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İran’ın ve Türk dünyasının büyük şairlerinden 
biridir. Asıl adı Muhammed Hüseyin Şehriyar’dır.

Şehriyar, 1906 yılında Güney Azerbaycan’ın Teb-
riz şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğu, ünlü şiirine 
konu olan Haydar Baba Dağı eteğindeki aynı adlı 
köyde geçti. İlk ve orta tahsilini Tebriz’de bitirdi; 
yüksek tahsil için Tahran’a gitti. Burada tıp tahsili 
gördü. Fakat o bankacılık mesleğini tercih etti. 

Şehriyar’ın ilk şiir kitabı 1931 yılında basıldı. Ön-
celeri Farsça yazan şair, baba yurdunu ziyaret etme-
nin duyguları ve annesinin ikazıyla Türkçe yazmaya 
başladı. Annesi ona şöyle serzenişte bulunmuştu: 
“Oğlum, diyorlar ki sen büyük şair olmuşsun, lâkin 
ben senin söylediğin şiirleri anlamıyorum. Peki niçin 
benim dilimle söylemiyorsun? Biraz da benim dilimle 
söyle ki ben de anlayayım!”

Şehriyar’ın Türkçe şiirlerinin ilk şaheseri Hay-
dar Baba’ya Selâm başlıklı şiiridir. Bu şiir, bütün 
Azerbaycan’la beraber Türkiye’de de büyük yankı 
uyandırdı; birçok şair ona nazire yazdı. 

Büyük şair Şehriyar, 1988 yılında Tahran’da vefat 
etti. Vasiyeti üzerine Tebriz’de toprağa verildi.

Haydar Baba’ya Selâm

Haydar Baba, ildırımlar şaxanda,
Seller sular şakıldayup axanda,
Gızlar ona saf bağlayup baxanda,

Selâm olsun şevketüze elüze,
Menim de bir adım gelsin dilüze.

Haydar Baba, yolum senden kec oldu,
Ömrüm geçdi, gelemedim, gec oldu,
Heç bilmezdim gözelerin nec’oldu,

Bilmez idim döngeler var, dönüm var,
İtginlik var, ayrılık var, ölüm var.

Haydar Baba, çekdin meni getirdin,
Yurdumuza, yuvamıza yetirdin,
Yusufivi uşak iken itirdin,

Koca Yakup, itmişsem de tapıbsan,
Kovalayıp kurd ağzından kapıbsan!

Haydar Baba, senin gönlün şâd olsun!
Dünya varken ağzın dolu dad olsun!
Sennen geçen tanış olsun, yâd olsun!

Diyne: Menim şâir oğlum Şehriyar
Bir ömürdür gam üstüne gam kalar!

 Bizim Ahıska

Türkiye’ye Hayalî Sefer

Gelmişim nazlı hilâl ülkesine,
Fikret’in ince hayâl ülkesine.
Âkif ’in marşı yaşardıp gözümü,
Baxıram Yahya Kemal ülkesine.

O güzeller güzeli İslambol,
O denizler kızı, derya gelini,
Sanki derya çiçeği nilüfer,
Kol açıp sahile atmış elini.

Gurbet ihsas eylemem men burada,
Sanki öz doğma diyarımdı menim;
Nerde vardı karındaşlarımız,
Anayurdumdu, hisarımdı menim.

Kafkazlı Kardaşlar ile Görüş 

Ey safasın unutmayan Kafkaz!
Gelmişem zevk alam merakından,
Gayreti coşğun olmayan ne bilir
Ki neler çekmişem firakından.

Koy gelim, bir kucaklaşıp öpüşek,
Bir çekek rüzgâr elinden dâd,
Tanrı’nın şükredek celâline ki,
Bu kadarlıkça olmuşuk âzâd!

Sazımın gamlı sîmlerinde menim,
Bakü’nün başka bir teranesi var.
Sinemin dar harabesinde derin
Bu cevahirlerin hızânesi var.

Dilimiz kanımız bir oldukda,
Kırmak olmaz bu ahd ü peymanı;
Halk ile ahdi muhkem itmakda,
Başlıyabilmerik bu imanı.

Gelmişik doğma yurdumuz Bakü’ye
Koy bu tarihde iftihar olsun.
Şehriyar’dan bu ufuklarda,
Bu sınık nağme yadigâr olsun.
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