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em per ya liz me baş kal dı rı sı nı yan sı tan” 

gibi de ğer len dir me ler ya pıl mış tır.

Er dem Ba ya zıt’ın şii rin de ki an lam ilk 

ola rak do ğa et ra fın da öbek le şir. İçin de 

bir na if lik de ta şı yan bu şi ir ler baş lan gıç-

ta yük sek per de li bir ses to nuy la ko nu şur; 

gü neş, dağ, de niz gi bi iri cüs se li im ge le re 

yas la nır. Kit le ler önün de ses len di ril me ye 

yat kın dır. Ba zı im ge ler ise sa vaş me ta fo ru 

et ra fın da bir ara ya ge ti ril me ye uy gun dur. 

An cak bu şi ir ler de ki sa vaş ve baş kal dı-

rı poe tik bir ka rak ter ta şır. Da ha son ra ki 

şi ir le rin de bü tün ka bar ma lar, fır tı na lar, 

bo ğuş ma lar Al lah’ı anış ta, kal bin rit minin 

ev ren de ki bü yük ri tim le bu luş ma sında 

an la mı nı bu lur ve ya tı şır. Dı şa doğ ru atıl-

ma ve yük sel me ar zu la rı içe doğ ru bir 

de rin leş me ye ev ri lir. Şi ir bir çe şit du aya 

dö nüşür: “Bir den her yer de her şey de 

içi miz de kı mıl da yan / Yü rek vu ruş la rıy la 

be li ren zi kir / Ye ri ve gö ğü ve da mar la rı 

dol du ran / On dan baş ka her şey yok olan 

ya lan olan / rah man / ve ra him olan.”

Tür ki ye Ya zar lar Bir li ği ta ra fın dan İpek 

Yo lun dan Af ga nis tan’a ad lı ese ri ne ba-

sın ödü lü (1982), Ri sa le ler ad lı ki ta bı na 

şi ir ödü lü (1987) ve ril miş tir. 2003’te Stras-

burg’da ya pı lan Türk çe’nin V. Ulus la ra ra sı 

Şi ir Şö le ni’nde Yah ya Ke mal bü yük ödü lü-

nü al mış tır. Hak kın da Ye di İk lim der gi si 

bir özel sa yı çı kar mış (Şu bat-Mart 2008), 
Mu rat Tur na ta ra fın dan yük sek li sans te zi 

ha zır lan mış tır (İs tan bul 2004). Ba zı şi ir-

le ri Mev lüt Cey lan ta ra fın dan İn gi liz ce’ye 

çev ril miş tir. Ba ya zıt’ın şi ir le ri Sebep Ey 

(An ka ra 1973, 1979), Ri sa le ler (İs tanbul 
1987), Şi ir ler (İs tan bul 1992, 2014 ), Gele-

cek Za man Ri sa le si (top lu şi ir ler) (İs tan-
bul 1998) ad lı ki tap lar da top lan mış tır.
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gi bi okul ar ka daş la rıy la oluş tur duk la rı bir 

ede bi yat or ta mı için de bu lun muş tur. Bu 

grup Var lık, Ye di Te pe, Türk Dü şün-

ce si, Bü yük Do ğu, Pa zar Pos ta sı gi bi 

der gi le ri iz le miş, da ha ön ce Nu ri Pak dil 

ta ra fın dan çı ka rı lan okul der gi si Ham le’yi 

ye ni den çı kar mış, Genç lik ve De mok ra-

si ye Hiz met gi bi ma hallî ga ze te ler de 

sa nat say fa la rı ha zır la mış tır. Ba ya zıt’ın 

ilk şi ir le ri adı ge çen der gi ve ga ze te say-

fa la rıy la (1958) Şe ref Tur han’ın Ma raş lı 

Şa ir ler An to lo ji si’nde (1960) çık mış tır. 

Üni ver si te yıl la rın da Ye ni İs tiklâl ga ze-

te si nin sa nat say fa sın da ve Di ri liş der gi-

sin de şi ir le riy le gö rün müş, 1968’de Nu ri 

Pak dil’in ya yım la ma ya baş la dı ğı Ede bi yat 

der gi si nin ku ru cu la rı ara sın da yer al mış-

tır. 1973’te neş re di len Se bep Ey ad lı ilk 

şi ir ki ta bın da ki kit le le re ses le nen yük sek 

per de li şi ir le ri oku yu cu lar ara sın da yay gın-

lık ka zan mış tır. Şe hir ya şan tı sın dan bu na-

lıp ço cuk lu ğu nun do ğa or ta mı na çe kil mek 

üze re dön dü ğü Ma raş’ta bu lun du ğu bir 

sı ra da Ca hit Za ri foğ lu, Ra sim Öz de nö ren, 

Meh met Akif İnan ve Ala ed din Öz de nö-

ren ta ra fın dan ha zır lık la rı ta mam la nan 

Ma ve ra der gi si ve Aka be Ya yın la rı’nın 

ida re si ni üst len mek üze re An ka ra’ya çağ-

rıl mış, 1976-1984 yıl la rı ara sın da der gi ve 

ya yı ne vi nin sa hip li ği ni ve ida re si ni üze ri ne 

al mış tır. 1979’da Ye ni De vir ga ze te sin de 

kö şe ya zı la rı yaz ma ya baş la yan şa ir, Ajans 

1400’ü ku ran film eki biy le be ra ber sa vaş 

şart la rı için de ki Af ga nis tan’a dü zen le nen 

bir se ya ha te ka tıl mış (1981), İran, Hin dis-

tan ve Pa kis tan’dan Af ga nis tan iç le ri ne 

ka dar uza nan bu se ya ha tin iz le nim le ri ni 

ön ce Ma ve ra der gi sin de ya yım la mış, da-

ha son ra İpek Yo lun dan Af ga nis tan’a 

ad lı ese rin de top la mış tır (An ka ra 1982). 
1997’den iti ba ren kö şe ya zı la rı nı Ye ni 

Şa fak ga ze te sin de sür dür müş, Ak Rad-

yo’da “Şi ir, Yal nız ca Şi ir” ad lı bir prog ram 

ha zır la yıp sun muş tur. Şi ir le ri hak kın da 

“bar bar güç le rin, tek no lo ji nin yık tı ğı, Tan-

rı’dan ko par dı ğı in sa nın mânevî kur tu lu-

şu nu ara yan”; “ça ğı, ma ki ne uy gar lı ğı nı ve 

de ğer le ri ni yar gı la yan”; “müs lü man la rın 
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18 Ara lık 1939’da Ma raş’ta doğ du. Asıl 

adı Adil Er dem’dir. Ma li ye de me mur olan 

ba ba sı Ök keş Tah sin Bey’in ai le kök le-

ri, Ya vuz Sul tan Se lim’in Çal dı ran Se fe ri 

dö nü şün de Do ğu ba ya zıt’tan ge ti re rek 

Ma raş’ta iskân et ti ği Ba ya zıt lı lar’a da yan-

mak ta dır. An ne si Şe ri fe Ha nım Âri fo ğul-

la rı’ndan dır. İlk ve or ta öğ re ni mi ni ba ba-

sı nın me mu ri ye ti do la yı sıy la ba zı ke sin ti ler 

dı şın da Ma raş’ta ta mam la dı (1959). Ön ce 

İs tan bul ve ar dın dan An ka ra Hu kuk fa-

kül te le ri ne de vam et tiy se de (1959-1963) 
fa kül te yi bi tir me den as ke re git ti. As ker lik 

dö nü şü An ka ra Üni ver si te si Dil ve Ta rih-

Coğ raf ya Fa kül te si’nin Türk Di li ve Ede bi-

ya tı Bö lü mü’ne kay dol du (1964). Bu ra da ki 

öğ ren ci li ği sı ra sın da Millî Kü tüp ha ne’de 

sü re li ya yın lar şu be mü dür yar dım cı lı ğı 

ve Millî Eği tim Ba kan lı ğı ba sın bü ro me-

mur lu ğu gi bi gö rev ler de bu lun du. Me zu-

ni ye tin den son ra Ma raş Li se si’ne ede bi-

yat öğ ret me ni ta yin edil di (1971). İs tan bul 

Türk Mûsi ki si Dev let Kon ser va tu va rı’nda 

ge nel sek re ter lik (1974), Kah ra man ma-

raş İl Halk Kü tüp ha ne si’nde mü dür lük 

(1975), Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lı ğı İn san 

Gü cü Eği tim Da ire si baş kan yar dım cı lı ğı 

gö rev le ri nin ar dın dan me mu ri yet ten ay-

rıl dı. Dev let Plan la ma Teş kilâtı’nda söz-

leş me li per so nel ola rak ça lış tı. 30 Ka sım 

1987 se çim le rin de Ana va tan Par ti si’nden 

Kah ra man ma raş mil let ve ki li se çil di. Millî 

Eği tim ve Çev re ko mis yon la rın da gö rev 

al dı. 1991’de si ya se ti bı ra kıp İs tan bul’a 

yer leş ti. 1995’te al tı ay sü rey le Ye ni Par ti 

İs tan bul il baş kan lı ğı, bir ara De mok rat 

Par ti mec li sin de üye lik yap tı. 5 Tem muz 

2008’de İs tan bul’da öl dü ve Eyüp Kab ris-

ta nı’nda gö mül dü.

Er dem Ba ya zıt’ın ço cuk luk ve ilk genç-

lik yıl la rı kı şın Ba ya zıt lı lar’dan Ah med Pa-

şa’dan ka lan Ma raş’ın Yö rük se lim ma hal-

le sin de ki bü yük ko nak ta, yaz la rı ise Güz-

lek ve Çağ sak’ta ki yay la lar da do ğay la iç 

içe geç miş, da ha il ko kul çağ la rın da iken 

dö ne min po pü ler ta rihî ro man la rı nı oku-

muş tur. Li se de Yu suf Zi ya Bey za de oğ lu ve 

Mus ta fa Ata ta nır gi bi öğ ren ci le ri ne ede-

bi yat zev ki aşı la yan öğ ret men le ri ol muş, 

ile ri de ede bi yat dün ya sın da isim ya pa cak 

olan Ca hit Za ri foğ lu, Ra sim Öz de nö ren, 

Ala ed din Öz de nö ren ve Meh met Akif İnan 


