
AZERBAYCAN’DA AHISKA TÜRKLERİ 
YAZARLAR BİRLİĞİ

1944 yılı sürgününden sonra folklor ve yazılı 
edebiyat, Ahıska Türklerinin millî varlığında mü-
him rol oynayan âmil olarak aktüelleşmiş, vatan, 
yurd, gurbet anlayışları, Ahıska söz sanatının esas 
mevzuuna çevrilmişdir. Son devirlerde intensiv in-
kişaf  eden Ahıska Türk edebiyatının bir mevzuu-
na nümayendeleri Azerbaycan’da yaşayıb faaliyyet 
gösterir. Hazırda Türkiye’ye köçmüş veya orada 
yüksek tahsil görmüş Ahıskalı ilm, tahsil, medeni-
yet temsilcilerinin birçoğu da Azerbaycan’da yetiş-
miş ve edebî yaradıcılığa başlamışlardır. 

Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı yazarların bö-
yük ekseriyeti, Saatlı rayonunda kurulmuş Ahıska 
Türkleri Yazarlar Birliğinde birleşmiştir. Bu Birlik 
2001 yılında Azerbaycan’ın Saatlı rayonunda Cabir 
Halidov, Hamdi Yitgün Gomorolu (Eyvazov), Mir-
ze Misliyev, Gülahmet Şahin, Abamüslim Arifov 
gibi aydınlardan ibaret teşebbüs grubu tarafından 
yaradılmıştır. Birliğin birinci başkanı Azerbaycan 
Yazıcılar Birliğinin ilk Ahıskalı organı, şair ve nasir 
Şahismayıl Adigönlü seçilmiş, ziyalı Abamüslim 
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Arifov ise Birliğin icraçı rehberi tayin edilmiştir. 
Abamüslim Arifov 2002’de Türkiye’ye göç ett ik-
ten sonra, Şahismayıl Adigönlü de şahsî isteği ile 
başkanlıktan ayrılmıştır. 2002 yılının 28 Eylülünde 
Birliğin geniş toplantısında Saatlı’da Şirinbek kö-
yünde öğretmen olarak çalışan aydın Fazlı Seddi 
oğlu Eşrefov yeni başkan olarak seçilmiştir 2018 
yılında Fazlı Eşrefov’un Türkiye’ye göç etmesiyle 
Birliye şair, medeniyet işçisi ve pedagog Hemdi 
Yitgün başkan seçilmiş ve halen uğurla rehberlik 
etmektedir.

Kurulmasından itibaren ATYB muhtelif saha-
larda geniş faaliyet göstermiş, Ahıska Türkleri Ve-
ten Cemiyyetinin faaliyetiyle yakından ilgilenmiş-
tir. Azerbaycan edebî muhiti, sosyal teşkilâtları ve 
ziyalıları ile sıkı işbirliği etmiştir. Ahıska Türkleri 
Yazarlar Birliğinin ülke seviyesinde yapılan faa-
liyetinin esas istikametleri şöyledir: Ahıska Türk 
şairlerinin, folklor bilicilerinin kutlama gününün 
düzenlenmesi, yazarların yeni eserlerinin müza-
keresi ve kitaplarının tanıtımı, mahallî büyükler, 
mülteci ve göçmenler, aydınlar, edipler ve öğren-
cileri, öğretmenleri ile üniversitelerin talebeleri ve 

 Prof. Dr. Asif HACILI *

13Bahar-Yaz 2019

Bizim AHISKA



mullimleriyle görüşmeler; Azerbaycan’ın Ahıska 
Türklerinin yaşadığı rayonlara geziler vs. 

Birlik üyelerinin mahallî büyükleri, folklor bili-
cileri Zanavlı Molla Ehmed Bayraqdarov, Gomoro-
lu Şahmerdan Mehdioğlu, Xerolu Cemeseddin Eh-
medovla görüşmeleri, Azerbaycan Üniversitesin-
de (2018’de) ve Bakü Slavyan Üniversisinde (2015 
yılında) üniversite emekdaşları ve talebelerinin 
yaptıkları görüşmeler, Müzeyfe Qoca Adigönlülün 
kutlama günü düzenlemeleri, Hemdi Yitgün’ün 
şiir kitabının tanıtımı Hususile unutulmaz ve de-
ğerlidir.

Birliğin başarısı etrafında Ahıska yazarları ve 
edebiyatseverleri bir araya getirmesi,  Ahıska edebi 
prosesini canlandırmasıdır. Ahıska Türkleri Yazar-
lar Birliği kendi etrafında Azerbaycan’ın muhtelif 
bölgelerinde yaşayan Cabir Halid, Şahismayıl Adi-
gönlü, Nureddin Sasıyev, Fezli Eşrefov, Hemdi Yit-
gün Gomorolu (Eyvazov), Gülehmed Şahin, Mirze 
Misliyev, Şahismayıl Adigönlü, Zeynul Yektay, 
Müzeyfe Qoca Adigönlü (Poladov), Şemşi Şim-
şekoğlu, Mirze Misliyev, İlim Şahzadayev (Sefi l), 
Tezegül Cövdetqızı (Cavadova), İlyas Helil, Meh-
yar Küskün (Ehmedoğlu), Heyransa Mirzeyeva, 
Müseddin, Sabircan Celilov, Ehmed İzzetgil, Me-
hemmed Paşaliyev, Adem Ahıskalı gibi birçok şair, 
nasir, edebiyatçı ve aydınları toplamışdır. 

Bu yazarlardan Cabir Halid, Şahismayıl Adigön-
lü, Hemdi Eyvazov, Tezegül Cövdetqızı, Nured-
din Sasiyev, Şemşi Şimşekoğlu, Sabircan Celilov, 
Adem Ahıskalı hem de Azerbaycan Yazıcılar Bir-
liğinin üyeleridir. Ahıska Türkleri Yazarlar Birliği-
nin feallarından Cabir Halid, Nuredin Sasıyev, Şa-
hismayıl Adıgünlü, Zeynul Yektay, Hemdi Yitgün, 
Tezegül Cavadova (Cövdetqızı), Gülehmed Şahin, 
Şemşi Şimşekoğlu ve başkalarının Azerbaycan’da 
ve Türkiye’de kitapları neşrolunmuştur. Bu kitap-
ların bir çoğunun neşr edilmesinde Birliyin yaradı-
cılarından ve faal üyelerinden olan fedakâr ziyalı, 
folklor ve edebiyat bilicisi, Vatan mücahidi Mirze 
Misliyevin cefakeş emeyini Hususi olarak zikret-
meliyiz.

Ahıska Türklerinin Yazarlar Birliğinde top-
lanmış bütün bu şair ve nasirler, ziyalılar soydaş-
larının istek ve duyğularını, millî ideallerini ifade 
etmekte, Halqın millî kimlik şuurunda, ve mede-
niyyetinde mühim rol oynamaktadır. Onların ya-
radıcılığı poetik Hüsusiyyetlerine göre zengindir 
ve an’anevi bedii formalarla birbirine yakın roman, 
hikâye, uzun hikâye, aktüel konular, serbest şiir 
gibi yeni janrları, romantik, realist, modernist üs-
lupları, Ahıska şivesinin çağdaş özelliklerini ihata 
ediyor. 

Ahıskalı yazarların dünyada yegâne edebî birliî 
olan Ahıska Türkleri Yazarlar Birliğinin fealiyeti-
nin, bu Birlik üyelerinin orijinal yaradıcılığının ge-
lecekte geniş tedkik edileceyine, bu hususta maka-
le, tez ve kitaplar yazılacağını ümit ediyoruz. Şim-
dilik Ahıska Türklerinin dünyada yegâne dergisi olan, 
değerli Hocamız Yunus Zeyrek’in millî ve ilmî 
fedakârlığı ile 50. Sayıyı geçmiş ve onun başkanlı-
ğı ile 100’ü geçeceyine inandığımız Bizim Ahıska 
dergisinin bu sayıdan başlayarak, Ahıska Türkleri 
Yazarlar Birliğinde birleşmiş sanatkârların hayat 
ve yaradıcılığı hakkında malûmat ve eserlerinden 
numuneleri, bu ve sonraki sayılarda silsile olarak 
takdim etmeyi maksada uygun hesap ediyoruz.

Zeynul Yektay

Zeynul Yektay (Zeynul Fahri oğlu Fahriyev) 
1934’te Ahıska’nın Uravel köyünde dünyaya gelmiş-
tir. Babası Fahri Aslan oğlu 1942 yılında İkinci Dün-
ya Muharebesine gitmiş ve şehid olmuşdur. Zeynul 
1940-1944 yıllarında Uravel köy okulunda Türkce 
okumuş, 15 Kasım 1944’te hemşerileriyl birlikte 
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Özbekistan’a sürgün edilmiştir. 1954’te burada orta-
okulu bitirmiş, Namangan Sağlık Okuluna girmiştir. 
1956 yılında bu okulu doktor yardımcısı ihtisasıyla 
bitirmiştir. 1957’de ailesiyle Gürcistan’a, anayurdu-
na dönüyorlar. Üç yıl Gürcistan’da kalsalar da kendi 
köylerine dönmelerine müsaade edilmiyor.    

1960 yılında Azerbaycan’a göç ediyorlar. 
Azerbaycan’ın kuzeybatısındaki Şemkir rayonuna 
yerleşiyorlar. Halen Şemkir rayonunun Kür kasa-
basında yaşayan ve burada sağlık memuru olarak 
çalışan  Zeynul Yektay, gençliğinden beri sanat iş-
leriyle de meşgul olmaktadır. 

Vatanperver bir aydın olan Zeynul Yektay’ın 20 
yaşında büyük oğlu Eleddin 1994’te Karabağ sa-
vaşında asker olarak döğüşüb kahramanlıkla şehit  
olmuştur. İkinci oğlu Veysel Karabağ Muharebe-
sine katılmış ve fahri gazidir. El aksakalı, Ahıska 
Türkleri Yazarlar Birliğinin üyesi olan şair Zeynul 
Yektay’ın 2003 yılında Gurbetde Kalan Vatan adlı 
şiir kitabı basılmıştır. Yaradıcılığında klasik şiir 
an’anesine bağlıdır. Divani, tecnis, dudakdeğmez, 
koşma, muamma, deyişmelerden, folklor üslubun-
dan geniş istifade etmiştir. Vatan hasreti, gurbet 
ellerde yaşanan acılar, felsefî-menevî, nasihetamiz, 
didaktik motifl er yaradıcılığının esas konularıdır.   

Qalmadi

Düşdüm gurbet ele, oldum divane. 
Sebebini benden soran olmadi. 
Eller ağ geyindi, ben geydim qara, 
Soruşub derdimi bilen olmadi. 

Dil qarışdi, bir-birinden ayrılmaz, 
Nasıl yitdi, el cinsini tanımaz, 
Qomşiluxda qararlaşub tayanmaz. 
Bize bir düz yol gösteren olmadi. 

Zeynul’am, gezerim elsiz, obasız, 
Tapılmaz tebibim, qaldım davasız, 
Mehv olsam qabrimde bele yazarsız, 
Bu dünyada bize vatan olmadi.

Benzemez

Ben sürgünüm vatanımdan, elimden,
Eller gördüm, bizim ele benzemez.
Hesret qaldım gülşenime, gülüme,
Güller gördüm, bizim güle benzemez.

Otuz günde bir diyara yetişdux,
Azı on beş dilde sohbet eşitdux,
Yedi yılda biz onlara qarışdux,
Dilleri var, bizim dile benzemez.

Gezdim toprağını, görmedim meşe,
Yağmuri yox, qurax geçer hemişe,
Bilinmez bahardi, şaşdım bu işe,
Tağları var, bizim tağa benzemez.

Biz bu halda, xeber geldi yetişdi,
Bütün millet sedasına yığışdi,
Qorxusundan qoxum-qardaş ağlaşdi,
Qulax verdim, bed xebere benzemez.

Quruldi divanlar, oxundi ferman,
Yol açux vatana, bu yerde durman.
Mehv oldi düşmenin, ismini sorman,
Teze bülbül köhne sara benzemez.

Eşitdux xeberi, düşdux yollara,
Gelende rast geldux deniz-çaylara,
Biz gemide dayanmadux sulara,
Qaçdi rengim, isitmeye benzemez.

Adladux Bakı’dan, düşdux Tiflis’e,
Küffar qarşımızda söyledi bize,
Diyer emr yox, siz gedesiz elize,
Diyan diller bir insana benzemez.

Yad ellerden yad ellere atdiler,
Bize üç yil Sekalarda1  baxdiler,
Axır bizi başxa ada saldilar,
Dediler qorxma, bu sürgüne benzemez.

1 Seka: Rusça Центральный Комитет (ЦК), Komünist Partisi 
Merkezi Komitesi.
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