Toplayan: Yahya-Şeyda, Şehriyar ve Azerbaycan Dili1lde Eserleri, Tebriz,
Temmuz 1360 (1981).
Bilindiği

edilen bir

Şehriyar

gibi

Azerbaycan Türkleri

şairdir. Şiirleri arasında

en

tanınmışı

tarafından

iyi

tanınan

ve hürmet

tabii ki "Heyderbaba'ya Selam"

manzumesidir. Şehriyar'ın ilk Türkçe şiiridir. Ülkemizde Şehriyar üzerinde yapılan çalışmalann

önemli bir bölümü "Heyderbaba"

çalışmalar yayımlanmıştır. i
yınlar

da

adlı şiirine dayanır.

Ve bu

Onun hakkında İran ve Azerbaycan' da da çeşİtli ya-

yapılmıştır. 2

Tanıtmaya çalışacağımız bu yayın ise İran'ın Tebriz şehrinde basılmıştır.

Yahya - Şeyda imzalanyla çıkmıştır. Kitap iki bölümden
Eserde
o

şiirin

nan

ne

şiirlerin yanı sıra

şekilde

çalışmalara

rin tanıtılması
da 43

da temel

açısından

nesir parçalan da mevcuttur ve her şiirin öncesinde,

çıktığı yazılmaktadır,
teşkil etmiştir.

bu kaynak Türkiye'de

Kitapta 23 nesir

önemli bir bölümü oluşturur.

parçası

yer

yayımla

alıp şiirle

Ayrıca ayrı başlıklar altın

şiiri vardır.

Kitabın

son bölümünde de o kitapta geçen

maktadır. Şimdi

Bu eserin ilk
mi

ortaya

oluşmaktadır.

gelelim eserin
şiiri

gördüğü sıralarda

"Şatır oğlan", Şehriyar'a

kelimelerin anlamlan yer al-

tanıtılmasına:

"yata bilmeyirem"
kaleme

bazı

parçasıdır. Şehriyar

bu eserini

tıp eğiti

almıştır.

ara

sıra yardım

eden yaşlı bir akrabası

vardı,

ona fı

nndan ekmek alırdı. Ekmek alırken fırıncıya ekmeği iyi pişirmesini Şehriyar'a
götiireceğini söylerdi. Şatır, Şchriyar'ı tanırdı, ancak çırak tanımıyordu. Bir gün
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çırak Şatıra: "eğer Şehriyar

gerçekten bir şair ise bana bir şiir yazsın ben de onun

ekmeğini

der. Böylece bu

güzel

pişireyim"

şiir

ortaya çıkar.

"Nice Keçdi Ömrün", Şehriyar bu üç beyit1ik şiirde bütün hayatını özetleyerek, her bilgin ve akılh insan bu üç beyitten durumumu anlayabilir, diyerek kaleme almıştır.
"Şehriyar'a İthaf' adlı şiiri, Şehriyar'ın köyünden olan ve babası Şehriyar ile

samimi

arkadaş

olan Ebul-Fazl Hüseyni

"El Bülbülü"

şiiri

yazmıştır.

üstat, Hüseyni'ye cevap olarak yazmıştır.

"Şehriyar'a

Mektup" adlı şiiri, Azerhaycan'ın ünlü
zum hir mektup şeklinde Şehriyar' a göndermiştir.
"Sehendim"

şiirini, Şehriyar

"Şair Kardeşim Şehriyar'a

Rüstem

Sehend'e cevap olarak

Mektup"

şiirini,

Bakü

şairi

B.K. Sehend man-

yazmıştır.

şairlerinden

olan Siileyman

Şehriyar'a yazmıştır.

"Kardeşim Süleyman Rüstem'e İthaf' hu şiiri Şehriyar, Süleyman Rüstem'e

cevap olarak

yazmıştır.

"Süleyman Rüstem'e"

Şehriyar'ın

"Süleyman Rüstem'e"

üstadın

bu zata

üçüncü

yazdığı

ikinci

şiiridir.

şiiridir.

"Döğünme,

Söyünme" hu şiiri, Bakü'de profesör olan Ali Yev'in Şehriyar'a
Bakü için hir şiir hediye etmesini istemesi üzerine üstat yirmi dakika içinde kaleme alıp yazmıştır.
"Zamam Sesi"

adlı şiiri ı 356

"Getme Tersa Balası"
hu şiiri kaleme almıştır.

(1978)

Şehriyar, şairi

yılında

kaleme

almıştır.

belli olmayan hir gazelden etkilenerek

ilk aşkı ile son kez Behcetahacl bölgesinde
görüşmeyi kararlaştırır, ancak o gece sabaha kadar beklemesine rağmen sevgilisi gelmez ve o ıstıraph gecenin sonunda bu şiiri yazar.
"Behcetabad

Hatırası" Şehriyar,

"Naz Eylemisen" bir grup şair Şehriyar' a kinaye yoluyla Farsça şiiri söyleyip Türkçede pek başarılı olmadığını söylerler. Şehriyar' da onlara karşılık ilham
ve kinaye yoluyla cevap verip bu şiiri aşıkane başlayıp sonunda da itiraz edenlere alay şeklinde cevap vermiştir ve sadece Farsça şiirde değil Tiirkçede de güzel şiirler söylediğini kanıtlamıştır.
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"Türk'ün Dili" 1348 (1969)

yılında

bir grup fanatik Fars

şairi,

üstat

Şehri

yar' a niçin Türkçe şiir söylediğini, Türkçe ne lehçe ne de dil olduğunu söylerler.
Ana diline son derece bağlı ve sevgi dolu olan Şehriyar bu sözden rahatsız olur
ve "Ttirk'ün Dili" başlıklı bu eserinİ yaratır. İlk defa, Revşen Zamir'in evinde
üniversite hocalannca

okunmuş

ve çok beğenilmiş.

Şehriyar,

Fars şairlerin birçok sözleri bizlerden aldığını ve Türk dilinin folklorunun ve atasözlerinin dünyada eşsiz olduğuna inanır.
Kayda

değer şiirlerinden

biri

olduğundan

burada

aktanyonım:

"Türk'ün Dili"
Türk'ün dili tek sevgili, istekli dil olmaz
Özge dile katsan, bu asil dil asilolmaz
Öz şi'rini Fars'a, Ereb'e katmasa şair
Şi'ri eşidenler, oh uyanlar kesil 0lmaz3
Pişmiş

kimi,

şi'rin

de gerek dad-duzi olsun

Kend ehli bilirler ki doşabsız4 heşiı5 olmaz
Sözlerde cevahir kimidir, es/i bedelden 6
Teşhis 7 veren olsa bu kadar zir-zibil olmaz
Şair

ola bilmezsen, anan

doğmasa şair

Missen 8 a balam, her sart köynek kızılolmaz

3
4
5
6
7
g
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Billuri Hiikume, Meheııııııed Hüseyn Şehriydr, Bakı 19S4, 156 s.
Aslı Arapçadır, güçsüz, aciz ve çaresiz olmak, zor durumda bulunmak.
Farsçadır, pekmez.
Undan veya yarmadan suda pişirilıııek suretiyle yapılan, yağ ve pekmez ile yenilen bir yemek; kuyıııak.
Arapça, bir şeyin yerini tutan, yerine geçen, karşılık.
Aslı Arapçadır, ayırmak.
Farsçadır, bakır.
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Ötmez, ohumaz bülbü!i salsan kefes içre
Dağ daşda doğulmuş deli eeyran hemit9 olmaz

insan odur, dutsun bu zelil to halkm elinden
A/lahı

seversen, bele insan zelil olmaz

Her çend, serabm südü çoh,
Baş erşe

de

çatdırsa

yağ-balı

çohdur

serab erdebilolmaz

Millet gamı olsa bu çoeuglar çöpe dönmez
Erbablanmızdan da gannlar tebi/ 11 olmaz
Menden de ne zalim çıhar oğlum, ne gisasçı12
Bir def'e bunu gan ki ipekten gezil olmaz
Düz vahtda dolar tahta-tabag edviyye 13 ile
Onda ki nenem sanetlanar zeneefi/ 14 olmaz
Fars

şairi

çoh sözleri bizlerden

aparmış

Sabit kimi bir süfreli 15 şair pahtl 16 olmaz
Türk'ün meseli, folkloru dünyada tektir
Han yorgam kendi içre meseldir, mitil olmaz
Azer goşunu 17 gayser-i Rum'u esir etmiş
Kesra 18 sözüdür bir bele tarih nağil 19 olmaz
Arapçadır,

yük

taşıyan,

9
iO
i1
12
13
14
15
16
17

kuzu.

Arapça, davuL
Arapça, ceza, intikam.
Arapça, ilaçlar, baharat
Arapça, bazı yemeklerin tatlandırması için
Arapçadır, cömert, misafirperver.
Arapça, kıskanç.
Farsça, ordu.

i ıl

Arapçadır, sasanı padişah1arın ıakabı.

Arapçadır, düşkün, zavallı.

kullanılan

bir bitki özü.

I)eğerleııdimıeler
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Bu Şehriyar'ın tab'1 20 kimi çimmeli çeşme
Kövser ola bilse demirem, selsebil 21 olmaz
"Şehriyar' a Açık

yazmıştır. Şehriyar

almak için

bu

şiiri

okuyunca çok

vap yazar. Bu cevap Muhammed Rahim'in

şöhretini

"Muhammed Rahim Hazretlerine Cevap" bu da
"Gal'deşim

Süleyman Rüsteme"

zum bir mektubuna karşılık
irde

üstattan cevap

duygulanır

ve ona bir ce-

o

bu

daha fazla

artırır.

Şehriyar'ın cevabıdır.

şiir

Süleyman Rüstem'in man-

sıralarda savaş

başlamıştır.

yeni

Bu

şi

halkın kahramanlığına işaret edilmiştir.

Şehriyar'ın

Şehriyar'a

BakU'ye gelirse

şiir

Çünkü ne

şairin şöhretini artırmıştı,

bunun üzerine Mu-

ikinci bir mektup yazar ve onunla

ayaklarına

"Murabba Koşma"

leşcmedi.

Mektup" Muhammed Rahim'in ilk mektubu ve

ona cevap yazması, bu

hammed Rahim
Bu

Şehriyar

yazmıştır,

"Gardeşim Şehriyar'a İkinci

ğini

şiiri

Mektup" Bakülü Muhammed Rahim bu

kurban kesip,

şeklindedir.

Şehriyar

yollarına

gül

görüşmek

düzeceğini

istedisöyler.

Muhammed Rahim'in bu arzusu gerçek-

Bakü'ye gidebildi ne de M. Rahim uzunca

yaşaya

bildi.
"Şehriyar'ın Cevabı"

bu da

şairin,

Muhammed Rahim'e cevap olarak

yazdı

ğı şiirdir.

"O Taydan Gelene"
ona, bu

şiiri

"Kerec
bir kişi,
ğında

doktor Gulam Hüseyin Bigdili ile

görüştükten

fazla

yoıculuğu

sevmezdi, ancak Ali

Ağa adında

Kerec'teki konağına misafir eder. Ali Ağa'nın Kerec'teki evi

olup

şairane manzarası vardı. Şair

Heyderbaba

sonra

etmiştir.

Hatırası" Şehriyar

şairi

yakınında

hediye

şair

dağını hatırlar

ve bu

bu evin penceresinden

yolculuğun hatırasını

dağın

dağa baktı

kaleme

alır.

"Fahrriye Ölü Mi" Said Ağa Fahrriye, Azerbaycan'ın sanatkar sima1anndandı,

kendisi Tahran'da otururdu ve her

19 Arapça, nasip, kısll1et.
20 Arapça, huy, tiibi'at, yaradılış.
21 Cennette bir çeşnıe.

yıl

Tebriz'e gelip

Şehriyar'ın

evinde ko-
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Ancak 1348 (1969)

sonucunda vefat eder.

yılında

Şehriyar

Tebriz'e gitmek isterken ailesiyle trafik kabu haberi

alınca

şiiri

bu

yazar.

"Gam Basdı Galyanımı" Şehriyar İran savaşının sonuçlanmasından sonra aydın

dil ve hLir tabiatıyla

şiirler yazdı.

Bunlardan biri de budur.

"Gaçak Nebi" şair dostlarıyla beraber yaşamak için tekrar vatanına döner, ancak

dostları

çük bir

çok

evalır

vefasız çıkar,

bu

Şehriyar'ın eşi

şiiri, eşinin

"İman Müşterisi"

kaç

kıskanç

şairin

ruhunu çok incitir.
şiiri

ve bu evde kendini hapis gibi görür, bu

"Azize" Azize,
boğulur,

bu da

idi. Tahran'da

eşi

de o

kendine kü-

sıralarda

yazar.

vefat edince dert ve kedere

ölümünden sonra yazar.

1320 (1941) yılında İran müttetiklerce işgal edilmiştir. Bir-

bu durumdan

yararlanıp Şehriyar'ı

müttefiklere ve idarecilere mu-

halif göstermek ister, ancak başarılı olamazlar, sonra da
asını

Şair

çalmaya karar verirler ve bunda

başarılı

olurlar.

Şehriyar'ın şiir

Şairin yıllarca

mecmu-

emek ver-

diği, zahmetini çektiği şiirler bir anda yok olur. Üstat bu durumdayken bu şiiri

söyler.
"Allah Vadesi", "Sabir'in Horozu" bu şiir naziredir.
Haşiye",

"Pervane Ve

Şem", "Sanatı

"Aslı

- Kerem Şi rine Bir

Memleket", "Yalan Dünya", "Gamla Atış

Barış", "Belalı Baş"
"Sazlı Şairimiz

kemli

şairi

ve saz

"İmamla

"Safi" Ruhuna Takdim"
üstadı

Kerim

Ağa

Şehriyar

Safi'ye

bu

şiiri Azerbaycan'ın

gör-

nazİre yazmıştır.

Gitdi", "Şuhluk", "Gözümün Yaşları", "Yalkız Garib"

Bu eserin ön sözü kayda

değer olduğundan

burada

olduğu

gibi günümüz

Türkçesine çevirerek aktanyorum:
YASEMiN TAHiR

Değerlendirmeler
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BAŞLANIŞ

Üstad Seyyid Muhammed Hüseyin Şehriyetr'l17 görkemli şiiheseri "Heyderbiibii'ya Seletm" netekçe

şairlerin şöhretin

hedleri (sınırları) sindirib bütün Türk
halasının iktidarını

ve

istidMını

oldukça yükseltdi, belki de

lisanında damşan

şöhreti

ser-

halklara bu Azerbaycan

gösterdi.

Bu güzeL ve üstün eser, Azerbaycan edebiyatmda eyle tesir yaratdı ki dünyanın

diri dillerine çevrildi ve hemen tesir üzere şairLer şi'r söyleyib ve tahkikçiler

şerhler yazdıLar.
şairler

onu

Bu

istilsbaı

şiiheser

muhtevada zengin ve mazmunda eyle (oi idi ki çol).

idib ve nazireler yazdılar, lakin "Heyderbaba" ulu

yüz şöhretin elden vermedi ve al}.ar çayla,. kimi dillerde cari olub
lub) - şakkddayan suLar kimi üreklerde

dağ

kimi

(akıb, kol1uşu

coşdu.

Üstad Şehriyar bir ömür gUl'bet çekib yüz doğma diyarına geldikten s(mra
Azerbaycan halkının talebierin derinden dert etti (algıladı). Yüz ana dilinde şi 'rler ve eserler yazıb, yaratmaga başladı, ve her yazdiğı eseri daş-kaş eLmas kimi
Azerbaycan edebiyatının tacında parladı. Üstadın yazdığı Azerbaycan dilinde
şi'rler,

matbu 'at 'da yayddı, halk sevinç ve c'ilükü ile ohuyub elden ele, dilden di-

le gezdi, lakin susuzlara bir nice damlar su,

kanık

veren de geldi, Azerbaycan

edebiyatına umumiyyetle, üstadın şi'rlerine hususiyyetle hürmet ve alakii. besLe-

yenler, o şi 'rlerin çap olub
E.j:'Iils kı

edebiyatın

(basılıp)

kitap

şeklinde

gelmesini intizar çekirdiler.

bu kesM bazarında bu zeminede himmet gösteren

tapılmır

dı (bulul1muyordu.) Ahırda bir gün bu intizara son koyuldu, edebiyatımıza hid-

met etnıeg iç ün

"intişarat-ı

erk" bu ağır vez~f'eni ühdesine aldı.

le matbu' atda çap olan ve dillerde gezen

şi 'rleri

bir yere

Telaş

toplayıb

ve himmet-

çap içün (önü-

de etdi.
Hatırlamak üızımdı
nuş,

ki: Üstad Şehriy(ır'll1 bu şi'rleri tesadüf üzere yazılma
belki de her kıfasm münasıb hallerde söylemiştir. Ona göre onlara "şe 'n-i

nüz.ul" yazmak

maslahatlı

ve gerekli nezere getirdi ve bu yolda salah(vyetli ve

vak(j' bir şahsiyetden kömek almak
Bu

şahsiyet

de

"Ağa-yı

lazımh

büyük nik

görünürdü.

endiş"den

gayn bir kes de geldi, çünkü o

bir ömür üstad Şehriy/ır'll1 semimi muhasib ve sırdaşı idi. Üsıad evvel defada
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yazdığı şi 'rlerin

ederdi. O,
riyar'ın

sebebinde ona dakik süretde

şerh

ve i'timadü (güvenilir) dostu idi ki eyleyebildi.

Şeh

ona ol)uyub ve

üstad'ın itminanlı

yazılmasının

Farsi şi 'rlerin bir yere yığıb iki ci/d divan üstaddan çapa versin.

Bu sebeb e, ürek sözüm Ağa-yı nik endişle araya koyub, bu şi 'rlerin ne haletde yazılmasını ondan taleb ettik. Onlar yüz kömeküklarını ve hem-kUrlıkların bu
zeminede bildirdiler, ve bu işden malümat ohucalara vermez ve sade-adi bir sözler nezere gelir, lakin
laşılır

ve

ohucuların

şe 'n-i

nüzuli olanda şi 'rin

mefhumı

manası artıkça

ve

an-

ruhunda derin tesir koyar.

Bu pişnehad (öneri) kabuloldukda, bu karara geldik ki her şi'rin
da bir sah(fe şe 'n-i nüzu! yazılsın ve

i1r}.ırda

da

lugatları

başlanışın

izah olsun.

Şi'rleri
artık
şe

ohumakdan evvel, yazılan şen 'i nüzullar her ohucuya malümat verib
düşüncesine sebep olur. Bu mecmuada telüş edilib ki şe 'n-i nüzullar I)üla-

olsun, bu ümidiyle ki mutala'a edenlerimizi

meraklandınb

ve zevk versin.

Üstad Şehriyör'ın Azerbaycan dilinde yazdığı şi'rler her şeyden artık mul)tevada zengin

maZınünda

ganifolklorundan ilham

üstün ve dilde sadedir, ve her
alıb.

Bu şi 'rlerin

diğer

Iptösında Azerbaycan'ın

hüsni varsa da onda olan tanz-

lar ve satiralardır ki herol)ucunun yüzine tarG.;(1 celb eder ve onları yadda sahlamaga zehni ömüde eyleyir.
Bu kitab ki

"neşriyaH

erk" sermayesinde çap olunur, ilk defa kitab

şeklinde

olarak' bütün ana diline a{[[ka-dör olan ve Azerbaycan edebiyatına hürmet besleyen ol)uculara takdim olunur, ta

onların

l}aZiiveti

(görüşleri)

ne olabilsin?!

Tebriz- Yahya - Şeyda

