiin degildir.
Haydar Babaya Selâm, çekici ve gurultulu bir kit'a ile baslar; insan birçok kit'alarda tabiat manzaralannin içinde yasadigini hisseder ve tabiat seslerini duyar gibi olur.
Bu meshur siirin ilk iiç kit'asmi yazahm :
1
Heyder
Seller,
Gizlar 4
Selam
Menim

Baba ildmmlar 1 sahanda, 2
sular sakgildiyup ahanda, 3
ana sef 5 bagliyup bahanda, 6
olsun sovketuze 7 eluze, 8
de bir adim gelsiin diliize,

Heyder Baba kehlikleriin uçanda,
K o l 9 dibinnen 10 dovsan n galhup gaçanda,
Bahçalarun çiçekleniip açanda,
Bizden de bir mumkiin olsa 12 yâd ele, , 3
Açilmiyan iirekleri 1 4 sâd ele

Bayram yeli çardahlan yihanda
Novruz giili, gar 15 çiçegi çihanda
Ag I 6 bulutlar kôyneklerin I7 sihanda
Bizden de bir yâd eliyen sag olsun
Derdlerimiz goy 18 dikkelsiin 19 dag olsun
Bugunkii Iran siirinde tabiati bu derece canlandiran bir sâir yoktur dersek katiyen
miibalaga etmis olmayiz. Çâir, bu tabiat tasvirinden sonra eski hatiralanni dile getirir,
hasret dolu ifadelerle ο eski gunleri anar.
10
Heyder Baba Gun Gôliin gazlari, 20
Gediklerun sazah 21 çalan sazlari,
Ket kôvsenin 22 payizlan, 23 yazlari,
1 yildirimlar, 2 çakmca, 3 akmca, 4 kizlar, 5 saf, 6 bakinca, 7 çevketinize, 8 dilinize, 9 çah, 10 dibinden,
il tavçan, 12 ise, 13 yâd eyle, 14 yiirekleri, 15 kar, 16 ak, 17 gomleklerini, 18 koy, 19 dikilsin,
20 kazlari, 21 îslik, 22 kentin ve kbyiin, 23 sonbahar.
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Bir sinema perdesidir gôziimde,
Tek oturup seyr ederem ôziimde.
21
1

Emme Can'in bal bellesin 2 yiyerdim,
Sondan durup 3 iist donumi 4 giyerdim,
Bahçalarda tiringini 5 diyerdim,
Ay ôzumi 6 ο ezdiren 7 giinlerim,
Agaç miniip 8 at gezdiren 9 gunlerim.

49
Heyder Baba diinya yalan dunyadi, 10
Suleymannan, u Nuh'dan galan l : dunyadi,
Ogul dogan, derde salan dunyadi,
Her kimsiye her ne verup alupdi, 13
Eflâtunnan 14 bir gun 1S ad galupdi. 16

76
Heyder Baba, senin gôgliin n sad olsun,
Diinya varken agzun doh dad olsun,
Sennen 18 geçen tanis olsun yad 19 olsun,
Deyne 20 menim sâir oglum Çehriyar,
Bir ômiirdiir gem 2 1 iistine gem galar 22

*
4s*

Çehriyar'in ikinci "Haydar Babayan Selâm" siiri de su kit'a ile baslar :
1
Heyder Baba, geldim seni yohliyam, 23
Bir de yatam gucaginda yuhhyam, M
Ômri govam, 25 belke 26 burda hahliyam, 27
Usahhga 28 diyem bizei gelsin bir,
Aydin giinler aglar yuze giilsun bir.
sonra gene eski hatiralarina doner :

1 Hala Can (isim), 2 balh borege benzer bir yiyecek, 3 sonra kalkip, 4 elbisemi, 5 terenniim, sarki,
6 ah kendimi, 7 nazlandirdigim, S agaça binip, 9 at gezdirdigim (yani agaci at haline koyup at
zannedip gezdirdigim gunlerim), 10 diinyadir, π Siileymandan, 12 kalan, 13 almistir, 14 Eflâtundan,
15 kuru, 16 kalmiçtir, 17 gônliim, 18 senden, 19 yabanci, 20 de ki, 21 gam, 22 yigar, 23 yoklayayim,
24 uyuyayim, 25 kovalayayim, 26 belki, 27 haklayayim, 28 çocukluga.
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Burda sirin hâtireler 1 yatuplar, 2
Daslanlan 3 basi basa çatuplar, 4
Asnâligin 5 dasin bizden atuplar, 6
Men bahanda gavzanillar 7 bahillar, 8
Bir de yatup yandirallar 9 yahillar 10
Yukanda isaret ettigimiz gibi Sehriyar'm ilk siiri yayinlamp etrafa yayilinca Azerbaycan'in sâirlerinden Muhammed Htiseyin Sahhaf Cennetîmekân, Cebbâr Bagçebân, Coskun, Nusretullah Fethî, Ali Tebrizî, ona siirleriyle cevaplar vermisler, alkislamislar, nazireler yazmislardir. Bunlardan Nusretullah Fethi'nin Sehriyâr'a cevaben yazdigi "Çehriyar'a Ta'zim" adh siirinin ilk kit'asini yazarak sôzlerimize son verelim :
Sôz ustasi kesgin n sôzli Sehriyâr,
Sirin dilli, s e ' r i l 2 duzh 13 Çehriyâr,
Mecnûn kimi 1 4 âsih 15 gôzli Çehriyâr,
Oda 16 yanan urek n kôzli 1 8 Çehriyâr,
Âzerbaycan eder sene w iftihâr,
Sen tek 2 0 ogul ana veten 2 1 az dogar.
Rus Azerbeycani'nda Turkçe siir yazan sairler hakkinda pek bilgimiz olmadigini
sôylemistik. Bununla beraber Resûl Rizâ adli bir sâirin Yugoslavya'da Uskup'te çikan
"Sesler" dergisinde bir siirine rastladik. Sâir Gôkçay'lidir. 1910 yihnda dogmus ôgrenimini Bakû ve Moskova'da yapmistir. Çogu sur olan 42 kitabi yayimianan Resûl
Rizâ'nin "Sesler" dergisinde 22 hediye ettigi serbest nazimli siirini buraya aliyoruz :
Gelecege Seyahat
Penceremi açtim sabaha.
Gôrdum :
insanlar geçip gider
Yillar iistunden,
aylar ustunden.
Sinir direklerinden
Kôpruler yaratarak;
denizin ustunden;
çaylar ustunden.
Gôrdum :
Zindan taslarindan
yollar kaldinlmis;
kôyler arasinda,
kentler arasinda.
1 hatiralar, ι yatmiçtir, yatmaktadir, 3 taçlarla, 4 çatmiçlar, 5 âçinahgin, 6 atmiçlar, 7 kalkiyorlar,
8 bakiyorlar, 9 yandinyorlar, 10 yakiyorlar, lt keskin, 12 çiiri, '3 tuzlu( yani tath), 14 gibi, 15 âçik,
16 ateçte, 17 yiirek, 18 korlu, 19 sana (yani seninle), 20 gibi, 21 ana vatan, 22 "sesler," Uskùp, (Yugoslavya), 1966, Yil II, Sayi 8, s. 61.
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insanlar geçip gidiyor bu yollardan;
ak'i da
sarisi da
karasi da.
Ben de onlarin içindeyim.

Siz de.
Bugiin inançh
sabah arzulu kalbimiz de.
Seslendim :
— Hey arkadaslar!
— Kardes! — dedi sayisiz agiz.
Konustuk, konustuk, konustuk
tercumesiz,
terciimansiz.
3. YUGOSLAVYA'DA TURK ÇÂIRLERÎ.
Bu bôlumiin asil admin Balkanlarda Turk kiiltur faaliyetleri olmak iktiza ederdi.
Maaiesef, Yugoslavya disindaki Balkan devietlerinde yasayan Turklerin buradaki kultiir
çalismalari hakkmda pek mahdud bilgilere sahibiz. Yunanistan'da Bati Trakya'da Turkçe
birkaç gazetinin çiktigini biliyoruz. Fakat Bulgaristan ve Romanya'daki Turkler hakkmda
bir sey sôyleyecek durumda degiliz. Yalniz Bulgaristan'da Turkçe siirler yazan bir sâirin
mevcudiyetinden Clskiip'te çikan "Sesler" dergisi vasitasiyla haberdar olduk.
Bulgaristan'da Turkçe siirler yazan bu kadin sâirin adi Mefkure Mollova'dir. Sofya'da Felsefe fakultesinde diyalektoloji profesôru olan ve folklar arastirmalan da yapan
Mefkure Mollova, siirlerini 1965 yihnda çikardigi Siirler adli kitabinda toplamistir. "Sesler" dergisinde ' nesredilen uç siirini asagida sunuyomz :
Dôkiiluversem Ôniine
Dôkuliiversem ôniine
bir isik olup
mavi mavi...
Toplayip ahr mism
béni?
Agladim

Agladim yine,
Gôzyaslan dôktum kâgit iizerine,

irili ufakli,
uslu, tuzlu,
yuvarlak, akpak.
Kalemle halkaladim onlan.

Dizildiler.
Çiir oldular.
1 "Sesler," Yil II, Sayi 4, 1966.
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Ana

Yana bakma, evlâdim.
Bana bak!
Anana bak!
içim yaprak yaprak açilsm diinyaya
Bir kitap ki

biitiin diHerde yazili.
Bir kitap ki
herkes okuyabilir onu.
Hey, anayim ben, insanlar!
Zamanlann en mukaddes kitabi.
Simdi dônelim Yugoslavya'daki Turklerin kiiltiir faaliyetlerine : Daha once belirttigimiz gibi Balkanlar'daki Turkçe, Tiirkiye Turkçesine baglidir. Siiphe yok ki Balkanlar'm muhtelif bôlgelerine gore ufak-tefek farklar gôsteren bu Turkçe ile en fazla kiiltiir faaliyeti
Yugoslavya'da olmaktadir. Fakat Yugoslavya'da konusulan Turkçe, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'daki Turklerin Turkçesine nispetle farklicadir. Kisaca bu iiç memleketteki
Turkçe Istanbul agzina daha yakmdir. Tiirkiye Tiirkçesinde kelime basmdaki 'g'ler Yugoslav Tiirkçesinde ekseriya 'c' olarak telâffuz edilir. Vurgu da bize nispetle farklidir.
Maamafih bu 'g'nin 'c' oimasi ile ses uyumundaki farklilik daha ziyade halk arasinda
ve konusmada gôriiliir. Yoksa bir Yugoslavya Turku dikkat ettigi ve istedigi zaman
Istanbul Turkçesine uygun sekilde konusabilir. Bu mahallî Tiirkçeye bir misai olmak iizere
Uskiip'te çikan "Çevren" dergisinde nesredilmis olan bir masali misai olarak alalim :
(Bak: Çevren, 1974, Yil II, No. 2, s. 101.)

Yigit Çocuk
Bi varimis bi yog imis. Bi adam hem bi kari var imis. Onlar çok fukara
imislar. Bi ciin da bu anayle baba iiç çocuguni sokaga atmislar. Bu iiç kardas citmislar citmislar, bi bunarin yanina oturmislar. En ufak kardasin seçiz
yasi var imis. ici biiyiik kardas uyurçe, en ufak kardas bunara diismis.
Haçan kalkmis ici biiyiik kardas, ne ciirsiinlar, ufak kardaslari yok.
Bunarin içinde su yog imis, veç l dolli insanlar var imis. Bu bunardaçi
insanlar imislar çok mazun. 2 Haçan 3 ciirmiis çocuk bunlari sormis : "Niçin
biile mazunsunuz?" Bi koca adam demis: " Ε more 4 çocugum, nasil olmayalim mazun... Burda yakinda bi div yasay. Her ay iiçer kiz aliy, onlari yutay."
Ufak çocuk bunlari dinley hem dey : "Siz hiç merak etmeniz, ben buni
yerlestirinm." Sonra kaveye cidey. Orda da insanlar var imis. Onlara : "Meraba" demis, hem biraz istirat etmis. Ama heppisi çok mazun imislar. Onlara da sormis : "Niçin biile mazunsunuz?" Onlar da ayni ο koca adam
cibi anlatmislar. Bi ay sora cène lazim imis iiç kiz versinlar. Ufak çocuk
demis "Siz bana verm ici kiz, ben ona cutiiriiriim." Çocuga ici kiz vermislar hepisi paytona binmislar, dive colmislar. Haçan div salt ici kiz ciirmiis,
demis hizmetçilerine, "Niçin bana salt ici kiz cetirmislar. Ο çocugi de ce1 ancak, 2 mahzun, 3 ne zaman, 4 bre, be.
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tinn yem." Uç bilesini yutmis' Çocuk biçagini çikarmis, divin yuregini içerden çesmis hem iiç bilesi çikmislar.
insanlar bunlari ciiriince çoksevinmislar. Sora çocuga demislar : "Sen
bizi kurtardin. Sana ne istersen veriysik." Çocuk bi se stememis, veç l evine citmek stemis. Çocugi bi leylek bunardan çikarmis hem evine ciitiirmis.
Babasi haçan çocuguni ciirmis pek çok sevinmis.
Anlatan : ikbal Leskofça
Derleme yeri : Pristine, Kosova
Yukanda ôrnegini sundugumuz tarzdaki konusmayi Yugoslavya'daki aydinlar da hos
karsilamamaktadir. Hem bu hususu ispat etmek hem de diizgiin Tiirkçeye misai olmak
iizere gene "Sesler" dergisinde (1966, Yil II, Sayi 6, s. 77) çikan bir makalenin bir
kismini nakledelim. Makale yazari gôriilecegi gibi bu tip konusmadan sikayetçidir. Bu
aym zamanda Bulgaristan'daki Turkçenin daha diizgiin oldugunu da gôstermektedir :

Geciken Bir Açiklama Yada Turkçe'de Vurgu
Geçen yil memleketimize Bulgaristan'li Tiirklerin bir giizel sanatlar grupu geldi. Bunlar Makedonya ile Kosmet'in bazi yerlerini gezip, sevgi ve sevinçle karsilanan programlar duzenlediler. Bu olay hepimizi içten sevindirdi.
Hele onlarm aydinlariyle yakmdan gorusup candan konusmamiz bizler için
ôzel bir yasanti oldu. Aralanndan gôriis dostlan, ugrasi (meslek) dostlan,
begeni dostlan edindik. Bir ulustan olusumuz, ôzdes (aym) dili kullanmamiz,
dogaldir ki, bizlerde kendileri için ayn bir ilgi uyandirdi, onlari bizlere birdenbire yaklastinverdi. Her yerde begenilmelerini ôzden diledik. Nitekim, bu
televizyon çaginda begeni kertesinin (derece) gittikçe yukselmesin karsin, duzenledikleri programin begenilecek duzeyde (seviye) oldugu da sevindirici bir
gerçektir. Konusulacak, Cizerinde durulacak noktalar yok degil, fakat bu yazimin eregi ο programi tartip, paymi biçmek degil; bu degerli sanatkârlar
grupunda dil sorumlusu olan, ve gerçekten begenip sevdigim yeni dostumla,
Turkçe'de vurgu iizerine rasgele yaptigimiz konusmadan ortaya çikan kiiçuk
bir anlasmazligi açiklamaktir amacim.
Konumuz, ikimizi de ilgilendiren dilimizin durumuydu. Burada kullanilan
Turkçe'yi diisuk bulmustu. Hakliydi da bulusunda. Kendisiyle busbutiin uzla?tigimi sôyledim; hem de bu aci durumun nedenlerini, duzelmesi için de simdi yapilan çabalan açikliyayim derken, meger ben de vurgu yanlisligi yapmismisim. " i s t e " , dedi "senin de su fiillerin olumsuz biçimlerinde kullandigin vurgu yerinde degil. Vurgu her zaman kelimenin son hecesine diiser :
dinlémezler degil dinlemezleér, aldirmazlar degil aldirmazlâr denir" dedi. Bir
an durakaldim. Ôyle ya, Bulgaristan'li arkadaslann Turkçelerinde de Bulgarcanin vurgusu yok degildi, ama gene de kullandiklan Turkçe'nin daha dumst,
daha katkisiz oldugu apaçikti.
Biz burada kullandigimiz Turkçe'nin gerçekten diisuk oldugunu gizlemekte hiçbir zaman çikar bir yol aramis degiliz. Tersine bu durumun çirkinligini
tiim çiplakligiyle gôrup gôstermiye çalisarak, duzeltilmesine de yol açmis ola1 yalniz, ancak.
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cagimiz kanisindayiz. Biliyoruz ki : gelmeyiniz yerine colmeni, ya gelse yerine citmese colma, elma yerine ovma, kizcagiz yerine kisçe gibi sôzcukler
kullanan agizlanmiz var. Sonra vurgu, ayri bir sorundur bugiin bizim için.
Sirpça, Siptarca (Arnavutça), Makedonca etkisiyle biisbiitun yabanci bir vurgu
kullanisi suriip gitmektedir dilimizde. Sôzu gelmisken birkaç ôrnek vermekle
sizleri de tedirgin etmiyecegime inaniyorum. Prizenli bir ôgretmen kendi ôgrencileri ôniinde konusurken, vurgulan Sirpça'da oldugu gibi kullandigmin
farkmda bile degil. Bir ara da : "Hepmiz lazimdir kitap okuma" diyor. Mitroviça'da bir ôgretmen soru cumlesini yaparken Siptarcada oldugu gibi, vurguyu
ciimlenin son hecesine getirmektedir : "Sôylediklerimi dinlediniz mi?" diye,
vurguyu hiçbir zaman çekmiyen mi soru ekine getirmektedir. Ohri'de de ôgretmenlerin kimileri, Makedoncanm vurgusunu aktarmakla Turkçe'yi kullanmaktadir. Ôrnegin : "Gittim Opsina pretsedateline (belediye baskani) ânlattim
méseleyi bôyle bôyle..." konusan gene bir ôgretmendir.
Bu gibi ôrnekler saymakla bitmez. Bunlar çoktur, biliyoruz. Bunlara karsi
ayak diremenin de zorluksuz olmiyacagim anlamaktayiz. Sonra, bizim henijz
sezemedigimiz, bilemedigimiz aksakliklar da her halde vardir. Çunkii aydin
diye geçinen bizlerin de dil anlayisimiz, dile karsi olan duygululugumuz sonusonda bu ortamin urunudur. Bizim bugiln, sôzgelisi, kullandigimiz birkaç Turkçemiz var : evde kullandigimiz baska, çarsida kullandigimiz baska, yazida da
kullandigimiz Tiirkçe baskadir. Bu her halde bôbilrlendirecek bir gerçek degildir Vurgulama sôyle dursun, çok daha ônemli dil yanlisliklan da yapabilecegimiz olurludur. Fakat ο gunler derslerimde vurguyu isledigimden biraz da dilci onuruma dokunmus oldugundan olacak ki, dilci dostumun yanlis
bir savunuda oldugunu, aklima dusen bir iki ôrnekle açiklamak istedim. îstedim ama basaramadim. Dostum aksantolojiyle (vurgubilimi) ugrasir, bu konuyu meger iyi tanirmis. Verdigim ôrnekler yetmedi ona, benden doyurucu ôrnekler aradi, Anlasamayacagimiz belliydi. Anlasmazligin artmlmasi yeri de degildi. ilk firsatta yazih olarak açiklayacagima sôz verdim. Uzlasti. Su ilk firsat
dedigimin bôyle uzun surdugu için kendisinden ôziir dilerim...
Sureyya Yusuf
Yugoslavya'daki Turkçenin durumuna yani dil meselesine bu kadarhkla iktifa ederek
simdi buradaki Turk siirine geçelim. Bôylelikle bu ulkedeki Turk edebiyatma da temas
etmek imkanmi bulmus olacagiz.
Turk edebiyati XV. yiizyildan biigune kadar Yugoslavya'da yasamaktadir. Tiirklerin
buraya yerlesmeleri ve insa etmeye basladiklan cami, mescit, saray, medrese, tekke,
turbe, imâret, kervansaray, han, haman ve buna benzer eserlerle memleketin havasi
degismis ve iilkenin birçok sehirleri adeta Turklesmisti. Edebî faaliyet, bu Tiirklesmis sehirlerde basladi. Unlu bazi sair ve ediplerimiz bu topraklarda yetismistir. Bunlar arasinda isim yapmis olanlardan bazilan sunlardir : Mesihî (ôl. 1512), Sûzî (ôl. 1524), Âsik
Çelebi (dog. 1520), Tecelli (ôl. 1689), ishak Çelebi (ôl. 1637), Veysî (ôl. 1627), Nergisî
(ôl. 1634), Hersekli Arif Hikmet (ôl. 1906), Leskofçali Gâlib (ôl. 1867), Yahya Kemâl
Beyath (ôl. 1963), Yasar Nâbi Nayir dog. 1908).
Gôruldugu gibi Mesrutiyet devrine kadar olan devre içinde bir Osmanli ulkesi olan
Yugoslavya'da yetisen sairler Turk edebiyatma bir hayli katkida bulunmuslardir. 1912-1941
yillari arasinda bu iilkede Turk edebiyatmda bir gerileme oldugu gôriiliir. Fakat 1944 den
sonra bazi haklar kazanan Turk halki, yetistirmeye basladigi yeni sâir ve ediplerle
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Yugoslavya'da yeni bir edebiyatin kurulmasina ônayak oldu. Fakat buna mukabil halk
edebiyatinda bir gerileme oldugu da gôzden kaçmamaktadir. Yugoslavya'da gelisen yeni Turk edebiyati, ulkenin kurtulus savasi sirasinda meydana çikmaya basladigi için
ο tarihlerde verdigi ilk eserlerin daha ziyade ideolojik fikirler istikametinde bulundugunu
bildirmeliyiz. Hatta bunu bazen 'Turk Devrim Edebiyati' olarak adlandiranlar da vardir.
Bu edebiyat, ilk eserlerini 1944 te Makedonya'da Uskiip sehrinde çikmaya baslayan "Birlik" gazetesinde vermeye basladi. Burada, Sukru Ramo (dog. istib 1918), Enver Tuzcu
(dog. Izmir 1916), Mahmut Kiratli (dog. Llskup 1929), Mustafa Karahasan (dog. Llskup
1920) yazdiklan makale, sur ve denemelerle ideolojik gôrusleri islediler. Daha sonralari Uskup'te 1950 de "Pioner", bir yil sonra bunun yerine "Sevinç" adh çocuk dergisinin yayimlandigina çâhid oluyoruz. Bôylece bir çocuk edebiyatmin da meydana çikmasiyle gelismeye baslayan edebiyat, gene ayni sehirde daha kiiçiik yastakilere hitap
eden "Tomurcuk" dergisiyle gittikçe kuvvetlendi. (Bu dergi 1957 de çikmaga basladi)
Çocuk edebiyati sahasmda un yapan kimseler arasinda yukarda adlanni andiklanmizin
dismda su kimselerin bulundugunu da sôyleyelim : Fahri Kaya (dog. Komanova 1930),
Necati Zekeriya (dog. Llskup 1928), ilhamî Emin (dog. Radovis 1931), Nusret Diso Lllkii
(dog. Prizren 1938), Nairn Caban (ôl. Uskiip 1961), Nimetullah Hâfiz (dog. Prizren 1939).
1965 te ïlskiip'te "Sesler" adli aylik toplum sanat dergisinin, Koskova eyaletinde
Pristine'de de 1969 da "Tan" gazetesinin yayimlanmasiyle Yugoslavya'daki Turk yayinbasin ve edebiyat hayati daha da giiçlendi. Aynca 1973 yilmdan beri Pristine'de her
iiç ayda bir çikmakta olan "Çevren" adli bilim ve sanat dergisinin etrafmda seçkin bir
kadronun bulundugunu da sôzlerimize ekleyelim. Yukarda adlanni zikrettigimiz sâir ve
yazarlardan baska Hasan Mercan (dog. Prizren 1944), iskender Muzbeg (dog. Prizren
1947), Bayram Ibrahim (dog. Prizren 1947), Altay Recepoglu (dog. Prizren 1948), Avni
Engullu (dog. Uskup 1947), Saut Engullu (dog. Llskup 1950), Arif Bozaci (dog. Pristine
1943), Zeynel Beksaç (dog. Prizren 1952), Fahri Ali (dog. Llskup 1948) adli imzalar da
bu gazete ve dergilerde sik sik gôriilmektedir.
Yugoslavya Turk edebiyatinda aynca hikâye tiiriinde de eserler verilmektedir. Mustafa Karahasan, Necati Zekeriya, Siikru Ramo, Fahri Kaya, Sureyya Yusuf (dog. Pristine
1922), Enver Bâkî (dog. Pristine 1943), Seceattin Koka (dog. Prizren 1945), Alâettin Tâhir (dog. Uskup 1949) bu turun taninmis simalandir.
Yugoslavya'da kendi aarlarinda bir birlik kurmus olan Turk toplulugunda tiyatroya
dair eserler de verildigini orada basilan dergilerden ôgreniyoruz.
Bugiin bu iilkede meydana gelmis ve gelismekte olan Turk edebiyatmin eserlerinde
anavatana karsi hesret ve sevgi izlerine sik sik rastlandigini gôrmekteyiz, Sôziimiizu
Yugoslavya Turk çâirlerine birakmadan e w e l sunu da bilhassa ifade edelim ki zengin bir
folklor malzemesine sahip bulunan bu iilke, dil ve edebiyat tetkikleri bakimindan dikkate deger bir ehemmiyet tasimaktadir. Su anda orada gelisen edebiyatin ilerde tarihini yazmak gerekecektir. Yugoslav Universitelerinde bulunan Turk dil ve edebiyati bôliimlerinde yetisenlerin Turk kulturune sahip çiktiklanni gôrmekle son derecede memnun oldugumuzu sôylemekten kendimizi alamiyoruz.

**
*
Asagida sundugumuz ilk iki sur Ataturk hakkindadir.
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1973'un 10 Kasiminda
Soluyor biitiln agaçlarda sevgi yapraklan
Ankara'dan Prizren'e dôniince
Içim, gôzlerim ve yiiziim sari bir renk almis
10 Kasimda ôliim guniin anarken
Her tiirkun 10 Kasimda gôzleri yasariyor
Butun agaçlar sararip mahzun kabrine bakiyor
Agaç kôkleri aglayamazsa titreyerecek
10 Kasim ôliim riizgârlarina
Bu an Ankara'nin yiice Anit Kabrini dusunuyorum
Gezip gôrdiigiim ο renkli çiçekler
Ve ôzgiirce
Çakiyan kuslar
Hepsi gôzyasi bizimle beraber dôkiiyor sana
ismet Jable
" T a n " gazetesi, Sayi 212, 8. XI, 1973)
On Kasimlan Yasatmak
-ata'ya
aci mi? hayir tilrk ulusu
10 kasim 1938'e dek
acidan tatmis degildi
acinin ne oldugunu bilmezdi ki
mutluydu
sevinçliydi
gururluydu
Bir sanh
bir yuce
atasi vardi çunku
ama bir kasim sabahi
kara yazgiydi kapilarim çalan ansizin
aci bir okla vurulmustu tilrk ulusunun kalbi
zehirden aci bir okla
ve yasarmayi bilmiyen ο gôzler
ο giinden yasli
turk ulusu ο giinden yasli
acilar mi?
dogsa dogsa ο gun dogmus olacak
1938 10 kasimi
karalar dogurmus tiirkiye'ye
bir yiice mustafa kemal'i bile
dônmezlige gotiirmus
nasil?
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ôliime bu yakisir miydi hiç
bir essiz komutan,
devrimciyi
toprak sigar mi?
hayir?
ο ôlmiis degil
ο bir efsane simdi
mevsimlerce
yillarca
kusaklarca
tiirk'ijn atardaman ata
insanligin son gunesi batincaya dek
varolacaktir...
Zeynel Beksaç
("Çevren" dergisi, Yil I, Sayi 1, 1973)
Akamiyorum Yarina
Kuslann kanatlarinda buyuyen gun
Bizimdir
Duyuyor musun seni yildiz yildiz
Yaklastinyor bana
içimdeki sarki
Elin elimde iken
Duyuyorum bir çiçek açiyor
içimde
inanir misin
Sensiz oldugum gun
Akamiyorum yarina
Arif Bozaci
("Çevren" dergisi, Yil II, No. 3, 1974)

Prizren
Birkaç bin yil ônceden gunesle yoldas
tarihin binlerce yil ôncesinden gôklerle yoldas
gôkyiizun gumuslu
çayin gumuslii
ey dort tarafi uygarhk otagi
seni ilkin yesillikler kesfetmis
dinlenmis yesilliginde roma selânik Istanbul yolcusu
keltler gotlar ilirler havarlar sarap severmisler
tas daglar yipranmis topraga doner
topragi sarsmis bir yerde kirk pinar var
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dag suyu serindir bilurdur findik suyu
gumuse çikisir durgunlugu
balkanliklan sarsatan gelmis geçmislerden
car dusan var yolunu burdan çizmis
bir gurnus tasla bura suyu
ôlumsiiz etmis
parildiyan altin yiginlarina goturur akmcilarin yolu
kukli bey akincilar basinda
kurar yatagim ozanlar baglar ortasmda
misralar tasinir sel gib!
kutsallasir asik çelebi medine'den gelmis diye
sucudi siirinl doker tasa
tas orulur baglamr Iki yaka
kelt izi gibi bizans izi biraz daha kubbelesmistir

orner lutfi'nin sôzii kiliç olmus çunkii
sol evler tarlalar sagda simdi
baska yôn vermis marasta suya fikir
rahlinde cezet rahligmdan salt ismi
kiz kalesi kiz gormemis
altin dolu kiz vazosu taktirmis adim
ilkyazlarda daltulumda yerde çizdigimiz gibi
çiplak ovada yun kaybolunurdu verimlilikten
bugun gijliisler el sallar kat kat balkonlardan
govdesinde hava gazi fiskirdigi badem agaci
tussuzda bir salkim uziim en azina bir kiloya gelir
bir dalmda kara kiraz
tussuzun fundalik yolunda siitlu su akar
salt hidinlez sabahi bir yudum içeriz
murada erdigimi bilmem
kurila'da sel koptu pencereler san içinde
sarki ara oyun ara pisman olmazsm
erlik giinlerimin siirleri 65
bajdarrana islahana tabakhana tezcir baba
ama en çok sadirvan oyalar
ez dort yaninda binbir çesme
ey dort yaninda binbir tiirbe
ey dort yaninda dort yaninda yuzle iilke

bir ulke
akarsin panltiyla
kalabahk kuru çesme yine en sessiz
erguvanlann çagirir baharda
yer seçeriz yer çizeriz sessizligimize
ey beni ben bileli bulbul dere
nasil da essiz nasil da aynmli
bir haneg gibi susuz akarsin turkilnde
ninni turkiin bulbul sesi
giinaydin dersin bulbul sesi
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biilbuldere kapisi uzun kavak
adsiz kale seytansiz kara potok kestaneli ipek dagi sônmiis
yanardag karli koretnik sar pastrik dutluk kargalar otagi
karagaç agaçkakan diyari renime
ey ne kadar giizelsin
verimli ovalar
sen prizren
Altay Recepoglu
("Çevren" dergisi, Yil II, No. Il, 1974)
Eski Mahallemiz
Eskiden burada bir mahallesi vardi
çocuklugumuzun
Bugiin dôgusijr, yarin unuturduk
kavgalanmizi,
Bugun vurulur, yarin hissetmezdik
agrilanmizi.
Hani simdi ο giden dônmiyen
gunlere kurdugumuz kinler
Ceviz kabugunu bile doldurmiyan
kavgalanmiz
Kavgalanmizda çocuklugumuzun
seytanliklan hani?
Bu giden giinler geçen gunler
gibi degil
Bu gordugum eski mahallemiz degil
Mahallemizde baska çocuklar var.
Nimetullah Hâfiz
("Giinaydin", Uskup, 1964, s. 37).
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ABSTRACT
The Turkish language, divided into three main branches (Çagatay, Azerî,
Anatolian), has continued to produce literary products without interruption. We
note that today, too, poetry is produced in all three dialects. The geographical
boundaries of Turkish poetry reach from Austria to China. This study, based on
available examples, presents and discusses Turkish poetry in Afghanistan, Iranian
Azerbaydjan and Yugoslavia.

