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KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA
AZERBAYCAN-TÜRKİYE EDEBÎ ALAKALARI vE 

NUSRETTİN ABDULOV’UN RUBAİLERİ

KAYA, Turhan
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Geçmiş yüzyılın son çeyreğinde ivme kazanarak oluşan değişim süreci; 
“küreselleşme” kavramı ile adlandırılmış, etkileri bütün alanlarda görül-
müş; ülkeler her yönden sürecin içinde yeni arayışlara girmişlerdir.

Azerbaycan, Batı Asya’da bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları 
ile bir kısım İran topraklarına verilen addır. Kuzey ve Güney Azerbaycan’a 
M.Ö. II. asırda Sakalar gelmişler, V. ve VI. asırlarda ise Oğuz boylarının 
göçleri ile bu topraklar Türk yurdu haline gelmiş, 1928’den sonra ikiye bö-
lünmüştür. Azerbaycan topraklarında XIV. asırda başlayan yazılı ede-
biyat XIX. asrın ilk yarısına kadar Osmanlı devleti kültür dairesi içinde 
varlığını sürdürmüştür. XIX. asrın ikinci yarısından sonra Azerbaycan ede-
biyatında yenileşme ve değişme Batı etkisinde yeni bir devreye girmiştir.

Avrasya’nın geleceğinde etkin olacak iki Türk devletinin geçmişteki ve 
bugünkü edebî alâkaları çok önemlidir. Diğer kardeş Türk cumhuriyetlerle 
olan alakaların da güçlendirilmesinin küreselleşme sürecinde ayrı bir öne-
mi vardır.

Türkiye’deki edebî gelişmeler ile Azerbaycan’daki paralellikler çok 
yönlüdür. Nusrettin Abdulov’un rubaileri Bakü’de yayımlanmış olup, tema 
zenginliği ve söyleyişteki güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Eserden seç-
tiğim rübailer üzerinde görüşlerimi sunacağım 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Azerbaycan, Türkiye, edebî alaka-
lar, Nusret Abdulov, rübai.
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ABSTRACT

Azerbaijan-Turkey Literary Relations and the Rubais of Nusrettin 
Abdulov in the Globalizatio Process

The changing process, started in the last quarter of the past century is 
called “globalization”; and its effects on all aspect , dragged(drove) the 
peoples into a  new areas of pursuence.. 

The land in  theWestern Asia and the northern districts of Iran is called 
“Azerbaijan”. Sakas had came to the North and South Azerbaijan in the 2nd 
century BC. With the migrations of the Gagauz tribes in the 5th and the 6th 
century, this land became a Turkish homeland; and divided into two after 
1928. The written literature in Azerbaijan, started in the 14th century kept 
its presence in the Ottoman cultural circles until the first half of the 19th 
century. The changes and the renovations in Azerbaijan literature eateved 
a new era under the influence of the West, in the second half of the 19th 
century.

The present and the past literary relations between two Turkish states, that 
will be effective in the future of Eurasia, are very important. Strengthening 
the relations with the other frendly Turkish Republics has also significance 
in this globalization process.

The literary progress in Turkey and the parallelism in Azerbaijan have 
various aspects. The Rubais of Nusrettin Abdulov have been published in 
Baku, and attract attention with its rich themes and the quality of saying. 
I would like to express my opinions on the epigrams I chose from this 
work.

Key Words: Globalizatio process, Azerbaijan, Türkiye, literary 
relations, Nusrettin, Abdulov, rubai.

-----

0. Küreselleşme Bağlamında Türkiye ve Azerbaycan

Geçen asrın son çeyreğinde ivme kazanarak oluşan değişim süreci “kü-
reselleşme” kavramı olarak adlandırılmış, etkileri bütün alanlarda görül-
müş; ülkeler her yönden sürecin içinde yeni arayışlara girmişlerdir.Türkiye 
ve Azerbaycan da bu gelişmelerden payını almıştır.

Azerbaycan-Türkiye edebî alakalarının gereğince ele alınabilmesi için, 



943

bölge tarihinin bilinmesi gerekir. 1828 Türkmençay Antlaşması ile ikiye 
ayrılmış olan Azerbaycan Türklüğü, Sovyetler Birliği'nin yeniden yapı-
lanmaya girdiği tarihten sonra hızlanan küreselleşme sürecinde,değişik 
topluluklarda eski değerler ve yapılar terk edilerek, yeni oluşumlar 
gerçekleşirken,Türk soylu halkların da kendi bağımsızlıklarını kazanma 
ve kültürlerini geliştirerek çağdaş uygarlığın gereklerini yerine getirmek 
üzere sistematik çalışmalara yöneldiği gözlenmektedir.

Küreselleşme süreci ekonomik, teknolojik, kültürel, siyasi, askerî ve 
sosyal boyutları olan ve insan hayatının tamamını içeren dinamik bir ol-
gudur. Bu kavram içinde yer alan gelişmelerin tamamı her ülkede mev-
cut sistemleri önemli ölçüde değiştirmekte veya değişime zorlamaktadır.
Türkiye ve Azerbaycan’ın da bu bağlamda değişim ve gelişimin içinde yer 
alarak dünya barışına ve insanlığın sürdürülebilir bağlamdaki geleceğine 
katkıları gündemde yer almaktadır.

Küreselleşme öncesinde, XIX. asır Osmanlı İmparatorluğu’nun siya-
si, kültürel ve sosyal yönden çözülüş, hatta çöküş dönemidir. Edebiyat 
da bu dönemdeki olumsuzluklar içinde yeni bir yapılanmaya yönelmiştir. 
Tanzimat hareketinden sonra toplumda her alanda büyük değişimler ol-
muş, edebî ekoller, yeni arayışlarla Avrupai yaklaşımları sergilemiştir.

XIX. asrın ikinci yarısından itibaren Türk dünyasındaki yakınlaşmalar 
ivme kazanmış, 1930’lara kadar Türkiye’deki edebî, fikri ve siyasi geliş-
meler Azerbaycan ve diğer Türk topluluklarında geçmişten geleceğe taşı-
nan ortak tarih, kültür ve edebiyat ; küreselleşme sürecinde değişme, geliş-
me ve yeniden yapılandırılma sonucu; sözlü-yazılı ve görsel ürünlerle 21. 
asırda fonksiyonlarını bulundukları yerlerde sürdürmektedirler. 

Türkiye’deki üniversitelerde, Türkiye dışındaki Türk devlet ve toplu-
lukları ile ilgili konular sistematik olarak ele alınmakta, her birim kendi 
vizyon ve misyonuna göre programlarındaki çalışmalarını yürütmektedir.

1. Küreselleşme Bağlamında  Azerbaycan Türkiye Edebî Alakaları 

1.1. Tarihî Perspektif Açısından Azerbaycan         

Azerbaycan, Batı Asya’da Azerbaycan toprakları ile bir kısım İran 
topraklarına verilen addır. Kuzey ve Güney Azerbaycan’a M.Ö. II. asırda 
Sakalar gelmişler, V. ve VI. asırlarda ise Ablanlar ve Hun boylarının göç-
leri ile bu topraklara ilk yerleşmeler olmuş, (SÜMER, 1999:107, SARAY, 
1996:16)) bölge X.-XI.yüzyılda Çağrı Bey’in getirdiği oymaklarla Türk yur-
du haline gelmiş, (KÖYMEN,  1989:17, BOZKURT, 1999:381) Selçuklu 
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hakimiyeti 1064’te Azerbaycan’ın Türkleşmesinin son safhasını oluştur-
muştur. 1146’dan sonra Atabegler ve 1231’de İlhanlılar döneminin ardın-
dan, Altınordu, Celayir, Timur, Karakoyunlular ve Akkoyunlular Türk nü-
fus yoğunluğunun en kesif çağını bu coğrafyada yaşamışlardır. Safevileri 
Afşar ve Kaçar dönemi takip etmiş, Hanlıklar dönemi Rus yayılmacılığı ile 
sona erdirilmiş, 1928’Türkmençay Antlaşması sonucu Azerbaycan ikiye 
bölünmüştür.(SARAY, 1996:24-26)

1905 Rus ihtilali, Azerbaycan’ın kültür ve edebiyat alanında yeni geliş-
melere yol açmış (SARAY, 1996:30) ,1917 ihtilali ile “Kafkasya Kurultayı” 
toplanmış 28 Mayıs 1918 de “Millî Azerbaycan Cumhuriyeti ilan edil-
miş ve Türkiye tarafından tanınmıştır. İki yıl süren bu dönemden sonra, 
1922’de Ruslar bölgeyi işgal etmişler,(SARAY, 1996:48) önce Kafkas 
Ötesi Sosyalalist Fedaral Sovyet Cumhuriyeti, 1936’da ise Azerbaycan 
SSC adını almıştır.19-21 Ocak 1990’da Kızıl Ordu tanklarıyla Bakü’ye 
girmiş, 30 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, 7 Haziran 
1992’de Ebulfez Elçibey’i Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başına getirmiş-
tir. Ne var ki, yeterli demokratik tecrübesi olmayan ve çok sayıda siya-
si partinin ve hizbin ortaya çıktığı Azerbaycan’da dış güçlerin desteği ile 
Ermenilerin Karabağ’ı bahane edip, savaş açması ülkeyi kaosa sürükle-
miştir. Ülkenin bu kaostan çıkması için 3 Ekim 1993’te Haydar Aliyev 
devlet başkanı seçilerek, kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin geleceğe 
yönelmesinde etkili politikalar sürdürmeye koyulmuştur.

1.2. Azerbaycan Edebiyatının Tarihî Kökleri

Genel Türk edebiyatının bir kolu olan Azerbaycan’daki Türk  
edebiyatı,”Doğu Oğuzca” ile ürünleri XIII. asırda başlayan yazılı ede-
biyat ile vermeye başlamış; ilk eserin Hinduşah- Nahçivan’ın yazdığı 
“Sıhahu’l Acem”olduğu dile getirilmiştir (HEYET, 1995:256). Bu ede-
biyat,  XIX. asrın ilk yarısına kadar Osmanlı devleti kültür dairesi için-
de varlığını sürdürmüştür. XIX. asrın ikinci yarısından sonra Azerbaycan 
edebiyatında yenileşme ve değişme Batı etkisinde yeni bir devreye girmiş-
tir. Azerbaycan’da,  21 Ağustos 1956’da Azerbaycan Türkçesi resmi dil 
ilan edilmiştir. Bugünkü Azerbaycan okullarında eğitim tamamıyla Türkçe 
olmakla beraber diğer Avrupa dilleri de okutulmaktadır.

Azerbaycan sahasına ait sözlü edebiyat mahsullerinin ilk izleri Kâşgarlı 
Mahmud’un yazıya geçirdiği parçalarda, en eski dil hatırası ise İbn-i 
Mühenna Lugati’nde görülmektedir. 13. yüzyıl dil yadigarlarından olan 
bu eser Azeri şivesinin belli bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. 
Kitab-ı Dede Korkut ise, Azerbaycan Türkçesi’nin bütün özelliklerini or-
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taya koymaktadır. Azerbaycan dilcileri, Azerbaycan Türkçesi yazı dilinin 
teşekkülünü iki merhaleye dayandırır: I.. 3.-5. yüzyıllardan 7.-8. yüzyıl-
lara kadar olan dönem Kıpçak tipli Azerbaycan Türk halk dilidir. II. 7.-8. 
yüzyıllardan 9.-10. yüzyıllara kadar olan dönemde, daha evvelki dil özel-
liklerine Oğuz-Selçuk şive özellikleri de karışmıştır. Bu tasnif ve tarihler 
konuşma dili için doğru olsa bile, yazı dilinin gelişimi için teorik olduğu 
açıkça ortadadır. Zira Oğuz Türkçesi’nin ilk yazılı belgeleri 13. yüzyıla 
uzanmaktadır. Bugünkü Azerbaycan Türkçesi’nin bir yazı dili olarak Oğuz 
Türkçesi’nden farklılaşması ve kendine has bazı fonetik ve morfolojik 
özellikler kazanması çok daha sonraki devirlerde ortaya çıkmış olmalıdır.

Azerbaycan Türk edebiyatı’nda başlangıçta İran edebiyatı’nın tesiri al-
tında eserler verilmişse de, daha sonra İran şairlerini bile gölgede bıraka-
cak şairler yetişmiştir. Katran Tebrizi (1012-1018), Azerbaycan’da Farsça 
şiirler yazan ilk Türk şairidir, ancak Türkçe eserlerinin de bulunduğu sa-
nılmaktadır. Katran Tebrizi ile başlayan Farsça şiir yazma geleneği, ba-
zen Hatip Tebrizi gibi Arapça eser veren şairlerle Arapça’ya da yönelmiş 
olmakla beraber, uzun yüzyıllar devam etmiştir. Memmed Eli Terbiyet, 
Farsça yazdığı Danişmendan-i Azerbaycan (Azerbaycan Bilginleri) adlı 
eserinde Azerbaycan’da Farsça yazan şairleri liste olarak vermiştir. Diğer 
pek çok Türk şairi gibi Genceli Nizami (1141-1204) de, Farsça yazmış 
olmasına rağmen kendinden sonra yetişen Fars ve Arap şairleri gibi Türk 
şairleri üzerinde de çok etkili olmuştur.

Azerbaycan Türkçesi’nin ilk önemli şairi Hasanoğlu mahlasını taşıyan 
Şeyh İzzeddin Efserani’dir. 14.-15. yüzyıllarda Kasım, Envar, Nesimi, 
Kadı Burhaneddin ve Habibi yetişmiştir. Erzurumlu Kadı Darir’in eserle-
rinde de Azeri Türkçesi’nin özellikleri görülür.16. yüzyılda, bugünkü Irak 
topraklarında yaşamış ve eserleriyle Türk edebiyatı’nın en büyük üstatla-
rından biri olmuş Fuzuli’nin dilinde de Azeri Türkçesi’ söyleyiş özellik-
lerine rastlanır. “Bu yüzyılda Azerbaycan sahasında eser veren Tahmasp, 
Bidari, Mesihi, Şahi gibi şairler bulunmaktadır. Azerbaycan sözlü ede-
biyat geleneğinde çok ileri durumdadır. Aşık Kurbani Azerbaycan’daki 
aşıklık geleneğinin ilk temsilcisi kabul edilmektedir . Halk şiiri, aşık tarzı 
şiir geleneğinde Kurbani ile sağlam temeller üzerine bu yüzyıldan itibaren 
yükselmeye başlamıştır “ (CAFEROĞLU, 1988 :61) .

17. yüzyılda Mevci, Melik Bey Avcı eser vermiştir .18 .yüzyılda, Nevayi 
ve Fuzuli’nin açtığı yolda yürüyenlerin ve Arap-İran edebiyatlarını taklit 
edenlerin Türk şiirini çıkmaza soktuğu bir dönemde, Azerbaycan halk di-
lini kullanan Vakıf şiir diline yeni ufuklar açmıştır. Çağdaş Azerbaycan 
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kültürünün kuruluşuna düşünce ve eserleriyle öncülük edenlerden biri de 
Abbaskulu Ağa Bakıhanlı (1794-1847)’dır. Azerbaycan Türk Edebiyatı’nda 
roman ve hikayecilik çığırını da açan A. A. Bakıhanlı, eserleri ile Mirza 
Feth Ali Ahundzade geleneğini hazırlamıştır.

18. yüzyıldan sonra kendine has geleneklerini kurma sürecine giren 
Azerbaycan Türkleri arasında üç edebi temayül belirdi. Bunlardan ilki 
klasik gelenekleri yaşatmaya çalışan Zakir ve Âşık mahlaslı Mehmet 
Beg’in öncülük ettiği grup, ikinci grubun öncülüğünü ise Mirza Feth Ali 
Ahundzade yapmıştır. Üçüncü gruptakiler ise, Natevan Hanım’ın öncülü-
ğünü yaptığı Meclis-i Üns’teki şairlerdi. Bu devirde Zakir’in öncülük et-
tiği Vakıf ve Sabir’in zirveye çıkardığı satir türü yaygınlaşmış ve Natevan 
Hanım’ın kurduğu “Meclis-i Üns” ile başlayan edebî mahfiller, “Gülistan”, 
“Divan-ı Hikmet”, “Meclis-i Feramuşan”, “Beytü’s-safa”, gibi topluluk-
larla yaygınlaşmıştır

Hasan Bey Zerdabi, Gaspıralı İsmail Bey gibi dealistler, Türkler’i dil ve 
kültür bakımından bütünleştirmeye çalışmış, hatta Gaspıralı’dan da önce 
1875 yılında Rusya’da Türkçe baskı yapan ilk matbaayı kurarak “Ekinci” 
adında bir Türkçe gazete yayınlamaya başlatmış , Azerbaycan’daki basın 
hayatına da öncülük etmiştir

Mizahi edebiyatta ise Celil Memmedguluzade’nin “Molla Nasreddin” 
dergisi oldukça önemlidir. 1905-1920 arasında çok sayıda mizah dergisinin 
çıkmasına öncülük etmiştir. Azerbaycan’da mizahi edebiyat Molla Penah 
Vakıf ve Molla Penah Vedadi ile başlamış, Mirza Feth Ali Ahundzade ile 
zirveye ulaşmıştır. Onları Kasım Bey Zakir ve Hacı Seyyit Azim Şirvani 
takip etmiştir. Molla Nasreddin’de hiciv ve mizahla ilgili yazı ve şiir yaz-
maya başlayan Fars ve Türk edebiyatlarını çok iyi bilen Mirza Ali Ekber 
Sabir, cahilliği, taassubu ve her türlü ahlaksızlığı hicvettiği “Hophopname” 
adlı eseriyle bütün Türk Dünyası’nda tanınmış, bu eser Abdulmecitt Doğru 
tarafından 1975 yılında Ankara’da yayınlanmıştır. 

Azerbaycan edebiyatında nesrin öncüsü Mirza Feth Ali Ahundzade 
(1812-1878) olmuştur. Ahundzade işe tercümeyle başlamış, Azerbaycan 
sosyal hayatını gerçekçi bir anlayışla aksettiren piyeslerle devam etmiş-
tir.Tiyatro alanında Ahundzade’yi Necef Beg Vezirli ve Abdurrahim Bey 
Hakverdi takip etmiştir. “Arşın Mal Alan” adlı opera ile geniş bir şöhrete 
kavuşan Üzeyir Hacı Beyli (1885-1948), Azerbaycan musikisinde derin 
izler bırakmış; eserleri başta Gürcüce, Ermenice, Farsça olmak üzere pek 
çok dile çevrilmiştir. Büyük bir bestekar olan Hacıbeyli, Fuzuli’nin “Leyla 
ve Mecnun” mesnevisini, Azerbaycan millî marşını ve Nuri Paşa kuvvet-
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lerinin Bakü’ye girişi üzerine Ahmet Cevad’ın “Çırpınırdın Karadeniz” 
adlı şiirini bestelemiş; ayrıca “Rüstem ve Şöhrab”, “Aslı ve Kerem”, “Şah 
Abbas”, “Köroğlu” operalarını ve “Azerbaycan Musiki Tarihi’ni” yazmış-
tır. 

Azerbaycan’da doğan, ancak Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin kül-
tür hayatına büyük hizmetler veren Hüseyinzade Ali Bey (1864-1940) 
Türkiye’ye ve Türklüğe duyduğu ilgi ve sevgi onu Türkiye’ye sürükle-
miştir. İstanbul’da askeri tıbbiyeye kaydını yaptırmış ve mezuniyetinin ar-
dından aynı okulda cildiye hocalığı yapmıştır. Tahsili ve hocalığı sırasında 
Servet-i Fünun topluluğu yazar ve şairlerinden başta Halit Ziya olmak üze-
re pek çoğu ile tanışmıştır. Azerbaycan’da çıkardığı “Hayat” gazetesinde 
ve “Füyuzat” dergisinde Türk  Dünyası’nın ortak yazı dilinin İstanbul ağ-
zına dayanması gerektiğini savunmuş; kendi de Tevfik Fikret ve Halit Ziya 
üslubu ile yazmıştır. Fikirleri ile yakın çevresinde ve Ziya Gökalp gibi 
Türk fikir adamları arasında ilgiyle karşılanmıştır. 

Aynı dönemde yaşayan Azerbaycan’ın milliyetçi şairlerinden Ahmet 
Cevad (1892-1937), Mehmet Emin’in hece ölçüsüyle ve sade bir dille yaz-
ma anlayışını örnek almış, Hüseyin Cavid (1883-1944) ise Tevfik Fikret ve 
Abdülhak Hamit’in sanat anlayışından etkilenmiştir. A.Cevad ve H. Cavid 
eserlerini Türkiye Türkçesi ile yazmışlardır.. 1910’da Nahcıvan’a dö-
nen Cavid, Gence, Tiflis ve Nahcıvan’da öğretmenlik yapmıştır. 1919’da 
Bakü’ye geçtikten sonra 1937’de tutuklanıncaya kadar burada yaşamış ve 
1944’te Sibirya’da sürgünde ölmüştür. 1982’de ise, kabri Nahcıvan’a nak-
ledilmiştir. Eserlerinin büyük çoğunluğunda tarih, sevgi, sosyal buhranlar 
ve metafizik konularını işlemiştir.

1929’da mizah edebiyatında önemli bir yeri olan Molla Nasreddin ka-
panmış ve 1952’ye kadar hiç mizah dergisi çıkmamıştır. 1952’de “Kirpi” 
çıkmaya başlamış, fakat bu dergi millî davalardan uzak, rejim propagan-
dasına yönelik bir anlayışla yayınlandığı için Molla Nasreddin’in yerini 
tutamamıştır. 

Hüseyin Cavid, Samed Vurgun, Resul Rıza, Mikail Müşfik, Süleyman 
Rüstem, Memmed Rehim, Ehmed Cemil dostluk, kardeşlik, aşk konuları-
nı işleyen şiirleri Rusça ve Ermenice’ye tercüme edilen Osman Sarıvelli, 
çağdaş Azerbaycan Türk şiirinde şiirin geçmişi ile bu günü arasındaki köp-
rüyü temsil eder.

1.3. Azerbaycan Edebiyatının Yakın Dönemleri

Avrasya’nın geleceğinde etkin olacak iki Türk devletinin geçmişteki ve 
bugünkü edebî alâkaları çok önemlidir. Diğer kardeş Türk cumhuriyetlerle 
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olan alakaların da güçlendirilmesinin küreselleşme sürecinde ayrı bir öne-
mi vardır. 

Azerbaycan edebiyatının tarihî gelişme seyri içinde, Bahtiyar Vahabzade 
ve Nebi Hezri’nin eserleri Türkiye’de de yayınlanmış ve ilgiyle okunmuş-
tur. Azerbaycan’ın durumunu felsefi bir derinlik ve zenginlik içinde ele 
alan Vakıf Samedoğlu ve İslam Seferli, Hüseyin Arif, Eli Kerim, Gasım 
Gasımzade, Gabil ve Eliağa Kürçaylı gibi isimler son dönem şair neslinin 
öncüleridir.

28 Mayıs 1994’ te şehit edilen şair, araştırmacı ve mütercim Halil Rıza, 
halk şiiri tarzındaki eserleri ile Güney Azerbaycan’da da tanınan Memmed 
Araz, didaktik eserler veren ve şiirleri yanında manzum hikaye ve masal-
larıyla da tanınan Mirvarid Dilbazi, Tevfik Fikret’in Şermin adlı kitabını 
Azerbaycan Türkçesi’ne aktaran Fikret Sadık, Tevfik Bayram, Neriman 
Hesenzade, Fikret Koca, Mestan Güner, Elekber Salahzade, İsa İsmayılzade 
gibi 1960’lı yılların şairleri ile, bunlardan sonra yetişen; şairliği yanında 
bilim adamı da olan ve aile, dil, sosyal problemler gibi konulara eğilen 
Sabir Rüstemhanlı, Musa Yakup, Çingiz Elioğlu, Nüsret Kesemenli ve 
Vagif Nesib gibi 1970’li yılların yetiştirdiği şairler kendi milli çizgilerini 
bulmuş, hatta bazıları kendilerini de aşarak zirveleşmiştir.

Azerbaycan Türk şiiri bu iki neslin şahsında hümanizmin yeni, ferdi, 
açıklığa kavuşan ve bir anlam kazanan çağdaş mazmunu ile daha da zen-
ginleşmektedir. Şiirde manevi ve ahlaki değerlere daha çok yer ayrılmakta 
ve bu değerlerin oluşmasına gayret edilmektedir. Kronikleşmiş sosyal buh-
ranların çözülmesine çalışılmaktadır. Böylece şiirin ruh hali daha homojen 
bir hal almakta, dahili psikoloji ve dramatizm artmaktadır.

Sovyet ihtilalini takip eden yıllarda Hüseyin Cavid ve Samed Vurgun, 
Azerbaycan Türk şiirinde çok büyük bir yere sahip olmuştur. Sanat gücü 
ile bir okul haline gelen Samed Vurgun’un, bu gün bile çok sayıda takip-
çisi bulunmaktadır.

İkinci Dünya Savaşından sonraki ilk on yıl ve onu takip eden yıllarda 
ise Bahtiyar Vahabzade’nin Azerbaycan Türk toplumunun bir tercümanı 
haline geldiği görülmektedir. Vahabzade, sadece idari sistemdeki çarpık-
lıkları, tarım ve sanayide görülen aksaklıkları değil; milli, manevi konu-
ları, insani meseleleri ele alma konusunda da oldukça başarılı eserler ver-
miştir. Vahabzade yetmişli yılların sonlarından itibaren felsefi konulara da 
yönelmiştir.
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Çağdaş Azerbaycan Türk şiirinde en çok işlenen temalar; Azerbaycan, 
tarih, dil, tabiat gibi konulardır. Son yıllarda yaşanan millî varlık müca-
delesi ve katliamlar da şiirde geniş yer bulmaktadır.Azerbaycan’ın milli 
meseleleri bilim ve sanatla iç içe ele alınmaktadır. Bunun son dönemdeki 
başarılı öncülerinden biri de Azize Caferzade’dir. 

“Azerbaycan Türk Edebiyatı’nda Hüseyin Cavid’le başlayan Türkiye 
ilgisi ve sevgisi bugün Bahtiyar Vahabzade, Memmed Aslan, Zelimhan 
Yakup gibi şairlerin eserleri ile devam etmektedir. Güzelliği ve kültürel zen-
ginliği ile İstanbul, Türkiye’nin başkenti Ankara, İstiklal Marşı, Mevlana 
türbesi, dostluk ve kardeşlik duyguları Azerbaycan şairlerinin Türkiye ile 
ilgili şiirlerinin belli başlı konularını meydana getirmektedir.

Bugün her alanda çok güçlü bir noktaya gelen Azerbaycan Türk edebi-
yatında önemli bir yere sahip olan hikâyecilik, konularının kaynağını söze 
kanaat, fikre genişlik ölçüsü ile yarattığı minyatürlerden, masallardan, la-
tifelerden, özellikle de masallardan almış ve bu türün dünya literatürüne 
geçen numuneleriyle de şöhrete ulaşmıştır. Şekilde Batı, muhtevada Doğu 
geleneği ve Azerbaycan masal tefekkürünün cazibeli zemininde gelişen 
hikâye türü, Azerbaycan Türk edebiyatı’nda çok büyük bir yere sahiptir. 

Hikâye türünün üstatları yanında şair , tenkitçi veya oyun yazarı olarak 
tanınan pek çok edebiyat adamı da çok başarılı hikâyeler yazmıştır. Bu 
vadide Celil Memmedguluzade, Abdurrahim Bey Hakverdiyev, Neriman 
Nerimanov, Necef Bey Vezirli, Yusuf Vezir Çemenzeminli, Ayna Sultanova, 
Tağı Şahbazi, Süleyman Sani Ahundov , Seyit Hüseyin, Abdulla Şaik, Mir 
Celal, Ebülhesen, Süleyman Rehimov, Mehdi Hüseyin, Eli Veliyev, Mirze 
İbrahimov, Sabit Rehman, İlyas Efendiyev, Enver Memmedhanlı  önde ge-
len isimlerdir.   

Azerbaycan hikâye ve romanlarında kadın hakları, eşitlik, kahramanlık, 
savaş yılları ve savaşın getirdiği felaketler, bazı dönemlerde çok uç nok-
talara ulaşan mizah ve hiciv ele alınan belli başlı konular olarak görül-
mektedir. Üretilen bütün eserlerdeki Azerbaycan edebi dilinde; ilmi üslup, 
gazetecilik üslubu, resmi üslup, ve bedii-estetik üslup olmak üzere beş ayrı 
üslup teşekkül etmiştir” (Özkan, 2002: 101). Bu gelişmişlik ve işlenmişlik 
pek çok yönüyle Ortak Türk yazı diline örnek olacak seviyededir.

 Türkiye’de Azerbaycan Edebiyatı 1.4. 

Küreselleşme sürecinde çağımızın ilim anlayışını şekillendiren düşün-
ce; bütün ilim ve bilim dalları ayrılabileceği en küçük parçaya kadar ayrıl-
mış ve bu sayede insanlığa ufuk kazandıracak buluş ve gelişmelere imza 
atılmıştır. Sosyal ilimler arasında önemli bir yere sahip olan edebiyat ilmi 
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de elbette bu değişimden etkilenecekti. Bu etki neticesindedir ki edebiyat 
ilmi de çeşitli branşlara, dallara ayrılmıştır. Türkiye’de gelişen uzmanlık 
dallarına göre önceleri Yeni Türk Edebiyatı araştırmaları hız kazanmış, 
daha sonra Eski Türk, Halk ve Halk Bilimi dallarında çalışmalar kitap, 
dergi, gazete ve diğer alanlarda yürütülmüştür.

“Türkiye’de Azerbaycan Türklerinin edebî ürünleri üzerine Fuat 
Köprülü, Ahmet Caferoğlu, Muharrem Ergin öncü araştırma ve çalış-
maları ile bilinmektedirler” (AKPINAR 1984:1).  Azeri edebiyatının ilk 
modern edebiyat tarihi Feridun Bey Köçerli’nin iki ciltlik “Azerbaycan 
Edebiyatı Tarihi Materyalleri”(Bakü, 1925-1926) eseridir. İsmail Hikmet 
Ertaylan’ın “Azerbaycan Edebiyat Tarihi” eseri iki cilt olarak yayımlan-
mıştır” (Baku,1928). Klasik dönem için bu eser önemli bir çalışmadır 
(AKPINAR,   1984: 2).

Halk edebiyatı ve halk şairlerini Selman Mümtaz “Azerbaycan 
Edebiyatı” eserinde işlemiştir  (Bakü,1928). Bu seride iki ciltlik “El Şairleri” 
halk şiiri antolojisidir. İstanbul’da 1918’de yayımlanmış olan”Azerbaycan 
Edebiyatına Bir Nazar” eseri Yusuf Bek Vezirov tarafından sahanın ilk 
eserlerinden biri olarak  yayımlanmıştır. Selim Refioğlu’nun “Azerbaycan 
Edebiyatı, Seçilmiş Mısralar” antolojisi klasik ve halk edebiyatı metinle-
rini vermektedir (İstanbul, 1941). “Hüseyin Şehriyar’ın 1951’de yayım-
lanan “Haydar Baba’ya Selam “şiiri, Azerbaycan Türklüğünün solmaya 
yüz tutmuş ocağını yeniden tutuşturdu. Bütün Türk dünyasında yankılanıp, 
nazireler yazıldı. Türk ruhunu ve Türkçeyi en güzel biçimde abideleştir-
di” (AKPINAR, 1994:487). Ehliman Ahundof’un “Azerbaycan Folkloru 
Antologyası”eseri (Bakü, 1968) ismi değiştirilerek Ankara’da “Azerbaycan 
Halk Yazını Örnekleri” olarak yayımlanmıştır (1994). Fethi ve Yusuf 
Gedikli “Çağdaş Azeri Şiiri Antolojisi” eserini 1983’te İstanbul’da yayım-
latmışlardır.

Azerbaycan edebiyatının en zengin kolunu teşkil eden aşık tarzı şiir 
geleneği üzerine iki ciltlik “Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri” eseri 
(İstanbul, 1985) Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin ve Esma Şimşek tara-
fından Türk okuyucusuna sunulmuştur. Türkoloji dünyasının büyük âlimi 
Abbas Zamanof, kitaplarının bir kısmını Atatürk Üniversitesine bağışla-
mış ve adına Edebiyat fakültesinde bir salon düzenlenmiştir.

M. Fahrettin Kırzıoğlu, Haver Arslan; Nizamettin Onk, Yavuz Akpınar, 
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Zeynelabidin Makas, Saim Sakaoğlu, Ali Kafkasyalı, Mehmet İsmail, Ali 
Berat Alptekin, Habip İdrisi, Yaşar Kalafat, Cengiz Alyılmaz ve daha baş-
ka araştırmacılar, Türkiye’de Azerbaycan edebiyatını çalışmalarıyla tanı-
tan ve sevdiren isimlerden bazılarıdır. Bu araştırmacılara ekleyebileceği-
miz onlarca isim bulunmaktadır.

1.5.  Azerbaycan ve Türkiye Edebî Alakalarında Nüveler 

Azerbaycan Türklerinin kültür ürünleri her dalda Türkiye ile benzerlik 
ve aynilikler taşımaktadır. (GARİBOĞLU, 1998: 61). Bunu mukayeseli 
olarak çeşitli kongre tebliğlerinde görmekteyiz. Halk edebiyatı ürünlerin-
deki paralellikler “söz kardeşliği” bağlamında manidardır. (TAPTIK,1998: 
293). 

Azerbaycan Türkiye edebî alakaları bağlamında atasözleri ve darbı me-
seller, bilmeceler, bayatılar ve mahnılar, nağıllar,  latifeler ve şakalar, ağıt-
lar, destanlar öz yapıları itibariyle kültürün nüveleri olarak paralellikler 
taşımaktadırlar. Bu bağlamda; “Dede Korkut, Köroğlu,Yunus Emre, Molla 
Nasreddin, halk anlatmaları  içinde muhabbet destanları; Aşık Garip, Şah 
İsmail, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber, Emrah ile Selvi, Abbas ile Gülgez 
çeşitli varyantları ile yer almaktadır.” (AKPINAR 1994: 39).  Anonim 
türlerden toylar, merasimler , çocuk oyun ve türküleri, Nevruz şenlikle-
ri ve Hıdırellez kutlamaları ve daha pek çok kültür ürünündeki müşterek 
noktalar canlı olarak her iki coğrafyada yaşatılmaktadır.

Azerbaycan’da “ortak kültür değerlerimizden Yunus Emre’den ilk 
defa bahseden Selman Mümtaz olmuştur” (AKPINAR, 1994: 201). 
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelip, hislerini ve düşüncelerini dile getiren 
ediplerin önde gelenlerinden “Bahtiyar Vahapzade, ortak temaları işle-
mektedir. Daha sonraları Abbas Abdula, Mehmet Aslan, Mehmet İsmail, 
Refik Zeka ve başkaları anılabilir”(AKPINAR, 1994: 309).

Türkiye’ye gelerek yüksek öğrenim gören yüzlerce kardeşimiz, ortak 
kültür değerlerimizin canlı kalması noktasında önemli köprüler oluşturmak-
tadırlar. Üniversite kürsülerinde görev alan akademisyenler ise yaptıkları 
çalışmalarla aradaki bağları daha da güçlendirmektedirler. Azerbaycan’ın ta-
nınmış aşıklarından Mikayil Azaplı üzerine yapılmış olan doktora çalışması 
ise bu sahada önemli bir merhaledir .(KAFKASYALI,  1996).

Azerbaycan Türkiye edebî alakaları çerçevesinde bilhassa âşık tarzı şiir 
geleneğindeki paralellikler ve edebi türlerdeki ortak mazmunlar ve motifler 
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bütün Türk dünyasını kuşatmaktadır. Bu ortak paydalarda küreselleşmenin 
sağladığı yeni oluşum ve değişimlerde, dil ve edebiyat aleminde mukaye-
seli araştırmaların  dünya sulhuna yardımcı olabileceği ve bu düşünceden 
hareketle de Türk dünyasında yapılmakta olan ortak proje çalışmalarına 
hız verilmesi zaruridir. 

2. Küreselleşme Bağlamında Modern Azerbaycan Edebiyatı’nda 
Nusret Abdulov ve Rubaileri

XX. asrın başlarında Kuzey ve Güney Azerbaycan arasındaki kültür 
ilişkilerinin gelişmesi,  Bakü’de gelişen yeni edebiyat anlayışlarının Güney 
Azerbaycan’a da yansıması , Türkiye Azerbaycan edebî alakalarında yeni 
çıkışlara vesile olmuştur.

Millî kültür kodları içinde en geniş yere sahip olan edebiyat, toplumsal 
ve milli bilinci güçlendiren bir fonksiyona sahipken; küreselleşme süre-
cinde bir  körelme ve toplum bilinci yerine de bireysellik vurgulanmakta-
dır. Milletin geleceğini ilgilendiren bir olgu olan küreselleşme sürecinde 
edebiyatın fonksiyonel boyutu dikkate alınarak diğer kültür kodları ile iyi 
bağları kurulup, fertlerin öz güvenini ve gücünü koruyarak, kendi onurlu 
varlığını sürdürebilmelidir. 

Toplumun iç dinamikleri,  ortaya konulan kültür ürünleriyle cemiyete 
yansıtılmakta olduğundan, mahalli motifler millî, millî motifler de evren-
selleştirilerek, insanlığın ortak kültürüne katkıda bulunabilmelidir. Türkiye 
Azerbaycan edebi alakalarının da bu çerçevede araştırılmasının daha isa-
betli olacağı düşüncesiyle, Nusret Abdulov’un rübaileri,  yaptırmış olduğu-
muz bir çalışma vesilesiyle bildirimize konu olmuştur. (DOĞAN, 2001)

Azerbaycan edebiyatının yenileşme ve çağdaşlaşma serüveni bu tebli-
ğin sınırlarına sığdırılamayacağı noktasında olduğundan, Kültür Bakanlığı 
tarafından neşredilmiş olan “Türkiye Dışı Türk Edebiyatı Antolojisi”nin 
ilk beş cildinin bu sahaya ayrılmış olduğunu hatırlatmakla yetineceğim.

2.1. Nusret Abdulov’un Hayatı ve Sanatı

Alemmed Abdulov  oğlu Nusret 10 Ocak 1943 tarihinde Zengenur yö-
resinde Kafan kentinde dünyaya göz açmıştır. Temel eğitimini  doğduğu 
yerde tamamladıktan sonra, Azerbaycan Petrokimya Enstitüsü’nü bitire-
rek 1965’te mühendis olmuştur. Enerji mühendisi olarak görevlendirilmiş, 
1990’da Moskova Petrogaz Enstitüsü’nde ihtisas yapmıştır. Enerji sektö-
ründe elektrik alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla birçok madalya al-
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mıştır. Bakü’de elektrik baş uzmanı olarak hizmetlerini sürdürmüş, yüzden 
fazla projeye imza atmıştır.

Rubai vadisinde şiir yazmayı seçen Nusret’in, çalışmaları sonucu ken-
disine “Vatan” ve “Kızıl Kalem” mükafatları verilmiştir. Mesleki ve edebi 
eserleri Bakü’de neşrolunmuştur. Üçü  mesleki, ikisi edebî, bir de monog-
rafisi ve otuzdan fazla ilmi makalesi neşredilmiştir. Eserlerini şöyle sıra-
lamak mümkündür: 1- Petrol İmal Fabrikalarında Elektrik Motorlarının 
Veriminin Yükseltilmesi, Bakü,1997.   2- Rübailer, Bakü, 1997 (Bu ese-
rin iki ayrı basımı yapılmıştır). 3- Ham Petrolü İşleme Mekanizmalarında 
Elektrik Şebekeleri ve İntikallerinin Dayanıklılığı, Bakü, 2000. 4- Şair 
Fuzuli’nin Ziyaretinde ,Bakü, 2001.

Nusret Abdulov, asıl mesleği olan enerji mühendisliğinin yanı sıra, 
şiirler yazarak rübai vadisinde edebiyat çevrelerince dikkat çekmiştir. 
Tebliğimize konu seçilen kitabında 189 rübai, 13 temsil ve 23 şiir metni 
bulunmaktadır. Rübailerin sıralanmasında herhangi bir sistematik gözetil-
memiştir. İlk rübailerinde dünya ve hayata dair görüşlerini dile getirmekte-
dir. Dünyaya sitem dikkat çekmektedir. Sevgiliden, onun güzelliklerinden 
bahsettikten sonra, tabiat güzellikleri, bahar, çiçek, gül, millet ve devlet 
konularında şiirler dizilmiştir. Ermeni ve Rus zulmü, Azerbaycan millî bir-
liği ve bağımsızlık duygusu daha sonraki manzumelerde işlenmiştir. Bu şi-
irlerde tema zenginliği ve söyleyişteki güzellikleri ile dikkat çekmektedir. 
Türk dünyasının bütünlüğünü işlediği rübailerinin mesajı açıktır; birliğe 
çağrı, insaniyet ve dayanışma duyguları.

İslamî edebiyatta bir nazım şekli olan rubai, dört mısra’dan ibarettir.
Türk şiirinin klasik türü rübainin özel kalıpları yirmi dört olup, Ahreb 
“Mefulü” ve  Ahrem “Mefulün” ile dört mısralık bir nazım olarak aaxa 
düzeninde  olurlar. Birinci, ikinci ve dördüncü mısra’ları kafiyelidir. Az 
sayıda dört mısralık kıt’a xaxa formunda ve bütün mısraları kafiyeli olarak 
da yazılmış örnekleri görülmektedir. Her mısranın ayrı bir vezinle yazıl-
ması da mümkündür. Kısa ve özlü söyleyiş, felsefi ve tasavvufi düşünceler, 
dünyaya bakış, hiciv ve nüktedanlık bu türde kendini açıkça göstermek-
tedir. Genelde ilk üç mısra esas fikrin hazırlayıcısı olup, dördüncü mısra-
da çarpıcı olarak asıl maksat söylenir. Güzel ve ahenkli yönleriyle Ömer 
hayam İran’da, Ömer b. Ferit Arap şiirinde, Haleti de Türk şiirinde üstad 
olarak bilinirler.

Nusret Abdulov’un rübaileri teknik yönden aruzla yazılmamıştır. 
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Hecenin 8, 9, 11, 12, 13, 14’lü kalıplarıyladır. Kafiye örgüsü aaxa tarzın-
dadır. Tam ve zengin kafiyelidir. Sade bir dil ve akıcı bir üslubu vardır. Bu 
rübailerin ana temalarını hayata ve dünyaya yöneliş, tarihi ve millî hassa-
siyet, sevilen değerler ve duyulan beşeri  alâkalar teşkil etmektedir. 

2.1.1. Nusret Abdulov’un Rubailerinden Seçmeler
1   “Könlüm cuşe geldi rübai yazdım
     Dostlara söyledim peşiman galdım
     Keçmişde filozofmuş rübai yazan
     Gecikip dostları men işe saldım.” (4/7)

2   “Gülüşün benzeyir güle, çiçeğe
     Camalın benzeyir huri meleğe
     Dünyada senin tek gözel tapılmaz
     Bahışın sesleyir şirin dileye.” (5/14)

3   “İnce tebessümle söz deyen dilber
     Gelbimi gülüşle mest eden dilber
     Yanağın laledir, leblerin gonce
     Nüsret’e pürrengi çay veren dilber.” (5/15)

4   Gelbime sahiptir o gara gözler
     Ruhumu ohşayir bal kimi gözler
     Can, deyib bahanda sen humar humar
     Nüsret üreyinde toy büsat gurar. (10/45)

5   “Gaşların kemandır,kipriyin ohdur
     Gelbim hedef olub, tagetim yohdur
     Doymuram bahtıhca gül camalına
     Bahışın can alır, arzum da yohtur.” (11/52)

6   “Men hansı göözele benzedim eseni
     Gözelik de seninle, behs edebilsin
     Bütün gözelerin sensen gözeli
     Tez gel, gelişinden Nüsret sevinsin.” (12/54)

7   “Dünyada bilik kazan,avara kalma
     Eziyet olacağın yadına salma
     Öyrenip öyretmekle, fehr etmiş cihan
     Oğul, elm öyren-öyret, tebil de çalma.” (6/18)

8   Beyinde akıl, biliktir, dövlet
     Akıl yaratan, emektir dövlet                  
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     Elimsiz emek bir fayda vermez
     Saf mehebbet, dilektir dövlet. (6/17)

9   “Budda ,Tövrat,İncil Kuran-ı Kerim
     Allah buyurur:biriyle gelin
     Yer sönen ulduzdur, mehv olup gedir
     Onu ihlas etmek, vacibdir bilin!” (12/57)

10  “Tariihen özünü bu Türk milleti
      Büyük mebbetle sevmeyip geti
      Çoh kiçik megsedler baş alıp gidib
      Yaddan çıhıb birlik,millet geyreti.” (12/58)

11   “Rübai hetrine, rübai yazsan
       Aciz galdığını Nusret danmazsan
       Sen derin felsefi fikirlerini
       Nezme çekersense heç aldanmazsan.” (20/130) 

12   “Rübaiden ibret alan
        Men Nüsreti yada salan
        Guvve, ilham, fayda versin
        Bu dövletim sene her an.” (21/108)

13    “Söyle ana veten neden üzülmesen
        Bu meşeggetlere sen neye dözmüsen
        Şükür çetinliklere arhada galıb
        Azadsan, müstegil ölkeye dönmüsen.” (21/112)

14    “Yakut, Kumuk, Gagauz, Gırgız; Gazah,Tatar
        Tuva, Hakas, Çuvaş, Başgırt, Özbek, Balkar
        Türkmen, Garaçay, Uygur, gardaş Altaylar
        Birliye gelse hoşbeht,firavan Turan gurarlar.” (22/116)

15    “Birlik ve ünsiyet yaranan andan
        Dostlug temelini goymuştur insan
        İnsan  teyegati toplanan zaman
        Ümid bağlayir dostluğa adam. (28/149)

16    “Ömür yollarında cefa çekmişem
        Hemişe bar veren ağac ekmişem
        Nüsret’em güllerden çelenk hörsem de
        Her bir rübaimde gala tikmişem.” (28/153)
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17    “Ağ mürekkep renk, remzi seadettir
        Ağ ve gara renk var demek adettir
        Güneş, su, toprağ möcize yaradır
        Al, sarı, göy renk mürekkep vahdettir.” (28/158)

18    “Her insana dost olmağ hoşdur

        Min dost azdır, bir düşmen çohdur

        Sen düşmene, düşmen olmasan

        Özünü öyme, dostun da yohdur.” (31/169)

19    Çoh dağların ağ örpeyi garı var

        Çoh bağların bol meyvesi barı var

        Çemenlerin gül çiçeyi balı var

        Her aşığın bir sevimli yarı var.” (33/180)

20    “Çoh vahşilikle gırdılar,Türk’ün köki lahladı                      

        Nesil kesilmesin deye,başlı başın sahladı

        Hay Rus fitnesi açıldı, millet birliye geldi

        Gazah,Gırgız,Özbek,Türkmen, Azeri tahtadı.” (34/189)

21    “Halgı yuhuya verdin,özün de yattın

        Şair, zavallıları besdir ağlatdın

        Muharibe, ölüm itim olsa da ağır

        Türk’ü intigam deye gisasa çağır.” (13/609

22    “ Günahsız gan tökür, ellerde yasdır

        Yurd yuvalar sökür,ceza gisasdır

        Müselmana düşmen Ermeni gurdun

        Belini büküp ezmek esasdır.” (25/134)

23    “İgid olag sevinç bize yar olsun

        Titek, gurak vetenimiz var olsun

        Goy şadlanag zurna, balaban sesi

        Düşmene dağ çeken kaman, tar olsun.” (28/154)
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24    Nüsret, gör nece de tez yaşa doldun

        Vakarla yaşadın meftun da oldun

        Garşıda geçilmez dağlara bir bah

        Geçmelisen garda ,deme yoruldum.(16/80)

Yukarıdaki örnekler Kril harfli şu eserden seçilmiştir; ABDULOV,  
Nusret (1997) Rübailer, Bakü.

Sonuç
Türk kültürünün küreselleşme içindeki alt yapısını, sahip olduğumuz 

maddî ve manevî değerler teşkil eder. Tarihî gelişme seyri içinde milli kül-
tür değerleri; Kazak, Kırgız, Tatar, Uygur, Türkmen, Azeri boy adlarıyla 
kendini sınırlayan ve tanımlayan  bir sosyal yapıya dönüşmüş; üretilen 
edebî eserlerde kendi sosyal tabakalarındaki inanç, zihniyet, zevk ve bilgi 
kavramlarına bağlı tavırların dile dayalı estetik göstergeleri, eserlerle top-
luma sunulmuştur.

Türkiye ve Azerbaycan, evrensel ölçüler çerçevesinde stratejik değerde 
kaynakları olup, bulundukları konum itibariyle de  kültürün gelişmesine 
katkıda bulunmaktadırlar. Bu bağlamda, kültürü şekillendiren öğeler için-
de coğrafyanın payı; toprak, su ,iklim, nüfus, ve yer altı kaynakları bakı-
mından jeopolitik özellikleri önem taşımaktadır. Ülkelerimiz, bu bağlamda 
uluslar arası konjüktürde öne çıkan konumlarından kaynaklanan problem-
lerin  çözümü için yöneticilerin ve aydınların zihin karışıklığından arınma-
ları , yerel var oluş alanları ile küresel var oluş alanlarının gelecek kuşaklar 
için anlamlı kılınması önemli bir sorumluluktur. Küreselleşme sürecinde 
kültür, jeopolitiğin değişken unsurlarından biridir (İLHAN, 1989: 150). 
Uygun kültür ortamı oluşmadan sosyal, ekonomik, askeri ve politik başarı 
beklenemez. Bu bağlamda Azerbaycan ve Türkiye kültür ilişkilerinin alt 
yapısında yer alan değerler içinde edebiyat ve sanatın ayrı bir yeri ve öne-
minin vurgulanması daha da bir anlamlı olacaktır. Bu noktada Türkiye ve 
Azerbaycan, sürdürülebilir kalkınma sürecinde hassasiyetlerini her plat-
formda açıklıkla ve yüksek sesle dillendirebilmelidir.

Bilim, kültürün temel dayanağı; kültür ise sosyal, ekonomik, askeri ve 
politik bütün güçlerin kaynağıdır. Bu açıdan kültür, insanların ve toplu-
mun ürettiği fakat aynı zamanda insanları ve toplumu oluşturan bir kay-
naktır. İlmi verilerle varlık ortamını düzenleyen vasıflı insanlar, coğrafi 
güçleri ile jeopolitik gücü kontrol altına alarak, insanlığa barış ve mutluluk 
getirebilirler.  21. asırda Türk Dünyası’nın yeniden yapılanmasında Kültür 
Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer sosyal organizasyonların etkinliklerini   
artırarak,  eğitim alanında model olma misyonu, önemli bir aşama olacak-
tır. Milli kültür kodları içinde en geniş yere sahip olan edebiyat, toplumsal 
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ve milli bilinci güçlendiren bir fonksiyona sahipken; küreselleşme süre-
cinde bir  körelme ve toplum bilinci yerine de bireysellik vurgulanmakta-
dır. Bu çerçevede küreselleşme sürecinde edebiyatın fonksiyonel boyutu 
dikkate alınarak, Azerbaycan-Türkiye bağlamında diğer kültür kodları ile 
iyi bağları kurulup, fertlerin öz güvenini ve gücünü koruyarak, kendi onur-
lu varlığını sürdürebilmelidir. 

Bir Avrasya ülkesi olan Türkiye, dünya barışına katkıda bulunabilmek 
için, küreselleşme sürecinde temel dinamikleri ve Avrupa Birliği düşüncesi 
ile barışık olarak yapılanmasını, bölgesindeki sıcak gelişmeleri de dikkate 
alarak sürdürmektedir. Azerbaycan-Türkiye edebi alakalarının gelişmesin-
de kurumlar ve sosyal organizasyonlarca sürdürülen her türlü bilim ve  sanat 
etkinlikleri, yeni projelerle güçlendirilip, çeşitlendirilerek sürdürülebilme-
lidir . Bu süreçte geliştirilen ve yaygınlaşan bilgi teknolojileri kullanılarak 
radyo, televizyon ve diğer alanlarda dil, tarih, edebiyat  ve sanat dallarında 
ortak kültür kodlarımızı  işleyecek  programlar, sistematik biçimde haya-
ta geçirilmelidir. Dünyanın geçirmekte olduğu bu değişim sürecinde , ba-
ğımsızlıklarını yeni kazanmış olan Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk dev-
letlerinin ve özerk Türk topluluklarının yeniden yapılanması ve geleceğe 
güvenle yönelme çabaları, küreselleşme bağlamında açıkladığımız strate-
jik noktalarda sistematik olarak değerlendirilmelidir. Azerbaycan Türkiye 
ilişkilerinde edebi alâkalar bağlamında , nüvelerin kuvvetlendirilip, kendi 
dinamiklerini hayata geçirmeli ve evrensel barışa olan katkılarını artırma 
gayretlerine ivme kazandırmalıdır. Sunduğumuz  Nusrettin Abdulov ve rü-
baileri; ortak kültür denizimizde  damla   sayılacak bir örneklemedir.
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