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IRAK’TA GÜNEY AZERBAYCAN EDEBİYATI

GAYBALIEVA, Sekine
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

ÖZET

XX. yüzyılın 50’li yıllarından başlayarak millî ve kültürel başarılar 
kazanmış Irak Türkmanları yalnız Türkman edebiyatı çerçevesinde değil, 
aynı zamanda ümumTürk, ümumAzerbaycan edebiyatının tebliği ve tetki-
ki sahasında büyük işler görmüşlerdir. Irak Türkman şairleri kendi yaratı-
cılıklarında Azerbaycan edebiyatından, özellikle Nizami, Fuzuli, Nesimi 
gibi dahi söz üstatlarıyla yanaşı, Şehriyar gibi vatanperver, beşeri duy-
guların terennümcüsü olan şairlerin yaratıcılığından da behrelenmişlerdir. 
Onlar kendi yaratıcılıklarında ve aynı zamanda Irak Türkmanlarının ay-
dınlanmasında mühim rol oynayan matbuatta bu sahanın ışıklandırılması-
na geniş yer vermişlerdir. 

1950’li yıllardan bu yana bilimsel, edebî muhitin ışıklandırılmasında, 
halkın aydınlanmasında büyük önem taşıyan matbuat Irak Türkmanları 
için kalem meydanı olmakla yanaşı, aynı zamanda bir mücadele meyda-
nına çevrilmiştir. Onlar yalnız kendi dertlerini değil, aynı zamanda kanı 
kanından, dili dilinden olan doğma soydaşlarının da halına yanmış, sorun-
larını kendi matbuat organlarında daim göz önünde bulundurmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Irak-Türkman, edebiyat, İran Türkleri, Güney 
Azerbaycan şiiri, matbuat. 

ABSTRACT

Southern Azerbaijan Literature in Iraq

Iraqi Turcomans, who have achieved national and cultural successes 
starting with 1950s have performed great works not only within Turcoman 
literature but in propaganda and research of Turkic-wide and Azerbaijan-
wide literature. Turcoman poets have used in their creative works the 
Azerbaijani literature, especially works by such masters of word as 
Nizami, Fuzuli, Nasimi along with such patriot poets as Shahriyar who are 
glorifier of humanistic senses. They covered this field in their own creation 
and in the press, which played important role in the enlightenment of Iraq 
Turcomans. 
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Since 1950s the press, which was of great importance in enlightenment 
of literary environment and the people, has turned into pen field as well as 
into battlefield. They have pronounced not only their own grieves but also 
sympathized with their native congener, focused their attention in their 
problems on the pages of Turcoman press. 

Key Words: Iraq-Turcoman, literature, Iran Turks, Southern Azerbaijan 
poetry, the press. 

-----

Büyük Azerbaycan özünün çok asırlık tarihi devrinde coğrafi bakım-
dan parçalansa da, halk bütünlüğünü, milli şuurunu parçalanmağa, mah-
volmağa koymamış, soy-kökünü, eslini düşüncede, maneviyatta koruyup 
saklamıştır. Bu gün doğma ana dilimiz, adet-ananelerimiz – milli dirçeliş 
elde etmiş Kuzey Azerbaycan fevkinde–Güney kimi büyük bir arazide – 
Tebriz, Erdebil, Urmiya, Hoy, Zengan, Hemedan ve b. eski Azerbaycan 
topraklarında yaşamakla beraber, milli-manevi değerlerimiz Kerkük, 
Erbil, Mosul dolaylarında da yaşanır, halk tarafından korunarak ebedileşir. 
Menbelerin malumatına göre, Irakta, özellikle ülkenin kuzeyinde 2,5 mil-
yon  Azerbaycan Türkü yaşıyor (Dünyada ve Türkiyede İhsan Doğramaçı 
fenomeni:1996:8).

Ümumiyetle, bu sahada tetkikat aparmış bir sıra Avrupa, Türkiye, Irak 
ve Azerbaycan alimleri Türkmanlar gibi tanıdığımız halkın Türk halk-
ları arasında Azerbaycan Türklerine daha yakın olduğunu ilmi esaslarla 
sübut etmişlerdir. Uzun müddet Irakta Türkman folkloru ve dili üzerin-
de değerli tetkikatlar aparmış görkemli alim, profesör Gazanfer Paşayev 
ilmi şekilde sübut ediyor ki, bu halk eslinde, bizim bir parçamız olan 
Azerbaycanlılardır. 

Halkın tarihi geçmişini, milli özelliklerini özünde yansıtan hoyrat-
bayatılarında bu dogmalığı daha aydın görürüz:

Eslim Qarabağlıdı,
Sinem çarpaz dağlıdı,
Kesilmiş gelib-geden
Demek yollar bağlıdı (Kerkük bayatıları:1968: 15).

Kerkük hoyrat lehçesinde, demek olar ki, Tebriz lehçesinin aynı olduğu 
görünmektedir:

Okunmuri:
Derdim çoh okunmuri.
Mecnun kimi gezirem,
Göz yara tokunmuri (Age).
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Bu doğmalığın tarihi kökleri vardır: Son Abbasi halifesinin 1258-
ci ilde idamından sonra Bağdat başda olmakla tüm etraf şehir ve köy-
ler Azerbaycanın eyaletine çevrilerek onun tabiliyine geçmişdi (Büyük 
Azerbaycan şairi Fuzuli:1958:78). O vaxtdan Bağdat etrafında, Kerkük, 
Mosul, Erbil veb. şehir ve kasabalarda yaşayan soydaşlarımızla Güney ve 
Kuzey Azerbaycanlılar arasında ilişkiler daha da kuvvetlendi. Karakoyunlu 
devleti Azerbaycan,Ermenistan, Batı Iran,Irak, Kürdistan ve diger ara-
zileri ahate ediyordu.Başkenti Tebriz idi. Esas şehirleri Tebriz, Marağa, 
Erdebil, Nahçıvan, Gence, Bağdat, Arzincan veb. idi (Azerbaycan Sovet 
Ensiklopediyası:1979:54). Akkoyunlular, özellikle Uzun Hasanın haki-
miyyeti devrinde Azerbaycanın Kür nehrine kadar tüm arazileri, Karabağ 
mahalı, Arab Irakı, Iran Irakı, Fars ve Horasan sınırınadek tüm toprakları, 
Arzincan veb. dahil olmakla ona – Uzun Hasana tabi idi (Irak-Türkman 
lehcesi:2004:30). Meraklıdır ki, ingilis tatkikatçısı Stefan Lonkrik “Muasır 
Irakın dört asrı’’ (ingilizce,Oxfort,1925,20) kitabında ülkenin paytahtının 
yazın Tebriz, kışın Bağdat olduğunu kaydediyor (Irak-Türkman lehce-
si:2004:31).

 Tarih boyu Tebriz gibi Bağdat da Azerbaycan için medeniyet timsali ol-
muştur. Dahi Azerbaycan şairleri Fuzuli, Nesimi Irakta – kendi doğmaları 
arasında, dili, derdi bir olan halkı içerisinde yaşayıp yaratmış, en görkemli 
kalem sahiplerinin çoğunun yolu Tebriz’den ve Bağdat’tan geçmiştir. 

XI. asırda Bağdat’ta açılmış yüksek seviyeli meşhur Hizamiyye (1067-
ci ilde açılıb) medresesi Azerbaycanın bir çok mütefekkir alim ve şairle-
rinin hayatında mühim rol oynamışdır. Hatib Tebrizi, Kövsi Tebrizi veb. 
dahi şahsiyyetlerin hayat felsefesinde bu ali tahsil ocağının önemli rolu 
olmuşdur (Azerbaycan şiiri:1987:38).

Onlar dil ve etnik coğrafya bakımından aynı bir mensubiyetin taşı-
yıcılarıdırlar. Büyük ingilis yazarı Oldricin “ikiye bölünmüş yürek’’ ad-
landırdığı Sovet Azerbaycanı ile Güney Azerbaycanı... sınır sayılan Araz 
nehri böldüyü gibi Güney Azerbaycanla Irakda Azerbaycanlıların kadim-
den yaşamış oldukları ve şimdi de yaşadıkları arazini bböyle bir sınır bö-
lüyor (Altı yıl Dicle ve Fırat sahillerinde:1987:55-56). Tesadüfi değildir 
ki, Azerbaycan’ın devletçilik tarihinde mühim yeri olan görkemli devlet 
hadimi Haydar Aliyev bu barede “Kardeşlik’’ dergisine verdiyi müsahibe-
de şöyle diyor: “Tarihi araştıranda gördüm ki, Kuzey Azerbaycan,Güney 
Azerbaycan ve Irak Türkmanları bir bütünün parçalarıdır’’ (Kardeşlik: 
2000: 4).
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Nizami, Fuzuli ananeleri ile zenginleşmiş hem Güney Azerbaycan ede-
biyatı, hem Irak-Türkman edebiyyatı muasır devrde o taylı bu taylı bir çok 
dahi söz ustadlarının mahsuldar yaratıcılığı sayesinde gelişmişdir.Tekçe 
Güney Azerbaycan edebiyatında değil, umumtürk edebiyatında misil-
siz söz sanatı yaratmış, ister milli vatanperverlik hisleri, isterse de beşeri 
duygularla bu edebiyatları zinetlendirmiş dahi söz üstadı Mehemmed 
Hüseyn Şehriyar’ın yaratıcılığı Irak Türkman edebiyatına da öz ziyasını 
bahş etmiş, Türkman şairleri ondan behrelenmişlerdir. Otuz yıl Fars di-
linde kalem çapıp Fars gazelini göklere kaldırandan, bu dilde numunevi 
eserler yaratandan, muasır Fars gazelinin Hafızı lakabını aldıktan sonra 
Şehriyar doğma ana dilinde “Heyderbabaya salam’’ eserini kaleme aldı. 
Şehriyar bu eserinde yüzyıllar boyu her yerde, her kese malum ve doğma 
olan, lakin bu güne dek hiç kesin keşif edemediği bir insani hissi maharetle 
ortaya koydu: bu his uşaklık zorundan doğan hatıralar idi. Anasının yardı-
mıyla  artık renksizleşmiş uşaklık devri hatıralarını nazarinde canlandıran 
Şehriyar bu hatıraları öyle büyük maharetle kaleme almıştır ki, bu eserin 
Türk dilinde şairin ilk eseri olmasına hiç kes inanmaz. Şehriyar ana di-
linde şiir yazmağa başlarken maharetli bir sarraf gibi ana dilinin en güzel 
incileri, güzel ifade, tabir, atalar sözleri, meseller ve s. seçmiş, Haydar 
babaya salamı bunlarla zinetlendirmiştir. İşte buna göre Şehriyar ümum-
beşeri şairdir. Belki buna göredir ki, onun bu eseri Doğudan Batıya bütün 
Türk oymaklarında sevilmiş, muhtelif şairler tarafından esere döne-döne 
nazireler yazılmıştır. Güney Azerbaycan edebiyatında bu konuya müra-
caat edenler sırasında Muhammed Hüseyin Sehhaf Tebrizi, Nüsretullah 
Fethi Tebrizi, Coşqun, Cabbar Bağçaban, Heşterudlu İnayetullah Emirpur 
ve onlarca başkalarını göstermek olar. Zaman geçtikçe bütün dünyaya se-
pilenmiş Azerbaycan Türkleri de Şehriyar’ın sesine ses vermeye başla-
dılar. Daşkend’de Cafer İftiharın “Savalana salam’’, Daravalı Gulam’ın 
‘’Savalanım’’, Doktor Ebülfez Hüseyninin “Hasret’’ ve b. eserleri bu 
nazirelere numune ola biler. Bu mevzu Irak-Türkman edebiyatında da 
zaman-zaman öne çekilmiş, bir sıra şairlerin yaratıcılığında dikkat merke-
zinde olmuştur. Hüseyin Eli Mübarek’in “Tuz-Hurmatu’’ eseri, Ebdülletif 
Benderoğlu’nun “Gurgur baba’’ eseri, S. Muhammed Tuzlunun ‘’Gurgur 
babam’’ ve s. bu kimi eserler hakkında danıştığımız bu mevzunu davam 
ettirmekle birge Güney Azerbaycan edebiyyatının Irakda yayınlanması ve 
aydınlanması yönünde de büyük hizmetler gösterilmişdir.

Kuzey ve Güney Azerbaycan edebiyatının Irakta yorulmaz tetkikatçısı 
ve tebligatçısı, kendi halkını yürekten seven Ebdülletif Benderoğlu’nun bu 
istikamette gördüğü işler tekrarsızdır. Onun bu sahanın ışıklandırılmasına 
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adadığı bir sıra eserleri bu hizmete numunedir.Şairin ölmez Şehriyar’ın 
“Heyderbabaya salam’’ eserine  naziresinde şairin doğulduğu muhitin–
Tuzhurmatu ve Kerkük’ün güzel tabiat manzaraları, etnografik özellikleri, 
adet ve ananeleri yansımıştır. Lakin halkının dünya medeniyeti kervanın-
dan geri kalması, doğma yurdunun yadelli işkalcılar tarafından istismara 
uğraması ile hiç tür barışmayan Benderoğlu’nun bu eserinde içtimai fi-
kirler ön plana geçerek onun esas ruhunu teşkil etmiştir. Esere rey yazan 
görkemli alim-tetkikatçı Doktor Mehemmedtağı Zehtabi Benderoğlu’nu 
halkının mukadderatını daima düşünen, sevinci ile sevinen, qemi ile ke-
derlenen milli düşünceli şair kimi değerlendirerek onun “Heyderbaba’’ 
kervanına koşulmasını tesadüfi hesap etmiyor. Alim yazır: “Vatanperver 
şairin soydaşlarına olan büyük muhabbeti göz önündedir. Kanı kanından, 
dili dilinden olan İran Türklerinin talihi şairi öz doğmaları kimi daim dü-
şündürür’’ (GurGur baba.1973:41).

Şair ulu bildiği GurGur babaya (GurGur baba Kerkük’te tükenmeyen 
neft ocağıdır.Hemde insanların tapındığı, şifa bulduğu mukaddes ocak.
Ama ne yazık ki, hem de onların bütün acılarının nedeni) müracaat ederek 
onu kan kardeşlerinin hemdemi olmağa çağırıyor:  

Gurgur baba, Heyder baba ağladı,
Şehriyar’ın yarasını bağladı,
Daşa dönen yürekleri dağladı,
Sen de bir az Tebriz üçün yan, baba,
Gan kardeşin kan kusuyor, kan, baba (GurGur baba:1973:21).

Milletsever şair GurGur babaya borc biliyor ki, o sönmez şölesiyle zen-
cirlenmiş Iran Türklerine ışık saçıb salam göndersin:

Alovunu gece-gündüz saç bize,
Salam gönder  Şehriyara, Tebrize (GurGur baba:1973:23). 

Azerbaycan mevzusuna yaratıcılığında daha geniş yer veren 
Benderoğlu “Azerbaycan şiiri’’ (I cilt, Bağdat, 1987) adlı monografyasında 
Azerbaycan edebiyatının geçtiği uzun ve keşmekeşli tarihe nazar salarak 
Azerbaycan’ın 1828’de malum tarihi sebeplerden dolayı Güney ve Kuzey 
olmakla iki yere bölündüğünü, Azerbaycan topraklarının bölünmesi kimi 
edebiyatının da ikiye bölündüğünü kaydediyor. Müellif yazır ki, İran’da–
Güney Azerbaycan’da ana dilinde okuyup-yazmanın yasak edilmesi ve 
Farslaştırma siyasetinin geniş tebliğ olunması sebebi ile mevcut edebiyatta 
da bir boşluk ve gerileme meydana çıkmıştır. Müellif esere yazdığı girişte 
eski Azerbaycan devleti olan Manna devletinin tarihine dikkati celp ede-
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rek o devirden konkre tarihi belgeler gösterir ve bütün tarihi dönemleri 
yansıtan kaynaklardan faydalanarak geniş malumatlar ortaya koyur. Bütün 
dönemlerde dikkati daha çok edebi hadiselere yönelten tetkikatçı bu ese-
rinde Azerbaycan’ın mütefekkir şairleri Nizami Gencevi, Hagani Şirvani, 
İzeddin Hasanoğlu, İmadeddin Nesimi, Mehemmed Fuzuli, Getran 
Tebrizi, Hetib Tebrizi, Essar Tebrizi, Saib Tebrizi, Kişveri, Habibi, Hatai, 
Mehemmed Emani, Kövsi Tebrizi ve diğer dahi söz üstatlarının yaratıcılı-
ğına ışık tutmuştur. 

Irak Türkleri milli-medeni dirçeliş yolunda muayyen adımlar atmışlar-
dır. Esasen 50’li yıllardan başlayarak onlar dogma ana dilinde bir sıra mat-
buat organı neşir etmeye başlamışlardır. Irak Türklerinin medeniyeti tari-
hinde çok önemli yeri olan “Gardaşlig” dergisi (Turkman Gardaşlig Nadisi 
tarafından, 1961-1976), “Yurd” gazetesi, “Birlik sesi” dergisi (Turkman 
Yazarlar Birliyi tarafından, 1970) ve b. matbuat organlarında mütemadi 
olarak Güney ve Kuzey Azerbaycan edebi-ilmi muhiti ile alakadar yazılar 
derç olunurdu. Bu gazete ve dergilerin elimizde olan saylarında mevzu ile 
alakadar yer alan makalelerin umumi mazmununu bele karakterize etmek 
olar.

“Kardeşlik” dergisinin 1964 yıl tarihli 2. sayında görkemli Türkman tet-
kikatçısı Ibrahim Daguglu’nun büyük Azerbaycan şairi Şehriyar’in meşhur 
“Heyderbabaya Salam” eserinin Türkiye’de Ankara Üniversitesinde Türk 
Kültür ve Araştırmaları Enstitüsü tarafından (Türkiye Türkçesine Ahmet 
Ateş aktarmıştır) yayınlanması münasebetiyle büyük hacimli makalesi 
derç olunmuştur. Makalede müellif şairin hayatı, yaşadığı dönem, aynı za-
manda yaratıcılığı hakkında – özellikle, “Heyderbabaya Salam” uzun şiiri 
hakkında okurlara geniş malumat verir. Ölmez şairin değerli yaratıcılığını 
yüksek kıymetlendiren I.Daguglu yazır: “İnsan aşkıyla insani sarsılmaz 
aşkların önünde mağlup eden aşksız ıstıraplar sayesinde kazanılan yüksek 
bir ruh tecrübesinin sonucu olan bu irfan Şehriyarda boş ıstılah yığınla-
rı değil. Dini duygularla birlikte doğruluk, güzellik ve iyiliğin çok derin 
şekilde duyulması ve yaşamasıdır”. “Heyderbabaya Salam” eserini tahlil 
ederken müellif gösterir ki, bu eser milli hususiyetleri özünde yansıtmakla 
yanaşı Tebriz ve onun etrafında olan köylerin folklorunu araştırmak için 
önemli bir vesika sayıla biler. 

Umumiyetle, dahi Şehriyar’in hayatı ve yaratıcılığı hakkında yazılara 
bu dergilerde tez-tez rast gelmek olar. Yine aynı derginin 1964. yıl 6. sa-
yında görkemli Turkman araştırıcısı Eta Terzibaşi’nın şairle Tebriz’de gö-
rüştükten sonra yazdığı makalesi de geniş yer alır. Müellif Iranın en büyük 
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şairi gibi tanınan Şehriyar’in aynı zamanda Türk şiir aleminde de müstes-
na yeri olan değerli edebi simalardan biri olduğunu kaydediyor. O gösterir 
ki, eslen ve şahsen Türk olan bu şair özünü Türk edebiyatı çevresinde daha 
çok “Heyderbabaya salam” eseri ile tanıtmıştır. Eta Terzibaşı yazının so-
nunda şairle sohbetine dönerek teessüfle bildirir ki, şairin durumu onu çok 
kederlendirmiştir. Yazı müellifi gösterir: “Şehriyarla görüştüğüm esnada 
kendisinin oralarda takdir görüp-görmediğini sorduğumda “Eziyet görme-
yim de, tekdir istemem” – şeklinde cevap verdi. Bu yüce sanatkar İstanbul 
gibi bir muhitte yaşamış olsaydı, göreceyi tekdir ve teşvik sayesinde Türk 
edebiyatına, kim bilir, ne ölmez eserler armağan ederdi! Sorumlular onu, 
hiç olmazsa, oraları görmeye çağırsınlar, hürmetle ağırlasınlar. Umumi 
çağdaş edebiyatımızın dünya çapında bir şaire çoktan ihtiyacı vardır”.

Derginin 1968 yıl 3. sayında tarihçi Rıza Nurun “Irandaki Türkler” 
adlı makalesinde Iranda hükümranlık etmiş 4 Türk sülalesinden 
(Safeviler, Efganlar, Efşarlar, Gacarlar) bahsedilir. Derginin aynı sayın-
da “Azerbaycan’dan bir mektup” adı altında Tebriz’in milli şairi Hüseyin 
M.Sadig’in görkemli Türkman şairi Mehemmed Sadig’in olumu münase-
betiyle yazdığı “Mehemmed Sadig’i anarken” şiiri yer alır. Yürek yangısı 
ile yazılmış şiirde şair bir taraftan  gam-güssesini bildirirse, diğer taraftan 
aynı bir milletin evladı oldukları için iftihar hissi duyur, büyük Fuzuli, 
Hicri Dede kimi ölmezlik zirvesine yücelmiş Mehemmed Sadig’in ruhu 
karşısında baş  eğir. Kerkük’ü şiirde Azerbaycan’ın bir hissesi kimi göste-
ren şair bu hüzne bütün halkının  kara bağladığını  diyor:

Tebriz’imde Erkim gara bağladı,
Yaş töküben havar-havar ağladı,
Uçkun zirveleri ganla ıslandı,
Aman! Eyvah! Nece yürek dağladı!

Gandır Vatanimin karış-karışı,
Tutacak abiden burda oruşu.
Ahi, şanlı halkın bilirsen kimdir?
Menim milletimin dogma gardaşı! (Kardeşlik: 1968: 21)

“Kardeşlik” dergisinin 1970. yıl 1. sayında Mehemmed Hurşid 
Daquqlunun “Şiirlerine  göre Ali Tebrizi” adi ile derç olunmuş  makale-
si de dikkati celp ediyor. Makale müellifi vatanperver şair Ali Tebrizi’ni 
odlu-alevli bir dağa, bitip-tükenmeyen bir sele  benzeterek  onun şiirlerin-
de millet, yurt, gayret, hürriyet duygularının yansıdığını, insani gafletten 
uyandırdığını vurguluyor.Şair geçmişini, milletini, ana dilini unutarak yad-
lara yaltaklık eden, Tahranın sokaklarında  kendini Fars gibi kaleme veren 
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namussuz insanlara büyük düşman olduğunu göstererek böyle adamların 
alçak, korkak, rezil olduğunu, kişisel menfaat gütmelerini sonsuz nefretle 
şiirlerinde gösterir:

Özünü itirenner, gulam olannar,
Milletini atib dilin danannar,
Tülkü kölgesinde, ey daldalanannar,
Utanın, özüzü çok da satmayın! (Kardeşlik: 1970: 12)

Dogma dile muhabbet şairin şiirlerinde kuvvetlidir:

Burahmaram gede başımdan bu ana dilimi,
Kimin cesareti vardır menim dana dilimi,
Cahana biz geleni dörd min ilden artıkdır,
Ki, yohsa bak, hami tarihlere sana dilimi. (Kardeşlik: 1968: 21)

Lakin bununla bele şairin kederli, elemli şiirleri de çoktur. Müellif ma-
kalede  yazır: “Iran’da şairin halkına değer verilmiyor, dogma ana dilinin 
tanıtılmasına imkan verilmiyor, hürriyet baskı altında, Farslaştırılma alçak 
yollarla yürütülmekte, şehirler, kasaba ve köyler önemsizlik perdesi altın-
da danışan, sesini çıkaran zindanlara salınır.Durum bele olunca değerli şair 
nece kederli olmasın? Günleri nece perişan-zar geçmesin?” 

Yazının sonunda M.Daquqlu şairin kan kardeşleri, dildaşları ile, özel-
likle Iran Türkleri ile sıkı alakalarına dokunur, bundan gurur ve sevgi duy-
duğunu  vurguluyor.

1970’ten neşre başlayan “Birlik sesi” dergisinin sayfalarında de Güney 
Azerbaycan edebiyatı, yeri geldikçe, ışıklandırılmıştır. Derginin 1970. yıl 
5. sayında Güney Azerbaycan edebi muhiti ile bağlı geniş hacimli bir ma-
kale derç olunmuştur. “Iran Türklerinin edebiyatı tarihinden” adi ile  veril-
miş makalede  müellif gösterir ki, Iran Türkleri yalnız Tebriz’de ve onun 
etrafında  değil, aynı zamanda Gezvin, Save, Hemedan, Gaşgay, Beharlu, 
ve b. ellerde de yaşıyorlar. Onların içerisinden görkemli şahsiyetler çık-
mıştır. Makalede, esasen X.-XI. asırlardan uzu beri yaranmış  edebiyat 
ve bu edebiyatın görkemli simaları – Hetib ve Getran Tebrizi (XI. asır), 
Hasanoglu, Kişveri, Şah Gasim Envar Tebrizi (XIII.-XIV. asırlar) hakkın-
da bilgiler verilir.

XV.-XVI. asırlarda ülke dahilinde  baş veren umumi içtimai-edebi ha-
diselerden bahsedilerek Şah İsmail Hatai’nin şairlik, devletçilik faaliye-
tinden sohbet açılır. Müellif daha sonra XVI.  asırda yaşamış Govsi ve 
Saib Tebrizi kimi görkemli Azerbaycan şairlerinin  yaratıcılığına doku-
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narak hece veznini yazılı edebiyata getiren ve onun klasik numunelerini  
yaradan Garacadagi  Ebulgasim Nebati (XVIII. asır) kimi söz üstadından 
geniş bahsedir.Yazı müellifi gösterir ki, bu gün tamam Iran Türkleri arasın-
da Karabağ’da  yaşayıp-yaratmış meşhur  Azerbaycan şairi  Molla Penah 
Vagif’in  (XVIII. asır):

Humar-humar bakmak göz gaydasıdır,
Lale tek gızarmag üz gaydasıdır,
Perişanlık zülfün öz gaydasıdır,
Ne badi-sebadan, ne şanedendir – 
Mısraları nice diller ezberidirse. Nebatinin:

Seba, menden söyle, o guluzare,
Bülbül gülüstane gelsin, gelmesin?
Bu hicran düşkünü, iller hastası,
Gapına dermane gelsin, gelmesin?
Şiiri de dilden-dile gezir. (Birlik Sesi: 1970: 18)

Makale ölmez Şehriyar’ın  hayatı ve yaratıcılığı hakkında verilen 
yeni şiirlerle  davam ediyor. Iranda yeni şiirin gafile salarlarından olan 
büyük şairin  diğer eserlerinin  (“Gecenin efsanesi”, “İki behisht kuşu”, 
“Stalingrad kahramanları” ve b.) adını kaydederken Şehriyar’ın çok değer-
li ve dolgun ilmi makaleler müellifi gibi de tanındığı gösterilir. Şehriyar’ın 
ilk defe olarak Fars şiirinde “Azerbaycan mektebi” ilkesini ireli sürmesi 
makalede kendi eksini tapmıştır. Fars tenkitçilerinin iddia ettikleri  “Hind 
mektebi” onların fikrince, XVI-XVII. asırlarda formalaşmağa başlamıştır. 
Şehriyar gösterir ki, bu mektebin esasini koyanlar Azerbaycanlılar, özel-
likle Tebrizliler olmuşlardır. Bundan ilave, hind mektebi şairleri  Gatran 
Tebrizi ve Nizami Gencevi devrinden Fars şiirinde yaranmağa başlamış 
hususiyetleri  davam ettirmişlerdir. Buna göre de,  Fars şiirinde Gatran 
ve Nizamiden başlanmış  hususi bir şiir mektebi olmuş ve bu gün de  da-
vam etmektedir ki, “Azerbaycan mektebi” adlanmalıdır. Makalede denilir: 
“Böylece, Fars şiirinde üç esas şiir mektebi – Horasan, Irak ve Azerbaycan 
mektepleri olmuş ve bugün de davam etmektedir”.

Iran Türklerinin millî-azatlık harekatına  dokunan yazı müellifi XX. as-
rın evvellerinden başlayarak 60’lı yıllara dek davam etmiş – 1906-11’li 
yıllarda Settarhan ve Bagirhan’in rehberliyi altında mücahitler, 1920’de 
Şeyh Mehemmed Hiyabani başçılığı ile kıyamcılar, 1945-46’lı yıllar-
da  Seyid Cefer Pisheverinin ve Demokrat Fırkasının rehberliyi altında 
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fedailer, 1950-60’lı yıllarda ise Semed Behrenginin kendi dostları ile bu 
dövüş sahnesindeki kalem mübarezesinden bahsedir. Azerbaycan balaları-
nın semimi muallimi, Iran Türkleri folklorunun yorulmaz toplayıcısı, aynı 
zamanda yazar  kimi tanınmış S.Behrengi’nin yaratıcılığından bahseden  
müellif  kaydediyor ki, o, daima halkının millî hukuklarının, doğma ana 
dilinin korunması keşiğinde  dayanmıştı. Tabii ki, bu, mürteci kuvvelerin 
hoşuna gitmiyordu. 

Derginin aynı sayısında  “Iran Türklerinin muasır şiirinden  seçmeler” 
başlığı altında M. Şebüsteri’nin ve Medine Gülgün’ün şiirlerinden numu-
neler verilmiştir. 

“Birlik Sesi” dergisinin 1972. yıl  altıncı sayısında İran 
Azerbaycanlılarının yorulmaz savunucusu Doktor Mehemmedtağı Zehtabi 
Şebüsterlinin “Tebrizli Ressam Aziz Selim” adlı makalesi yer alır. Her bir 
sanatkarın doğduğu toprak ve mensup olduğu halk hepimizi meraklandı-
rır. M.Zehtabi asıl ismi Muhammed Abdullahi olan ressamın vatanından 
didergin düşme nedenlerini gösterirken 1945-1946’lı yıllar 21 Azer neh-
zetinden bahsediyor: “Aziz Selim... binlerce İran Türkü gibi inkılapta iş-
tirak etmiş, Azerbaycan Millî Hükümetinin kurulmasında çalışmış ve bir 
yıl Milli Hükümet devrinde muhtelif hezbi ve devlet işlerinde çalışmıştır. 
1946 yılında Amerika-İngiltere ve şah ordularının birge hücumu neticesin-
de 21 Azer nehzeti yenildikten sonra İran Türklerinin çoğu gibi A.Selim 
de vatandan didergin düştü.” (Birlik Sesi, 1972: 14) Irakta sığınacak bu-
lan M.Abdullahi yalnız kendi ressamlık sanatıyla acılarını dinletiyordu. 
Gerçek yaşam manzaralarını tasvir eden ressam Türklerin şanlı geçmişini, 
milli-azatlık mübarezesinin (Meşrute İnkılabı, Şeyh Muhammed Hiyabani 
kıyamı, 21 Azer nehzeti vb.) yansıtan tablolar, aynı zamanda Haydar 
Emioğlu, Erani, Settarhan, Bağırhan ve İran Türklerinin iftiharı olan on-
larca başka şahsiyetlere adanmış kıymetli tarihî levhalar yaratmıştır. 

Bu derginin 1977 yıl 19. sayısında Muhammed Bayatoğlu’nun “Güney 
Azerbaycan’da Şehriyar’a Cevap Verenler” başlıklı makalesi yayınlan-
mıştır. Bütün İran’da Fars ve Türk şairleri arasında sanatkarlık zirvesi feth 
etmiş ölmez Şehriyarla övünen yazı müellifi şairin meşhur “Heyderbabaya 
Selam” eserine 36 şairin nazire yazdığını kaydediyor. Güney ve Kuzey 
Azerbaycan’da, Türkiye’de, Irak’ta yaşayan bu şairlerden başka bir uyğur 
şairinin de adı geçen esere nazire yazdığı kaydediliyor. Makalenin sonun-
da Şehriyar’ın Türkçe yazdığı bir gazeli yer alıyor: 
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Ey vatan için uyku görmez beyler,
“Vatan” deyip hey çırpınan yürekler,
Bu sözleri size desin gökler,
Saadetçin ne gezirsiz uzağı,
Gelin gezin bu yurdu, bu toprağı... (Birlik Sesi: 1977: 20)

Irak Türklerinin Azerbaycan edebiyatının Irak bilimsel edebi ortamı 
için karanlık olan bu yönünün matbuatta ışıklandırılmasında gösterdikleri 
böyle gerekli ve şerefli hizmeti onların milli vatanperverlik hizmeti gibi 
yüksek kıymetlendiririz. İnanıyoruz ki, bu edebi ilişkiler gelecekte daha 
geniş çapta geliştirilecek ve edebiyatımıza kendi töhvesini verecektir. 
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