
ŞAİR ZELİMHAN YAKUP’UN ARDINDAN
 Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ*

2016 yılı 9 Ocak günü Borçalı kökenli, 
günümüzün ünlü, sevilen Azerbaycan Şairi 
Zelimhan Yakup ömrünün altmış altıncı senesinde 
Hakkın dergâhına yürüdü.

21 Ocak 1950 günü Gürcistan’ın Bolnis 
ilçesi Kepenekçi köyünde, aydın bir ailede 
dünyaya gelmişti. Neslinde değerli şairler, etken 
toplumcular vardı. Büyük dedesi Alhas Ağa 
Hacallı bölgenin sevilen şairi olmuştu. Emin 
Ağa Hacallı 1918’de Kars İslâm Şurası’nın ilk 
cumhurreisi olmuştu.

Zelimhan Yakup, 1968’de Bakü’ye yerleşti. 
Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nden mezun oldu, 
Kitapseverler Kurumunda, devlet yayınevlerinde 
çeşitli görevlerde bulundu. 

1995-2000 yıllarında iki dönem Azerbaycan 
Milli Meclisine milletvekili seçildi.

2005’te “Azerbaycan Halk Şairi” (devlet 
sanatçısı) onursal unvanına lâyık görüldü. 

2008’de Azerbaycan Âşıklar Birliği Başkanı oldu.
Azerbaycan’ın yüksek ödülü olan “Şöhret” 

devlet nişanını, Gürcistan’ın “Liyakat” devlet 
nişanını aldı. Ayrıca Uluslararası Nazım Hikmet 
Şiir Ödülü’nü, “Türk Dünyasına Hizmet” 
uluslararası ödülünü da kazanmıştır.

Onun hakkında Azerbaycan’ın bayraktar şairi 
Bahtiyar Vahabzade şöyle yazmıştı: “Zelimhan 
hem klasik edebiyatımızı hem de folklorumuzu bilir 
desem, çok az olur. Her ikisiyle nefes alır, yaşar. 
Zelimhan’ın şiiri, halk yaratıcılığının, sazın tellerinden 
süzülüp durulan âşık şiirine dayandığı için onun dili 
noksanlardan hâli, akıcı ve şeffaftır.”

Prof. Dr. Yavuz Akpınar’ın değerlendirmesi 
de şöyledir: “Türkiye’deki manevî havadan, millî 
kültürden en çok duygulanan, iç dünyasında heyecanlar 
geçiren ve kendi halkının büyük ölçüde son yetmiş yılda 
kaybetmiş olduğu bazı değerlerden derin ıstırap duyan 
şairlerin başında Zelimhan Yakup gelir.”

Saz şiirinin akıcılığıyla çağdaş şiirin anlam 
dolgunluğunu bir arada birleştirerek ve ayrıca 
şiirde hitabet motifini güçlendirerek,  günümüz 
Azerbaycan edebiyatında yeni bir çığır 
oluşturmuştu. Ona halkça sevimlilik kazandıran 
daha çok Türklüğü, Azerbaycan’ın özgürlüğünü, 
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ata yurdu Borçalı’yı, Karabağ, Gökçe derdini, sazı 
(bağlamayı), üstat ozanları konu edinen coşkulu 
şiirleri, manzumeleridir. Şiirlerinin çoğuna 
şarkılar bestelenmiş, âşık tarzlı şiirleri ozanların 
dilinden düşmez.

Türkiye Türkçesinde üç kitabı yayınlanmıştır: 
“Şiirler” (ön söz ve hazırlayan Nizamettin Onk); 
“Seni Sevmek İçin Geldim Dünyaya” (ön söz 
İrfan Ülkü); “Dünya Türk’ün Dünyası” (Türkiye 
Türkçesine aktaran Azad Ağaoğlu).

Şairin Anadolu izlenimleri sonucu ortaya 
çıkmış “Türkiye Defteri” dizisi vardır. Bu dizide: 
Kars’ın Düzünde, Gece Geçtim Erzurum’un 
İçinden, Kocatepe Camisi’nde, Selâm İstanbul’um, 
İstanbul Kızı, İstanbul’da Kuşlar Kondu Omzuma, 
Kişi (Resulzade’nin mezarı başında), Çamlıca, 
Ziyaretin Kabul Olsun İnsan Oğlu, Mimar Sinan, 
Mevlâna Türbesinde, Kimdir (Sabri Şimşekoğlu’yu 
dinlerken), Yunus Emre’ye, Türk Ocağı’nda Görüş, 
Kan Damlatsan Can Biter, Sarp Kapısı vb. şiirlerde 
Türklük ve Turan sevdası ağır basar. Ayrıca, 
Türkiye konusunda diğer şiirleri, manzumeleri de 
vardır: Yunus Emre Destanı, Dünyanın Yahşi Şiiri 
(Ulu Ozanımız Yunus Emre’ye), Atatürk Köşkü’nde 
Geçen Günlerim, Altay’a Kavuşan Anadolu’yum, 
Dövüşen Türk, Uyanan Türk, Kalkan Türk, İlk 
Andımız Son Andımız Turan’dır vb.

Hastanede ameliyat öncesi yazdığı/söylediği 

TÜRK DÜNYASININ BAŞI SAĞ OLSUN!
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“Açın Yüreğimi, Hekimler, Açın” şiirinin dizeleri 
ne kadar etkili ve duygu yüklüdür:

 Sargını, melhemi bir kenara koy,
 Derdimin dermanı Turan’dır, kardeş!
 Turan benim için yerden çıkan od,
 Gökten nazil olan Kuran’dır, kardeş!

Ahıska ile Borçalı’yı birbirinden ayırmaz, 
onları kan kardeşleri olarak görürdü.

Bu açıdan onun Borçalı’nın Bir Tarafı Ahıska 
isimli manzumesini Azerbaycan Türkçesinden 
Türkiye Türkçesine kısmen uygunlaştırarak oku-
yuculara sunmaktan şeref duyarız.

BORÇALI’NIN BİR TARAFI AHISKA *

Yaşlı bir Ahıska Türkü’nün ayağa kalkmasıyla 
ağzını bayatıyla açması bir oldu:

Ahıska gül idi, gitti,
Bir ehli dil idi, gitti.
Söyleyin Sultan Mahmud’a,
İstanbul kilidi gitti.

Bundan yüz seksen yıl evvel yaşamış 
Ahıska şairi Gülali (veya Fakirî) Dedenin bu 
şiirini okuduktan sonra, o zamandan, o tarihi 
dönemlerden Ahıska Türklerinin başına gelen 
oyunlardan, elden ele göçmesinden, peren peren 
düşmesinden, sürgünlerde çürümesinden yana 
yana konuştu.

Son 70 yılda üç defa sürgün hayatı yaşayan, 
1944 yılında yönetimin gazabına tuş gelen, 13 
ülkeye serpilen, niçin sürgün edildikleri 50 yıl 
gizli kalan, Beriya’nın teklifi, Stalin’in emriyle bir 
gecenin içinde yerinden yurdundan oynayan, 250 
yıl Osmanlı devletinin serhat şehri olarak yaşayan, 
Rusya-Türkiye savaşlarında defalarca elden ele 
gecen, serhat boylarında bulunduğu için başına 
belâlar açılan, bugünkü Gürcistan’a, öz doğma 
vatanına can atan, ancak dönmesi müşküle dönen, 
bütün zulümlere, facialara rağmen her yerde 
Türk adını, Türk dilini şerefle koruyup saklayan 
soydaşlarının tahammül edilmez talihinden 
sohbet açtı bu Ahıska Türkü.

Kan kardeşimin bu ağrılı sohbeti yaralarımın 
kaysağını koparttı. Borçalı’nın çektiği belâları 
*     Zelimxan Yaqub, Eserleri, 13 ciltte, 9. cilt, Şerq Qerb Neşriyat,        
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daha ağır şekilde çeken Ahıska, Aspinza, Ahılke-
lek, Abastuman, Adigön Türklerinin talihini gö-
zümün önüne getirdim.

Korkut Dedem, ozan babam demiş, ecel alan, 
yer gizleyen Alp Erenlerin derdini sazımla, sözümle 
dile getirdim, boy boyladım, soy soyladım:

Borçalı’mın bir tarafı Ahıska,
Türklüğümün şan şerefi Ahıska.
Kimler seni bu katardan ayırdı,
Kimler bozdu gör bu safı, Ahıska.
   
Borçalı’mın kan kardeşi Ahıska,
Gönül dostu, can sırdaşı Ahıska.
Gök çimenler yaylık olsa kurutmaz
Gözlerinden akan yaşı, Ahıska.
   
Borçalı’mın bir kanadı Ahıska,
Kaya sabrı, taş inadı Ahıska.
Tek kanatla nasıl uçsun Borçalı,
Zehir olup tamı, dadı, Ahıska.
   
Bir dağ idin, tepelendin, Ahıska,
Dalga idin, lepelendin, Ahıska.
Sal kaya tek dayanmıştın yerinde,
Tike tike kalpelendin, Ahıska.
   
Akşam yattın, gece gittin, Ahıska,
Civan geldin, koca gittin, Ahıska.
Yer mi yedi, gök mü yuttu, bilmedin,
Bir gecede nasıl gittin, Ahıska.
   
Yardan oldun, dosttan oldun, Ahıska,
Uralanmış bostan oldun, Ahıska.
Derdin yere, ahin göğe sığmadı,
Gurbet adlı destan oldun, Ahıska.

Arif olan işaretten him anlar,
Mızrap nedir, perde duyar, sim anlar.
Kederini öz kederim bilmişim,
Benden başka seni özge kim anlar.
   
Balık oldun, kaldın torun elinde,
Güçsüz oldun gücün, zorun elinde.
Zaman seni oyuncağa çevirdi,
Bir bığlının, gorbagorun elinde.
   
Düşmanını zalim görüp, sert görüp,
Soydaşını gamgin görüp, pert görüp,
Hangi ülke senin gibi talanmış,
Hangi millet senin gibi dert görüp?!

   
Çiçek çiçek körpelerin soldu mu?
Güzellerin saçlarını yoldu mu?
Göçürenler “göçürsünüz” diyende
Mert analar bulut gibi doldu mu?
   
Biçilmedi yeşil yeşil otların,
Binilmedi bedöy bedöy atların.
Mere kâfir kesin dedi kökünü,
Asli kökü dürüst olan zatların.
   
Kışın derdi yaza geldi, Ahıska,
Kimden sana ceza geldi, Ahıska.
Bu zulümden haberi yok Allah’ın,
Kul başına kaza geldi, Ahıska.
   
İncitildi kalbi, ruhu ipekler,
Çıkarıldı gördüm diyen bebekler.
Bu gün yine dartındıkça dartınır,
Üstünüze diş kıcayan köpekler.
   
Can üşüyüp buzda, karda kalırmış,
Göz nisgilde, gönül darda kalırmış.
Yağı düşman tentidende insanı,
İt zincirde, at cidarda kalırmış.
   
Yağı bilmez hasta nedir, sağ nedir,
Solan ömür, kökten kopan tağ nedir.
Biz dağları tabiatta görmüşüz,
Sinelerde bu çal-çapraz dağ nedir.
   
Her dinende danışma, sus dediler,
Yediğini kan gibi kus dediler.
Sürgün için bahaneler tapıldı,
Sana “hain”, sana “casus” dediler.
   
Ecel her gün fermanında, işinde,
Kalan Türk’tür güllelerin tuşunda.
Ahıska’nın türküleri, Türkleri
Çok çiğnendi canavarın dişinde.
   
Ruhumda ruh, canımda can olmuşsun,
Şah damarda çağlayan kan olmuşsun.
Seni sonra Gürcistan’a katmışlar,
Sen bir zaman Azerbaycan olmuşsun.
   
Savaşlarda er ve eren milletim,
Sınaklara sine geren milletim,
Büyük düşman Allahlığa can attı,
Saldı seni peren peren, milletim.
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Sürülerin yâd ellerde sağıldı,
Var devletin kervan kervan dağıldı.
Dünen olan paşalığın, hanlığın
Bugün artık efsanedir, nağıldır.
   
İmtihana zaman çekti sabrını,
Gözün gördü cehennemin cebrini.
Küreğin yok, külüngün yok, belin yok,
Yâd ellerde kimler kazdı kabrini?
   
Kulak deşen ahın ünün başladı,
Kara bahtın, kara günün başladı.
Sana kimin gözü değdi bilmezim,
Ağır göçün, sert sürgünün başladı.
  
Tanrı’nın gücü gibi
  yeryüzüne inensin,
Sen ki milattan evvel
  İskender’i yenensin.
En sert tufanı böyle
  kehlen gibi binensin,
Koy seni korkutmasın
  Ne şahta, ne de bürkü,
Haykır, Ahıska Türkü!
   
Hasretlerin yükün silkele,
  çiyninden at,
Gurbetin cennetinden
  vatan yahşidir kat kat.
Uç arzular dalınca,
  sürünmek sevmez hayat,
Koy dilinden düşmesin
  ne şarkı, ne de türkü,
Haykır, Ahıska Türkü!

Vatanı dertlerine derman eyle,
  heb ele,
Azatlığı özüne en büyük
  matlep eyle.
Taptalanmış hakkını Allah’tan
  talep eyle,
Vatan yoksa hiç nedir
  dünyanın malı mülkü,
Haykır, Ahıska Türkü!
   
Harda idin bir zaman,
  gör bir indi hardasın,
İlacını özün tap,
  çetindesin, dardasın.
Üç yüz ilden çoktur ki,
  ağır sınaklardasın,
Basılmaz insanlara
  ne korku var, ne hürkü,
Haykır, Ahıska Türkü!

Garipliğe nokta koy,
  gurbet yaraşmaz sana,
Görüşlere hazırlaş,
  hasret yaraşmaz sana.
Kayıt peygamber gibi,
  hicret yaraşmaz sana,
Büyük mübarezenin
  ne sonu var, ne ilki,
Haykır, Ahıska Türkü!!!

Kelimeler

Bedöy: İri, hızlı koşan at
Bığlı: Bıyıklı
Bürkü: Aşırı sıcaklık
Çetin: Zor durum
Çiyin: Omuz
Dağ: Ağır yara anlamında
Danış(mak): Konuş(mak)
Dartın(mak): Yerinden kop(mak)
Dayan(mak): Dur(mak)
Doğma: Doğduğu
Dünen: Dün
Evvel: Önce
Gamgin: Gamlı
Gorbagor: Cehenneme gitmiş.
Harda: Nerede

Heb: Hap
Him: İma, işaret.
Hürkü: Ürkü, korku
İlaç: Çare
İndi: Şimdi
Kalpe: Kurşun parçası
Kayıt(mak): Geri dön(mek)
Kaysak: Yaranın başı
Kıca(mak): Dişleri sık(mak)
Koca: Yaşlı, ihtiyar
Lepelen(mek): Dalgalan(mak)
Matlep: Amaç
Mübareze: Mücadele
Müşkül: Çıkmaz
Nağıl: Masal
Nisgil: Üzüntü
Öz: Kendi

Özge: Başkası
Peren peren: Parça parça
Pert: Pişman, şaşırmış
Sal: Sarp
Sınak: Deneme
Tağ: Karpuz, kavun uzantısı
Talan(mak): Yağmalan(mak)
Tap(mak): Bul(mak)
Taptalan(mak): Ayaklar altında ezil(mek)
Tenti(mek): Şaşır(mak)
Tor: Balıkçı ağı
Tuş: Hedef
Tuş gel(mek): Urca ol(mak)
Uralan(mak): Seyrel(mek) (Borçalı ağzı)
Yaylık: Yağlık, el havlusu
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