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Said Amir, 1945 yılında Tebriz’de dünyaya gelmiĢtir. Ġlk öğrenimini mahalle medresesinde aldıktan sonra
Tebriz’in ünlü edebiyat üstatlarından Hüseyin Ümit’ten edebiyat dersleri almaya baĢlamıĢtır. Aynı zamanda Ģiir
yazmaya da baĢlamıĢtır. 1995 yılına kadar Ġran’da Türkçe yazmak yasak olduğundan Ģiirlerini Farsça yazmıĢtır.
1995 yılından sonra Ġran’da Türkçe yazmak nispeten de olsa serbest olunca Türkçe yazmıĢtır.
Kendisinden bu bilgileri alırken, sözleri arasında bir cümleyi ısrarla vurgulamıĢtır.
“ġunu kaydedeyim ki, kendi dilimizde ilk okulumuz, orta okulumuz, lisemiz, üniversitemiz yoktu, hâlâ
yoktur. Biz dilimizi, edebiyatımızı Ģiirimizi kendi kendimize öğrenmekte, geliĢtirmekteyiz.”
Uzun süre Tebriz Üniversitesi’nde çalıĢmıĢ, çeĢitli fakültelerinde ziraat sahasında ders vermiĢtir. Tebriz
Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra “Tebriz Azadî Ġslâm Üniversitesi’nde görev almıĢtır. Hâlihazırda
burada görev yapmaktadır.
Edebiyat, Ģiir ve musikiye çok ilgi duyan Ģair, Ģiir ve edebî çalıĢmalarına hiç ara vermemiĢtir.
Sait Amir Dadber, çalıĢtığı fakültelerde ve Tebriz’in çeĢitli semtlerinde birçok edebî meclis kurmuĢtur.
ġehir merkezinde kurduğu “Fuzûlî Edebî Meclisi” uzun süre Türk diline ve Türk kültürüne hizmet vermiĢtir.
ġairin Ģiirleri Ġran Türklerine yönelik yayın yapan birçok radyo ve televizyonda seslendirilmiĢtir.
“Ruznâme-i Emin” adlı gazetede yayımlanan bir röportajda Ģairliği ve Ģiiri ile ilgili sorulan sorulara Ģöyle
cevap verir:
“- Eğer Şair olmasaydınız, ne olmak isterdiniz?
- Ben Ģair değilim, Ģiir âleminde ilk adımı atan bir kimseyim. Eğer benim bu Ģiirlerime Ģiir, bana Ģair
diyorsanız, itirazım yoktur, saygıyla kabul ediyorum. Eğer Ģair olmasaydım, ressam olmak isterdim. Ressam
olsaydım, ince kalemlerle insanların duygularını, Allah’ın bu güzel tabiatının güzelliklerini tablolarda dile
getirmeye çalıĢırdım. Öğle zannediyorum ki resimle de kendi duygularımı ve insanların duygularını ifade
edebilirdim. Dünyada yaĢayan insanların dertlerini tablolara dökebilirdim.
- Şiir nedir? Hangi şiir kalıcıdır?
- ġiir, ihtisastır, ince duygudur, letafettir, muhabbettir, fedakârlıktır, en güzel sözdür, zarif musikidir. ġiir,
candan geçen insanların hatıralarıdır. Leylaların, Mecnunların, Ferhatların, ġirinlerin, Babeklerin hatıralarıdır.
ġiir, vatan kahramanlarını, halkın derdini, halkın kaygısını, halkı konu alırsa kalıcı olur, ebedî olur. ġiir, halkın
sözü olmalıdır, memleketin sözü olmalıdır. Bir Ģiir eğer halkın yürek sözü ise o kalıcı olur.”
Kendisi ile yüz yüze ilk defa 2004 yılı ġubat ayında Tebriz’de görüĢtüm ve misafiri oldum. Doyasıya
Ģiirlerini dinledim. Onu 28.05.2004 günü Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak davet ettik. ġiirlerini dinledik.
ġair Said Amir Dadber’in bu programda okuduğu Ģiirlerden birkaçı:
ANA
Géce ulduz sayaraġ yatmayan insan anadır,
Ğemlere dalğın olan könlü périĢan anadır.
BéĢigin ritmine lay layla1 üreg derdlerini,
┬atire defterini éyleyen üryan anadır.
O{uyar layla sene tâ yu{u ġapsın gözünü,
Göz ayıġ, baĢıvın üstünde yanar can, anadır.
Géceden sübhe ġeder éĢġine divane kimi,
Körpece gülden ötür bülbülü nâlân anadır.
Derdlere tuĢ oluben bizlere can can déyerek,
ġiré-yi can éden ol derdlere derman anadır.
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Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.
Lay lay: Ninni.
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BaĢı volġanlı Sehend’imdi2, sanarsan ki anam,
Zahiren derde dözür3 dalğalı tufan anadır.
ĠarĢı geldikçe de yalgızlıġa derd içre nedir,
ġenlik icad éderek nâlesi pünhan anadır.
Lâledir sanki al üz sinesi dağdır derdden,
Gül yanaġdırsa üzü ġelbi tilitġan anadır.
Evlâdın besleyerek bağ-ı semimiyyetde,
Görmeyen behre-yi evlad ulu bağban anadır.
Bu tebiet bağının güllerinin lap gözeli,
┬oĢ etir, {oĢ ġo{ulu gülleri elvan anadır.
Sarsımaz éĢġi deniz, sévgisi derya sedefi,
Ğemlere ğerġ olaraġ sévgiye sükkân anadır.
Çün bécertmiĢdir anam odlu diyârında meni,
Déyerem {e{li mene Azerbaycan anadır.
Azer évlâdı olarsamsa da fe{r éyleyirem,
Teki Tebriz nedi ki, en böyük Ġran anadır.
Éderem canımı ġurban, öperem toprağını,
Ġoymaram kej ba{a kimse, o mene can anadır.
Odlu yurdum, ülu topraġ men de ba{ Dadber’em,
Dâd çekib söyleyirem âleme sultan anadır.
VETEN
Tari{in ġoynunda izzetin vardır,
Savalan’dan4 uca Ģovketin vardır,
Bosbütün éllerde hörmetin vardır,
Ġoy öpsün éllerin yanağın veten,
Ġaflanlar yatağı yatağın veten.
Aslanlar oylağı, ġartal yatağı,
Ġovdun yurdunnan, satgın5, alçağı,
Ġçtirdin düĢmene her zaman ağı,
Ġoça{lar yurdudur ġucağın veten,
Héç zaman sönmesin ocağın veten.
Mehebbet dersini anadan aldın,
ġefeget surfasın üreye saldın,
Dünyalar ğemini ġelebe çaldın,
Ġgidler igidi ġoçağın veten,
Dadber sévgisi oylağın veten.
GEL YU┬UMA GECE BARİ
Ġller boyu göz tapdadım6 yâr yoluna, sen gelmedin,
Gözden a{dı ġan yaĢlarım, göz yaĢını sen silmedin,
2

Sehend: Tebriz yakınlarındaki Sehend dağı.
Dözmek: Tahammül etmek.
4
Savalan: Hazar denizinin batısında, Erdebil Ģehri yakınlarındaki Savalan dağı.
5
Satġın: SatılmıĢ.
6
Göz tapdamak: Göz yormak, göz yıpratmak, beklemek.
3
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Hicran oduyla oldandım bağrım yandı sen bilmedin,
Derdlerimi anmağ üçün her sahat gel seni Tari7
Gündüz çağı gelenmirsen gel yu{uma géce bari.
┬umar gözlü, kâman ġaĢlı ezel gün aldın canımı,
Kâman ġaĢla o{ yağdırıb, a{dırdın anca{ ġanımı,
Tari8 belâdan sa{lasın, çem{emandan sultanımı,
Alam ġadanı canıma her sahat gel seni Tari.
Gündüz çağı gelenmirsen gel yu{uma géce bari.
Sellem esende saçların gül üzüne kölge salır,
┬uĢ yériĢin, Ģu{ ba{ıĢın dil9 üstüne néĢ’e ġalır,
Mizrap çalan kirpiklerin, göz bebeyi, canı, talır,
TalanmamıĢ canım gözel her sahat gel seni Tari,
Gündüz çağı gelenmirsen gel yu{uma géce bari.
Mecnun kimi minler derde saldın meni héç dinmedim10,
Ardınca gezdim sévgilim, sévgi atın bir minmedim,
Sévgi boyu mavi deniz onda bir anlıġ çimmedim,
Ayna bula{ 11dumduru a{ her sahat gel seni Tari,
Gündüz çağı gelenmirsen gel yu{uma géce bari.
Derde batmıĢ Dadber’em ġara {al var köksüm üste,
Ay maralım, ay gözelim, ince sözlü, dodaġ püste 12,
ĠĢaret vér can vérelim men yolunda boyu beste,
Ol ġametin ġurbanıyam her sahat gel seni Tari,
Gündüz çağı gelenmirsen gel yu{uma géce bari.
KÉŞKE
KâĢ güneĢ téllerini sulhe saçéydi,
Varlıġ öz güllerini elvan açéydi,
Dünyada kimse13 yaĢır, Ģanlı ġaçéydi,
YığıĢarken sélolub bir de coĢéydi,
NeğmelenmiĢ denize neğme ġoĢéydi.
KéĢke éller yığıĢıb zülmü boğéydi,
KéĢke aslanlarnı, dünya doğéydi,
Zalımı dünya üzünde, o, boğéydi,
Kimsesizler dâdına feryâd oléydi,
Ölkeler emn oluban, él Ģâd oléydi.
KéĢke Tanrı dili14 daĢdan yaradéydi,
Zirveli dağlara, sultan yaradéydi,
Dağlara dalğalı volkan yaradéydi,
CoĢuban dalğaları, dağdan a{éydi,
Yandırıb zülm évini yérle ya{éydi.
Dünyadan kéĢke döĢgen15 yo{ oléydi,
DöyüĢün ġarĢısı sévgi ço{ oléydi,
Varsız a{ vay déméyib, bir to{ oléydi,
7

Seni Tari: “Tanrı’yı seversen!” , “Allah’ını seversen!” anlamında yemin ifadesi.
Tari: Tanrı, Allah.
9
Dil: Gönül, kalp, yürek.
10
Dinmek : KonuĢmak, söylemek.
11
Bula{: Pınar, çeĢme.
12
Püste: Badem.
13
Kimse: Her kim ki.
14
Dil: Kalp, yürek.
15
Seni Tari: “Tanrı’yı seversen!” , “Allah’ını seversen!” anlamında yemin ifadesi.
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Acını dilden atéydi, gülüĢéydi,
Sévgini éller ile o bölüĢéydi.
KéĢke çölde ġuzular ġurda batéydi,
Emn oléydi, sürüler kende çatéydi,
Sürüçü kendte gelib dinc yatéydi,
Ğemlerin, ġor{uların baĢdan atéydi,
Südlü göllerde çimerken o batéydi.
Yéni tari{de yéne al sözü vardır,
Ġaralar baġrına ba{, od közü vardır,
Ġzn vérsez danıĢa ço{ sözü vardır,
Sözünü ġansız mı bizlere taydır,
Derdliye yardım olan güclü haraydır.
Yéne de dünyada bollu döyüĢler,
Vardır éller arasında bollu söyüĢler,
Ġurulur sulh adına mince görüĢler,
KéĢke iclasdakiler16haġġı ġanéydi,
Ġor{ulu fikr önünde dayanéydi.
Dadber, kéĢke ġelem Haġġı yazéydi,
Ġanmazın17 kâl ġafasın birçe ġazéydi,
Ola ki ovçu yolundan yol azéydi,
Ala céyran méĢede18 Ģenli süzéydi,
Ağacın reflerine sévgi düzéydi.
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Ġclasdakiler: Toplantıdakiler, meclistekiler, yöneticiler.
Ġanmaz: AnlayıĢsız, anlamaz.
18
MéĢe: Orman.
17

