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ŞEHiR ve EDEBiYAT

Dr. MEHMET MEHDi EKER

Şehirler Oluşurken…

Farsça ve Türkçedeki ifadesi ile “Şehir” veya 
Arapçadaki tabiri ile “Medine”, ya da Grekçede-
ki adıyla “Polis”, Fransızcasıyla “cite (site)”, veya 
Saxonların kullandığı Arapçadan alınan “Burgh(-
burç)”; ya da başka dillerdeki karşılıklarının hep-
si, kalabalıkların yaşadığı ortak bir mekanı ifade 
eder. Bu büyük ortak yaşama alanları (Habitat), 
“mekanik dayanışma” gerektiren basit topluluk-
ların aksine, “organik dayanışma” gerektiren kar-
maşık toplumların yaşadığı yerleşimleri ifade eder. 

Çünkü nüfus kalabalıktır, kalabalık olduğu 
ölçüde farklılık ve çeşitlilik; bireyler arasında 
doğal olarak iş bölümü vardır. Aynı zamanda 
ihtilaf ve çıkar çatışmasına karşı emniyet, hü-
kümdarlık alanı, yargı çevresi, alt yapı ve üst 
yapı kurumlarının kurulması mecburiyeti vardır. 
İnsanlık tarihine baktığımızda kadim yerleşim 
yerleri ve şehirlerin, zamanla gelişen ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde; iktisadi, ticari, içtimai ve 
sınai gelişme için düzenlemeler yaptığı, kurum 
ve organlar oluşturduğu görülür. 

Keza, spor, eğitim, sanat gibi ihtiyaçlar için de, 
arena, hipodrom, stadyum, akademi, tiyatro gibi 
tesis ve kurumlar inşa edilmiştir. Çünkü “uygarlık” 
veya “medeniyetler” de bu “şehir” ler üzerinden 
oluşmuş ve gelişerek evrensel boyut kazanmıştır.

İslam tarihine baktığımızda da “İslam 
Medeniyetinin” benzeri bir seyir izlediğini görürüz. 
Miladi 622 yılında İslam Peygamberi Hz. Muham-
med (SAV) ve arkadaşlarının hicret ettiği “Yesrib 
Şehri” söz konusu hicretten sonra İslam Dininin 

yayılması ve gelişmesinin merkezi olmuş ve “dinin” 
geliştiği yer olarak, “Medinetün-Nebi” yani “Pey-
gamber Şehri” ismini almıştır. Yesrib İslam ile “Me-
dine” ye dönüşmüş ve kardeşleri çoğaldığında 
Yani Mekke-Kudus-Kahire-Şam-Halep-Diyarbe-
kir-Kurtuba-İşbiliyye (Sevilla), Bağdat, Buhara, 
Semerkand, Erzurum, Konya, Edirne, Bursa ve İs-
tanbul’a ulaştığında bir “Medeniyet”e yani “İslam 
Medeniyetine” dönüşmüştür.

Burada özellikle, Din-Medine (Şehir)-Mede-
niyet ilişkisine dikkat çekmek isterim. Medine; 
“Din”in bir hayat tarzı (aynı zamanda yüküm-
lülükler alanı) ve kültür olarak gelişip büyüdüğü 
yerdir. Etimolojik olarak “Medine” “din” kelime-
sinden köken alır. “Medine”lerin sayısı çoğaldı-
ğında bir sisteme, bir ortak tasavvura dönüşür 
ve “Medeniyet” halini alır.

Hem sosyal yapı, güvenlik, barış, huzur, hem 
ticari ve iktisadi gelişme; maddi refah, hem ilim 
ve sanat, kısaca topyekûn bir toplumsal ge-
lişme söz konusudur. Kuşkusuz bu “yeni düzen” 
yani İslam Dininin evrensel mesajı ve mesajın 
temel ilkeleri bu tasavvurun en önemli sebebi-
dir. Bu husus yazının ilerleyen satırlarında daha 
ayrıntılı anlatılacaktır. Çünkü farklılıkları bir ara-
da barış içinde yaşatma, adaletli bir yönetim 
sistemi ve huzurlu bir yaşam temini, İslam yöne-
tim anlayışının ilkelerindendir. 

Örneğin, Yesrib’ten Medine’ye dönüşürken de-
ğişik din, kültür ve anlayışa sahip gurup ve toplu-
lukların farklılıklarını koruyarak, bir arada yaşama-
larını teminat altına alan “Medine Vesikası” ya da 
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“Medine Sözleşmesi”, üzerinde dikkatle durulması 
gereken temel belgelerden biridir. 

Kaynağını İslam Dininin temel ilkelerinden 
ve Hz. Muhammed’in (SAV) uygulamalarından 
alan belge ve özündeki bakış açısı, İslam Mede-
niyetinin bütün şehirlerinde farklı etnik, sosyal 
gurup ve dini inançların barış içinde bir arada 
yaşamasını mümkün kılmıştır.

Bu anlayış sayesinde; Avrupa ve diğer kıta-
larda din-mezhep ve etnik savaşlar asırlarca 
devam ederken, İslam Coğrafyasındaki şehirler 
huzur ve barış içinde kalabilmiştir.

Bugün hala bu anlayışa ve uygulamaya olan 
ihtiyaç kendini bütün kıtalarda yakıcı bir şekilde 
hissettirmektedir.

Edebiyat ve Medeniyet…
Şehirlerin “karmaşık” bir cemiyet hayatına 

sahip olduğu ve organik –kurumsal dayanışma 
gerektirdiği yukarıda ifade edildi. 

Şehir hayatının doğası gereği ortaya çıkan ih-
tiyaçların bir kısmı fiziksel-fizyolojik diğer bir kısmı 
da beşeri, sosyal ve manevi alanları ihtiva eder.

Bu tür ihtiyaçların giderilmesinde en önem-
li araçların başında “dil” gelmektedir. İnsanın 
hem zihin ve düşünce inşası hem de iletişim ve 
ifade ihtiyacı “dil” ile karşılanır. 

Düşünme, bilme, anlama, hissetme, duygu-
ların sözlü ve yazılı olarak ifade edilebilmesi an-
cak dil ile mümkündür. Edebiyat dilin “estetiği” 
ve “sanatıdır”. Gerek sözlü gerek yazılı edebiyat 
dilin “disiplinidir”. Edebiyat kelimesinin kökü aynı 
zamanda Arapça “edep” kelimesiyle özdeştir. 
Çünkü sözün, kelimenin, konuşulan dilin yapı-
sı içinde belli gramer ve estetik kalıplar içinde 
işlenmesi, sadece dilin iletişim fonksiyonuna 
değil, toplumsal kültürün inşasına, düşünce ve 
duygu dünyasının zenginleşmesine de büyük 
katkı sağlar. Şiir ve diğer edebi sanatların kapısı 
dil ile açılır. Öte yandan dilin zenginleşmesi hem 
dilin iç imkan ve dinamiklerinin geliştirilmesi, 
hem de şehir hayatında (medine) ilişki içinde 
bulunulan ya da bir arada yaşanılan diğer dil-
lerle olan alışveriş ile gerçekleşir. 

Bir çok sanat dalı gibi edebi sanatlar da şehir-
de büyür. Bu sahadaki kültür mirasının büyük kısmı 

şehirlerde birikmiş, gelişmiş ve bugüne ulaşmıştır.

Bazı şehirler kendi Edebiyatçılarını doğurur, 
yetiştirir, bazı “edip”ler de şehirlerini edebiyatın 
ve sanatın konusu yapar, büyütür ve yaşatırlar. 
Bu çerçevede asırlardır süren Edebiyat ve Me-
deniyet ilişkisi şehirler üzerinden birbirini besle-
yerek bugüne kadar gelmiştir.

Denilebilir ki edebiyat olmadan medeniyet 
de olmaz yada eksik kalır, çünkü edebiyat me-
deniyetin inşasındaki en önemli unsurlardan 
yapı elemanlarından biridir. 

Şehir ve Şiir: Âmîdi Sevda ya da 
Diyarbekir
Bu ilişkiye kadim bir şehir ve onun şairleri 

örnek verilebilir.
Diyarbakır Şehri Yukarı Mezopotamya’da 

Dicle nehrinin kıyısında günümüzden 8 bin yıl 
önce kurulmuş. 

Şehrin bilinen en eski adı Âmîd veya 
Âmîda’dır. Roma İmparatorluğunun (Rum Ül-
kesi) El Cezireye doğru son sınırı olması, ya da 
başka bir ifadeyle El Cezire sınırlarının Roma 
İmparatorluğuna doğru olan sınırlarının sonun-
da yer alması sebebiyle Araplarca Âmîd İsminin 
verildiği kaynaklarda ifade edilmektedir. 

Bereketli Hilal’in içinde yer alan şehir, yer-
yüzünde buğday ve mercimek gibi bazı temel 
tarımsal ürünlerin anavatanı olarak bilinen Ka-
racadağ’ın eteklerine kurulmuştur. 

Sönmüş bir volkan olan Karacadağ’ın püs-
kürttüğü siyah bazalt taş; şehrin inşasında 
kullanılmıştır. Şehir suru olarak Dünyanın en yüksek, 
5 km uzunluğa sahip, aynı zamanda “yaşam ala-
nı” olan (citadel-kale) surlarının inşasında, bütün 
evlerin; havra, kilise ve cami gibi ibadethanelerin 
yapımında, sokakların döşenmesinde aynı siyah 
bazalt kullanılmış, kısacası bazalt, şehrin “temel 
taşı” olmuştur. İşte bu nedenle şehre “Kara Âmîd” 
ya da “Âmîdi Sevda” denmiştir. 

Esas itibariyle Diyarbakır bölgesi; insanlığın 
topluluklar halinde yaşamaya başladığı ilk dö-
nemlerden beri beşeriyet için bir “habitat”, bir 
“yerleşim alanı” olmuştur. 

Son yıllarda Bölgede Neolitik (Yontma Taş) 
döneme ait birçok önemli sit alanı ortaya 
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çıkarılmıştır. Bunlardan en önemlisi tarih itibariyle 
günümüzden 12500 yıl geriye giden bir yerleşim 
yeri olan Bismil-“Körtik Tepe” (Çukurtepe) dir. Kör-
tik Tepe, tarih itibariyle Göbeklitepe’den yaklaşık 
450 yıl önceye gitmektedir.

Keza; Ergani’de Hilar ve Çayönü MÖ: Dokuz 
Bin yılına ait yaşamın izlerini ve malzemelerini 
günümüze getirmektedir.

Uzun tarihi içinde 33 Ayrı medeniyet emzir-
miş, büyütmüş, yaşatmış bir şehir Diyarbakır: 
Kimler olmamış ki, Hurri, Mittani, Pers, Med, Asur, 
Roma, Bizans ve daha niceleri… 

Bu medeniyetlerin bazılarının döneminde 
Peygamberler gelmiştir. Örneğin Asurlular dö-
neminde yaşayan ve Kuran-ı Kerimde de adı 
zikredilen Hz. Zelkifl ve Hz. Elyesa Peygamberler, 
Diyarbakırın 40 km yakınında Eğil (Angel-Me-
lekler Şehri) ilçesindeki Asur Kalesinin eteklerin-
de medfundur. 

1995 yılında baraj inşası sebebiyle nakli ku-
bur esnasında resmi bir heyetin nezaret ve şe-
hadetinde kabirler açılıp, cesetler görülmüş ve 
bugün de ziyarete açık bulunan türbeye nak-
ledilmiştir. 

Yine Roma dönemindeki en ileri garnizon Di-
yarbakır da Zerzevan Kalesinde kurulmuş, bu-
rası hem askeri, hem de dini bir merkez (Mitras 
Tapınağı) olarak işlev görmüştür. Bu alanda ha-
len arkeolojik kazılar devam etmektedir.

Roma Döneminde Hristiyanlığın ortaya çı-
kışı ve Romalılarca da kabulü ile şehir Hristiyan 
inancının önemli merkezlerinden birisi haline 
gelmiştir. Nitekim Hristiyanlık öncesinde Şem-
silerin tapınağı olarak fonksiyon gören ibadet-
hane, Mar Thomas (St. Thomas) adıyla kiliseye 
dönüştürülmüştür. Bu yapı 639 yılında şehrin 
Müslümanlar tarafından fethi ile birlikte Ulu 
Cami olarak hizmet etmeye başlamıştır. Ha-
len Anadolu’nun en eski Camilerinden biri olma 
özelliğine sahiptir.

Roma-Bizans dönemlerinde Süryaniler şeh-
rin dini hayatında olduğu gibi mimari, zenaat, 
düşünce, sanat ve edebiyatında da önemli 
katkılar sağlamışlar ve kültürel mirasının oluş-
masında önemli pay sahibi olmuşlardır.

Âmîda, 639 da Hz. Ömer Döneminde İyaz 

bin Ganem, Halid Bin Velid, Muaz bin Cebel, 
Said bin Zeyd komutasındaki İslam Orduları ta-
rafından kuşatılmış ve fethedilmiştir.

Fetih esnasındaki çatışmalarda Halid bin 
Velid’in oğlu Süleyman ve 27 Sahabe şehid ol-
muş, kabirleri sonradan inşa edilen Hz. Süley-
man Camii’nin haziresine defnedilmiştir. Mekke 
ve Medine dışında en çok sahabe kabrinin bir 
arada bulunduğu şehir Diyarbakır’dır. 

İslam orduları ile 500 civarında sahabenin 
gelip şehre yerleştiği tarihi kayıtlarda yer al-
maktadır. Bu tarihte başlayan İslam Medeniyeti 
dönemi aralıksız devam ederek bugüne gelmiş-
tir. Bu süre içerisinde Müslümanlar, Ermeni, Sür-
yani, Yahudi, Keldani ve diğer bir çok unsurun 
barış içinde bir arada yaşadığı bir sistem kur-
muş ve farklı düşünce, inanç etnik yapı ve kültür 
huzur içinde yaşamış, şehrin kültürünü birlikte 
oluşturup inşa etmiştir. 

Mimari de sosyal barışa hizmet edecek tarz-
da uygulanmış dünyada çoğulcu toplum mo-
delinin çok güzel bir örneği 14 asır boyunca ba-
şarı ile uygulanmıştır. 

639’daki Fetihten sonra buraya yerleşen 
Arap kabilelerinden Bekir bin Veil’e izafeten 
bölgenin adı “Diyar-ı Bekir” olarak anılmış, za-
manla Âmîd’in şehir merkezi olduğu (sancak 
merkezi) vilayetin adı 1935 yılına kadar Diyarbe-
kir olarak kullanılmış ve sınırlarını Van, Erzurum, 
Sivas, Rakka, Musul vilayetleri teşkil etmiştir. 

Sahip olduğu tarihi tecrübe, kültürel miras, 
jeopolitik üstünlük ve coğrafi imkanlar ile, se-
mavi dinlerin önemli merkezlerinden biri olmuş-
tur. Bu pozisyon ve imkanlarla Diyarbakır 12. yy’a 
kadar İslam Dünyasının dördüncü önemli ilim ve 
edebiyat merkezi olmuştur.

Âmîda’nın Şairleri
Diyarbakır’ın, başlıktaki makalenin konusu 

olmasının sebebi, edebiyat ve medeniyet ilişki-
sinin bu şehrin örneğinde çok açık bir biçimde 
görülebilmesidir.

Böylece şehrin “medine” olma vasfı ile; hem 
İslami dönemde hem de İslam öncesindeki, di-
ğer semavi dinlerin etkisini dikkate alarak inşa 
edilen “medeniyetlerin”, aynı zamanda “ede-
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biyat” inşa ettiğini ve çok sayıda ilim adamı ve 
şair yetiştirdiğini görmek mümkündür. 

Esasen ilim ve sanat (edebiyat) bu şehirde ta-
rih içinde çok önem kazanmış ve saygı görmüştür. 

Bir örnek olarak;

Selahaddin Eyyubi döneminde Diyarbekir 
şehrinde 1 Milyon 40 Bin cilt kitaptan oluşan kü-
tüphane bulunmaktadır. Mukayese için söylemek 
gerekirse aynı tarihte Vatikan’da bulunan toplam 
kitap sayısı 1200’dür. Yine Diyarbakırdaki Emir’in 
sarayında, Mesudiye Medresesinin Müderrisi Ce-
zeri’nin geliştirdiği robotlar kullanılmaktadır.

Selçuklu ve Osmanlı; Başkentleri olan; Konya, 
Bursa, Edirne ve İstanbul’da önemli bir birikim 
ortaya koymuş mimari, ilim, sanat ve edebiyat 
alanında nice eserler yaparak sergilemiştir.

İslam Medeniyetinin yıldız şehirlerinden olan 
Diyarbekir ise, merkezi ve başkenti olduğu Mer-
vanî, Eyyubî, Artuklu, Akkoyunlu gibi İslam Me-
deniyetinin altın çağında yaşayan devletlerin 
kültürel hazinesi olmuştur. 

Evliya Çelebi 17. yy’da Diyarbakırda yüzlerce usta 
şair olduğunu, Fuzuli ve Bağdatlı Ruhi tarzı kaside 
söyleyen mümtaz şairler olduğunu yazmıştır. Keza 
halkın Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça ve Yarmanca 
(Ermeni) konuştuklarını yazıyor. 

Yine Diyarbakır Valisi Giritli Sırrı Paşa, “Rast-
gele bir Diyarbakırlı ile karşılaşırsanız ya bir şair 
ya da bir “münşi”dir” der. 

Diyarbakır tarihi ve kültürü üzerine çok kıy-
metli araştırmalar yaparak önemli eserler orta-
ya koyan Şevket Baysanoğlu 3 cilt olarak ha-
zırladığı “Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları” 
isimli eserinde 2 Bin Yıllık geçmişten günümüze 
Diyarbakır’da yetişen önemli edebiyatçı ve ilim 
adamlarının kısa biyografilerini ve bazılarının 
da eserlerinden örnekler vermiştir.

Buna göre İslamiyet öncesi dönemde aşağıda 
isimleri yazılı şair ve ilim-fikir adamları yetişmiştir:

1- Âmîdli İshak (IV.yy) Şair, Roma’nın Ostro-
gotlarca istilasına şahit olduğu ve bunun için iki 
kaside yazdığı kaydedilmiştir.

2- Âmîd Rahibi Dada, Şair, Tevrat’taki “Ef-
sarı İlahiyyeyi- Azizlerin Sireti”ni nazm’a çekerek 
300 beyit yazmıştır.

3- Farıkinli Marutha (IV-V yy), Bilgin, Diplo-
mat, Şair

4- Âmîd Mitranı Mara (V yy), kütüphane 
kurmuş, Yahanna incilini Yunancadan Süryani-
ceye çevirmiştir.

5- Eğilli Rahip Musa (VI.yy), Hz. Musa ile Yu-
suf ve Züleyha’nın kıssasını yazmış.

6- Eğilli Yuhanna (VI.yy), Tarihçi “Evliya ve 
Azizlerin Menakıbı” Yazarı

7- Amidli Mar Yeşua (V-VI.yy), Edip, Vaka-
nüvis

8- Amidli İbrahim (VI.yy), Edip, Filozof

9- Amidli Yanurin (Şanurin), Edip, Mantıkçı, 
Şiir Mütercimi

10- Amidli Thomas (St. Thomas) (VII.yy), Te-
oloji Bilgini

11- Zukninli Rahip (VIII.yy), Tarihçi, Bilgin

12- Mar Dimet (V.yy), Tıp Bilgini

13- Amidli Aetius (VI.yy) Tıp Alanında 16 Eseri 
var, bunlardan göz hastalıklarına ait olanı, 1899 
Yılında Almanca ve Yunanca olarak yeniden 
bastırılmıştır, doğumla ilgili olan eseri de Al-
mancaya çevrilerek 1901 Yılında yayınlanmıştır.

Ş. Beysanoğlu İslam öncesi döneme ait kay-
dettiği bilgin, şair ve Ediplere ilaveten İslami Dö-
nemde Tezkire geleneği çerçevesinde Diyarbakırlı 
240 Şair ile ilgili özet bilgiler kaydetmektedir. 

Yine Tarihçi, Araştırmacı ve Tezkire Yazarı M. 
Şefik Korkusuz’un hazırladığı “Osmanlı Dönemi 
Diyarbekir Şairleri” adlı eserde 242 Şair ile ilgili 
bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler içinde, Şairleri-
mizin kısa hayat hikayeleri, eserlerinin isimleri ve 
eserlerinden örnekler bulunmaktadır.

Sadece Osmanlı Dönemi Diyarbakır Şairle-
rinin tanıtıldığı bu önemli eserde, Diyarbakırlı 
Şairlerin edebiyat ve san’at’a yaptığı önemli 
katkıyı izlemek mümkündür. 

Örneğin 19. Yüzyılda yaşamış kadın şairleri-
mizden Hatice İffet Hanım ve Şair Sırrî Hanımın 
yazdığı gazel ve şiirler ile Halk Şairi Fatma Ba-
cı’nın yazdığı “hece” şiirleri hem edebiyat este-
tiği, hem güçlü ifade ve sanat yeteneği açısın-
dan haklı bir şöhrete sahiptir.
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Yine 19. Yüzyılda yaşamış Şair Ahmet Hilmi 
Efendi’nin Mûlemma’ Tercii Bendi, İslam Medeni-
yet tasavvuru içinde Edebiyat-Medeniyet ilişkisi-
nin görülebileceği en güzel örneklerden biridir.

Söz konusu Mûlemmâ’da, şiirin her bir mıs-
raı ayrı bir dilde yazılmaktadır. Birinci mısra 
Arapça, ikinci mısra Türkçe, üçüncü mısra ise 
Farsça yazılmaktadır. Üç ayrı gramatik yapıya, 
dil mantığına ve farklı ailelere ait Ural - Altay, 
Sami ve Hint - Avrupa dillerini aynı şiir içinde 
buluşturup ortak ses, uyum ve musiki oluştur-
mak, İslam Medeniyet Tasavvurunun evrensel 
gücünü ve ifade kabiliyetini yansıtır.

Mûlemmâ formunda bazen dört dil de kul-
lanılmıştır, Türkçe, Arapça, Farsça ve Kürtçe 
Mûlemmâ örnekleri de bulunmaktadır.

Diyarbakır’ın yetiştirdiği şairler ile ilgili yazılan 
Tezkire ve yapılan Edebiyat Tarihi çalışmaları-
nı konu alan araştırmacılardan biri de Prof. Dr. 
Mustafa İSEN’dir. 

“Tezkirelerin Işığında Divan Edebiyatına Ba-
kışlar: Osmanlı Kültür Coğrafyasına Bakış” adlı 
çalışma, XVI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar ki 27 
Adet Tezkire incelenerek hazırlanmıştır. Bu ça-
lışma ile Osmanlı Coğrafyasına şair yetiştiren 
yerleşim bölgeleri ve kaç şâirle bu yapı içinde 
yer aldıkları incelenmiştir. Söz konusu çalışma-
da Osmanlı Coğrafyasındaki 211 Yerleşim Mer-
kezi (Şehir); yetiştirdikleri 27 Tezkirede kayıtlı şair 
sayıları bakımından tasnif edilerek listelenmiştir.

Listenin en başında 609 Şairle İstanbul, ikinci 
sırada 156 Şairle Bursa, üçüncü sırada 150 Şairle 
Edirne, 69 Şairle Konya dördüncü sırada bulun-
maktadır. Bu şehirlerden Konya Selçuklu Baş-
kenti olmuş, sırasıyla Bursa, Edirne ve İstanbul 
da Osmanlı İmparatorluğuna Başkentlik yap-
mışlardır. Söz konusu Araştırmada, Diyarbakır 
ise 40 Şair sayısıyla Konya’dan hemen sonra 
5’nci sırada bulunmaktadır.  

Diyarbakır’ın Selçuklu ve Osmanlı başkentle-
rinden hemen sonra gelmesinde, hem Mervanî, 
Eyyubî, Artuklu ve Akkoyunlulara Başkentlik 
yapmış olması, hem de tarih içinde binlerce yıl, 
bölgesinin dini, siyasi ve kültürel merkezi olma-
sının etkisi vardır.

Diyarbakır tarih içinde her zaman önemli bir 

şehir, bir “medine” ve edebiyat merkezi olmuş-
tur. Diyarbakır’ın sadece son yüzyılda yetiştirdi-
ği Şair ve Ediplerin Türkiye ve insanlık kültürüne 
yaptığı katkı asırlarca sürecek bir etkiye sahip-
tir. Türkiye’ye “Divan-ı Lügatı Türk’ü kazandıran, 
kütüphaneci ve şair Ali Emirî Efendi, Ziya Gö-
kalp, Süleyman Nazif, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet 
Arif ve yaşayan dev çınar Sezai Karakoç bu de-
ğerlerden sadece bazılarıdır. 

Bu şairlerimizin ciltler tutan şiir müktesaba-
tını buraya aktarmak mümkün olmadığından, 
birkaç örnek ile yetinmek durumundayız.

Mülemma örneğini, aynı zamanda Diyarbe-
kir Müftüsü olan Ahmet Hilmi Efendi’den aldık. 
Ali Emiri efendinin de kendisinden ders aldığı 
Şair Ahmet Hilmi Efendi 19.yy’da yaşamış ve 
1903 yılında vefat etmiştir. 

MÜLEMMÂ TERCİ-İ BEND

Kad ra’eynâ fî tarîki’l-aşki envâ u belâ
Olmadık râhat olaldan derd-i ‘aşk’a mübtelâ
Hâl-i mâ pejmürde şüd ey dilber-i şîrîn-edâ

Makdamınla pür-ziyâ kıl bezmi ey hûrî-likâ
Def’ ola tâ ki derûnumda olan renc u ‘ânâ

Mâ-semi’nâ aşıken fi’d-dehri mesrûru’l-fuâd
Var mı alemde ‘aceb bir’ aşık olmuş ber-murâd
Yâri der-vakt-i şümâ mâ râ be-kon mesrur u şâd

Makdamınla pür-ziyâ kıl bezmi ey hûrî-likâ
Def’ ola tâ ki derûnumda olan renc u ‘ânâ

Utru’ul-levm-i azûlî kullu şey’in fi’l-kader
Var imiş takdirde görmek bunca âlâm ü keder
‘aşıkân-râ ey perî-peyker me-yefken ez nazar

Makdamınla pür-ziyâ kıl bezmi ey hûrî-likâ
Def’ ola tâ ki derûnumda olan renc u ‘ânâ

Münzu yevmi’l-hecrâ târe aklî râhet râhetî
Müsarra’âtile memnun et dıl-i pür-hasreti
Hâhed ez-tu Hilmî-i şeydâ nigâh u re’feti

Makdamınla pür-ziyâ kıl bezmi ey hûrî-likâ
Def’ ola tâ ki derûnumda olan renc u ‘ânâ
(AHMED HİLMİ EFENDİ)
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Ali Emiri Efendiden aldığımız şiir Sultan Abdul-
hamid ile ilgili yazdığı bir Gazeldir. Hicri 1327 Tari-
hinde (1911) yazılmış, yazıldığı tarih dikkate alın-
dığında kadirşinaslığı, cesareti ve basireti ayrıca 
kaydedilmeye değer.

GAZEL

Şeh-i Cem-mertebe Sultân Hamîd’in hayfâ
Ba‘dezin saltanat-ı mülkü ferâğa düştü

Birtakım lutfuna küfrân eden erbâb-ı fesâd
Koşdular her birisi sol ile sağa düşdü

O hümâ-himmeti hal‘ eylediler hâinler
Bülbülân susdu bugün zemzeme zağa düşdü

Eyledi gonca-i maksûdunu millet zâyi‘
Bağbân gitdi hazân sûreti bağa düşdü

Geliniz ağlayalım memleket elden gidiyor
Oldu târîh-i mü’essif “Söz ayağa düşdü” 
(Sene: H.1327)
(ALİ EMİRİ EFENDİ)

Diyarbakır sadece Divan Edebiyatı alanında 
değil, Halk Şiiri alanında da önemli şairler yetiştir-
miştir. Bu tür’e örnek olarak 19.yy’da yaşamış Fatma 
Hanıma (Fatma Bacı ) ait bir şiir dikkat çekicidir.

KARAKIŞ DESTANI

Mâlî üçyüz iki kışında savuk
Kuruttu meyveyi hep kaldı kabuk
Öldü pinde horozla tavuk
Çizmeler yerine geyildi çaruk
Aman Yârab bu savuğun elinden

Buz bağladı memleketin her yeri
İşlemedi hamamların ekseri
Geri koydu iğtisâlden erleri
O günlerde gören yoktu berberi
Aman Yârab bu savuğun elinden

Dicle nehri baştan başa kesti buz
Geçti âlem üzerinden şeb u rûz
Her tarafta söylenildi böyle söz
Olmadı ah odun, kömür hiç ucuz

Aman Yârab bu savuğun elinden

Odun kömür oldular öd ağacı
Efendi bey, ağa oldu muhtâcı
Yandırdılar tahtaları tokacı
Ağır oldu tezeğin de revâcı
Aman Yârab bu savuğun elinden
Revaklarda vezir- mumu asıldı
Gelip gidenlerin yolu kesildi
Bu havâdis cerideye basıldı
Kimse sormaz ahvâlimiz nasıldı
Aman Yârab bu savuğun elinden

Çırçır›dan aldık biz güzel nabâtı
‘Attar kısmı bilmem’ acep ne satı?
Hayırlısinan çıkaraydığ şubatı
Göreydik safâ-i hâtırla mart’ı
Aman Yârab bu savuğun elinden
Komşuya gitmeye olmadı imkân
Birbirin görmedi akraba, yârân
Bu sözleri zannetmeyin siz yalan
Görülmemiş böyle bir kış el aman
Aman Yârab bu savuğun elinden

Fatma Bacı aldım ele sazımı
Bu diyarda kimse çekmez nâzımı
Böyle vermiş Mevlâm alınyazım’ı
Sona geldi destânımın yazımı
Aman Yârab bu savuğun elinden.
(FATMA HANIM)

Süleyman Nazif (1869-1927) sadece şair değil 
aynı zamanda Valilik yapmış bir Devlet Adamıdır. 

SULTAN HAMİD’E ŞARKI

Pâdişâhım gelmemişken yâd’a biz,
İşte geldik senden istimdâd’a biz,
Öldürürler başlasak feryâda biz,
Hasret olduk eski istibdâda biz.

Dem-be-dem coşmakta fakr u ihtiyaç,
Her ocak sönmüş ve susmuş, millet aç,
Memleket matemde, öksüz taht u tâç,
Hasret olduk devr-i istibdâda biz.
(SÜLEYMAN NAZİF)

BÂKİ’YE NAZİRE
Âteşi ‘aşkile canlar yandı, cânân bî-haber
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Mesti sûzîş yandığından cânı hayran bî-haber

Âlem kevn u şuhûdu durmayıp hâlâ arar
Kalbe yâr etti tecelli, çeşmi giryân bî-haber

Kokladıkça zülfünü, duydum şemîmi cenneti
Nükheti cân-perver’inden ‘adn’i Rıdvan bî-haber

Uymadım aklı le’îm’e, nefy u isbât etmedim
‘Aşkımın tasdik u ikrarından îman bî-haber

Feyzi Bâki’den alıp Faruk’a ithaf eyledim
Yazdığım rengin gazelden tab’u divan bî-haber 
(Faruk Nafiz’e İthaf)
(SÜLEYMAN NAZİF)

Ziya Gökalp (1876-1924) Siyasetçi, Sosyolog ve 
Mütefekkir’dir. ”Türkçülüğün Esasları’nın” yazarı-
dır. Atatürk İlke ve İnkılaplarında çok önemli bir 
yere sahip olduğu kabul edilir. Aynı zamanda 
Hece Vezni ile şiirler yazmıştır. Yaşadığı duygu ve 
düşüncelerini ifade eden şiirlerinden biri örnek 
olarak verilmiştir. 

İNGİLİZDEN SAKIN
Kardeş, dalgın çıkma yola,
Bir yol tut ‘ki emin ol.
Onda varsa bir İngiliz,
Gitme sakın, fena bu iz.
Çalmaz yalnız o kimse ki,
Soymaz yalnız elbiseyi,
Ruhunu da bütün soyar,
Sende ne his, ne din koyar.
Önce çalar vicdanını,
Sonra alır vatanını.
Vatanları odur yıkan,
Yüz devlete varis çıkan.
Odur boğan hürriyeti,
Esir eden bu milleti.
Hind’i Mısır’ı odur yutan,
Denizleri elde tutan.
Boğazlarda kaçmış iken,
İstanbul’a girdi sulhen:
Dağıtarak ordumuzu,
Parçaladı yurdumuzu.
Tepemize astı balta:
Korkmayana hazır Malta!
Halife’ye vurdu zincir,

Şerif’leri etti ecir.
Gazilere açıp dava,
Şehülislam’dan aldı fetva.
Hiç sayıp kinimizi,
Alt üst etti dinimizi.
O görüldü bu ülkede:
Kaldı iman tehlikede.
Kabe bile ona tutsak,
Hak unutmaz, biz unutsak.
Medine’yi etti mahpus,
Peygamberi kıldı me’yus.
Irak’a açtı bela,
Oldu her yer bir Kerbela.
Bütün dünya onun kulu,
Bir hür kaldı Anadolu
Odur açan zulme cihâd,
Borcumuzdur ona imdâd.
Allah, Resûl, hep şehidler,
Şimdi bizden bunu ister
(ZİYA GÖKALP)

Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) Cumhuriyet Dö-
nemi önemli şairlerindendir. Yaşama sevinci, 
ölüm korkusu gibi evrensel temaları başarıyla 
işlemiş ünlü şairimizdir.

MEMLEKET İSTERİM
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.
(CAHİT SITKI TARANCI)

GÜN EKSİLMESİN PENCEREMDEN
Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
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Ve gönül Tanrısına der ki:
- Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!
(CAHİT SITKI TARANCI)

Ahmet Arif (1927-1991) toplumsal konuları yoğun 
duygu ve güçlü ifadelerle şiirleştiren ünlü şairimiz.

HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM

Seni, anlatabilmek seni.
İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni anlatabilmek seni,
Namussuza, halden bilmeze,
Kahpe yalana.

Ard- arda kaç zemheri,
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...           
Bir ben uyumadım,
Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yana 
Bir bu yana...

Seni bağırabilsem seni,
Dipsiz kuyulara,
Akan yıldıza,
Bir kibrit çöpüne varana,
Okyanusun en ıssız dalgasına
Düşmüş bir kibrit çöpüne.
Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
Yitirmiş öpücükleri,
Payı yok, apansız inen akşamlardan,
Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene,
Seni anlatabilsem seni...
Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
Üşüyorum, kapama gözlerini...
(AHMET ARİF)

Son olarak Sezai Karakoç’tan iki şiir: Sadece 
insanın evrensel sorunlarını çok güçlü bir ifade 
ile şiirleştirmesiyle değil, İslam Medeniyetinin 
önemli şairi olmasıyla bilinir.

GÜL MUŞTUSU
XIV.
Tanrım duam şu ki her şey yeniden toprak olsun
Su toprak olsun
İnsan toprak gibi duysun yeri
Ay toprak olsun
Topraktan kaçanı toprak tutsun
Gün toprak olsun                                               
Kabirler saltanatı toprak olsun
Yazı
Kitap
Ve söz toprak olsun
Ekin ekilmeye mahsus
Yeni tohum atılmaya ait
Yeni insan doğsun için
Toprak olsun
Ah yetiş çocukluğunda çobanlık eden
Yetiş toprağın yeni mayalanmasına
Yetiş mağaranın ışımasına
Yetiş ayı ikiye bölen parmaklarıyla
Yetiş büyük armağancım
Oruç armağancım namaz armağancım
Yetiş uluların imamı
Yetiş toprağın yeni doğuşuna
İnsanın yeniden
Dirilme süzülüşüne
Yetiştir toprak saçan ellerini
Tanrı gücünü görmeyen gözlere
Saçtığın topraklardan yetiştir bize
Ey gökyolcusu
Yolculuğunda meleğin kanadı
Mevsimi geçmiş bir gül yaprağı gibi kuruyan
Yetiş bize kıyamet bildiricisi
Kıyametteki sevinç muştucusu
Yetiş kabaran yeni toprağa
Kur’an tohumunu ekmek için
Gül tohumlarını saç bize
Gül bahçesi olan türbenden
Ve komşun Tanrıevi’nden
Ve sevgilin olan ve sevgilisi olduğun
Ve Diriltici olanın
Acımasından bize
 
Yetiş ayağının tozu olduğumuz peygamber
Yetiş her zaman diri olan varlığınla
Yetiş yak lâmbamızı
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Yetiş aydınlat karanlığımızı
Yetiş yeşillendir çöllerimizi
Yetiş dirilt insanımızı
Seni sevenin ismiyle yetiş bize
Yetiştir bize
Günahlarımızı kül edecek ateş harmanını
Verim yağmuru insin ülkemize
Mekke’ye Medine’ye Şam’a
Kudüs’e Bağdat’a İstanbul’a
Semerkand’a Taşkent’e Diyarbekir’e
Yetiş Peygamber imdadı yetiş
Yetiş Allah’ın izniyle
Yetiştir erlerini
Diriliş bayraklarını taşıyan
Şehit gömleklerini peşin giymiş
Ateşten, sudan geçer gibi geçen
Allah önünde her varı yok gören
Dağların üstünde erip
Kentlere şafaklar gibi ağan
Küçük askerlerini
Gül diksinler diye yeni topraklarına
İnsanın ta gönlüne
Yetiştir erenlerini
Allah’ım
Âmin
(SEZAİ KARAKOÇ)

ŞEHİRLERİM
Gördüm Diyarbekir’i Konya’yı Bursa’yı İstan-
bul’u
Görmediğim şehirlere karşılık
Şiraz Isfahan Semerkant
Basra Bağdat Şam kaybolmuş karanlık.

Bir anının uzak akisleri
Kurumuş ağacın sararmış çiçekleri
Aydınlığı çalınmış lâmbanın pervaneleri
Sönmüş bir deniz gibi batık.

Sürmüş bir mezar kökü
Ölümün ötesindeki toza işlemiş
Çarpılmışlar tarihinin maketi
Gibi sarhoş gibi yıkık gibi derviş

Kentler benim kırılmış
Kollarım ve kanatlarım
Ak kuşlardır çağrılmış
Yaslar şölenine atlarım

Adları bile çağrışım yapmıyor
Yeraltına ve gökyüzüne
Ve yeryüzü hatırlamıyor
Ve hatırlatmıyor gökyüzüne
(SEZAİ KARAKOÇ)
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