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EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
EDİTÖRDEN
MERHABA

Merhabalar,
Bir, iki derken bir de baktık üçüncü
sayıdayız. Nereden baksanız bir yıl olmuş bu işe
soyunalı. Şahamettin Hocamla görüştüğümüzde
olur mu, olmaz mı, nasıl olur derken olmuş işte…
Erdem Bey, Aytül Hanım, Sevim Hanım ile
birbirimizi görmeden, tanımadan kurduğumuz
yazı dostluğu, yayın kurulu birlikteliği uzaktan da
olsa yürüyormuş demek ki… Gönüller bir olunca
mesafeler aradan çekiliyormuş.
Yazılar dergimizin e-postasına, yayın
kurulundaki arkadaşların maillerine düşmeye
başlayınca daha da cesaretlendik. Zira dergicilik
ekip işi idi. Gönüllülük esastı. Kalite olmazsa
olmazdı. Belirli prensiplerimiz vardı. Amatör ruhu
kaybetmeden profesyonelce davranarak hep daha
iyiye doğru çalışacaktık. Öyle oldu ve öyle
olmaya da devam edecek.
Bu sayıda Türk şiirinin ana damarlarına bir
nebze dokunduk. İleriki sayılarımızda bu
dokunuşlar daha da belirginleşecek. Sadece şiir
mi? Hayır elbette… Türk Romanı, Türk
Tiyatrosu, Türk Hikâyeciliği, Eleştiri anlayışımız,
Edebi Akımlar… Kısaca edebiyatımızın her
durağı, her menzili incelenecek yazarlarımız
tarafından.
Bize
destek
olan
gönüldaşlarımıza,
yazarlarımıza, şairlerimize, ozanlarımıza ve siz
değerli okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu
çalışmaları yaparken her olumlu ve yapıcı
eleştiriyi yolumuzu aydınlatan sokak lambaları
olarak görmeye devam edecek, bu uyarıları
dikkate alarak daha güçlü adımlarla yolumuza
devam edeceğiz. Maksadı üzüm yemek olmayan
ve bağcıyı dövmeye matuf hiçbir gürültüye de
pabuç bırakmayacağımızı da belirtmek isteriz.
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ESA sitemiz büyük birikimi ve canlılığı ile
en büyük güvencemizdir. Ancak dergide
yayınlanacak yazılar yazarların yayın kuruluna
bizzat gönderdiği yazılardan oluşmaktadır. Yayın
kurulumuz gerek görülmedikçe siteden yazı
çekmemektedir. İstiyoruz ki yazarlarımız bu işte
gönüllü olsunlar ve dergiye yazı gönderirken
yazılarını tekrar gözden geçirsinler.
Bu arada derneğimiz de kuruldu. Derneğimiz
aracılığı ile dostlarımıza daha kaliteli hizmetler
vermeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız başarılı
organizasyonlar yenileri ile devam edecek. Daha
nitelikli programlar sizleri bekliyor. Bu tür
faaliyetler birbirimize verdiğimiz güç ile, destek
ile, güven ile devam edecek şüphesiz. Bizler
edebiyat dervişleri olarak kimsenin cebine,
emeğine göz dikmeden, hakkaniyetle bu
hizmetleri yapacağız. Bu yüzden de yarından
umutluyuz.
Ülkemizin dört bir yanından, hatta akraba
topluluklardan, gurbetteki vatandaşlarımıza kadar
geniş bir kitleye sahibiz. Gücümüzün farkındayız.
Bu birlikteliğin harcı olan sevgi, ilgi, samimiyet
gibi erdemlerimizle her geçen gün yeni bir yüreği
aramıza katarak büyümeye ve yürümeye devam
edeceğiz.
Birlik beraberlik derken geçen yıl
yaşadığımız hain 15 Temmuz darbe girişimini ve
bu hainleri püskürten şehitlerimizi de Temmuz
sayımızda yâd etmeyi bir vatan borcu bildik.
Allah milletimize bir daha böyle ihanet girişimleri
göstermesin. Biz de duyarlı kalemlerimizin
darbeye karşı yazdığı yazılar ve şiirleri de bu
sayımızda okurlarımızla buluşturuyoruz.
Çıktığımız bu yolda Allah yar ve
yardımcımız olsun. Yeni bir sayıda buluşmak
dileği ile…
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İKİNCİ YENİ ŞİİRİNİN DEHLİZLERİNDE YOL ALMAK
Nihat ÖRS
kullanımı ile alan İkinci Yeni şiiri, Garip
şiirinin (I. Yeni) Süleyman Efendi’nin nasırını
konu edinen şiirindeki sıradanlığa, gündelik
hayatın önemsiz anlarının kelimeler arasında
çirit atmasına, insanı basitleştiren şiir diline
karşı şiiri özgürleştirmek isteyenlerin kaleme
sarılması ve 1950’den sonraki çok partili hayata
geçişin izleri ile vücut buldu.
Şiirin insanoğlunun icat ettiği en
mükemmel anlatım tarzı, duygularımızı
harekete geçiren etkin güç olduğu konusunda
bizleri ikna edecek o kadar çok delil var ki…
Çünkü şiir mücadeledir hayata karşı.
Kimliğimizdir bizi canlılar arasında en değerli
kılan.
Gözyaşlarıdır
arınmaya
dair.
Ayaklarımızdaki dermandır uzun yolculuklarda.
Sığınacağımız
gölgeliktir
insanlığın
kalbimizi
yakan
umursamazlığından.
Rüyamızdır gözümüz açıkken gördüğümüz.
Geleceğimize uzanan keşkelerimizle dolu
ellerimizdir.
Şiir için söylenebilecek her söz
aslında şiire sınır çizmek olur. Hatta sadece
alt alta sıralanan mısralarda değil yan yana
dizilen cümlelerde de şiir dili vardır. Batılılar
Tolstoy için “ Rusya’nın büyük şairi” derler.
Oysa Tolstoy hiç şiir yazmamıştır. Düz yazıdan
şiiri ayırmak da şairin işidir. Bu aşamadan sonra
şairin şiir ile kurduğu ilişki devreye girer. Bir
çömlekçi ustasının kile şekil vermesi gibidir
şairin işi. Kilin içine katılan ve onun çömlek
olmasını sağlayan bütün maddeleri ustanın
ayarlaması çömleğin işçiliğine nasıl etki ederse
şair de şiirde anlamı, bazen anlamsızlığı,
mecazı, imgeyi, çağrışımı, bağdaştırmayı şiire
katar. Edebiyatta topluluk, akım, dönem
dediğimiz oluşumların temeli bu şekilde oluşur.
1950’lerde kiminin akım, kiminin ekol,
kiminin topluluk olarak nitelediği ve adını
Muzaffer Erdost’tun Pazar Postası Dergisindeki
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Serbest çağrışım, bazen dili ters yüz eden
bazen de ne anlama geldiği anlaşılmayan
kelimelerin sıralandığı bir anlayış olarak şiirde
kullanıldı. Anlamsızlıkta en ileri giden İkinci
Yeni şairi İlhan Berk “Usumun çalışış düzenini
sevmiyorum. Şiirin altını üstüne getirmek, başı
sonu kaldırmak düzeni yıkmak bana yetmiyor.”
derken İkinci Yeni şiirinin hafızalarda kalacak
anlayışını anlatıyordu.

Turgut Uyar, Edip Cansever, Sezai
Karakoç gibi İkinci Yeni şairleri anlamın
büsbütün kalkmadığını, zor anlaşılmanın
anlamsızlık olarak düşünüldüğünü söyleyerek
bir bakıma İkinci Yeni şiirinin dehlizlerinde yol
almanın o kadar da zor olmadığını söylemek
isterler.
Sezai Karakoç, yeni şiirin yer yer anlam
boşlukları bırakabileceğini ancak bunun
büsbütün anlamsız şiir olamayacağını söyler.
Onlara göre şiiri anlamak bir uğraşı
gerektirmelidir. Şair nasıl ki şiir yazarken yeni
arayışlar içindeyse okur da şiirdeki yeni
arayışları anlama gayretinde olmalıdır.
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İkinci Yeni şiirinin insanı zorlayan yanının
toplumla ilişkisini kuran Turgut Uyar, “Şiir
çıkmazdadır. Çünkü toplum çıkmazdadır.
Çünkü
insan
çıkmazdadır.
Sorunlar
çıkmazdadır.” der.
İkinci Yeninin şiirde anlam bakımından
takındığı bu tavır okuyucu ile aralarındaki
mesafeyi de pek önemsemediklerini gösterir.
Cemal Süreyya okuyucu ile aralarında uzun bir
süre diyalog kurulamayacağını, bu durumdan da
yakınmadığını söylemekten geri durmaz. Hatta
İlhan Berk “Okuyucu şiiri sevmez, beğenmezse,
bir kenara atar, o kadar. Anlamak şiir üstüne söz
etmek onun hakkı değildir. Çünkü şiirden
anlamak hâkimlik, mimarlık gibi bir bilgi
işidir.” der.
İkinci Yeni şairlerinin okurun
karşısına
anlam
sapmaları,
alışılmamış kelimeler, dil kurallarını
bozan
ifadelerle
çıkmalarındaki
maksat, okuru faklı düşünmeye, dilin
imkânlarını
zorlamaya,
okurun
çağrışım
gücünü
arttırmaya
çalışmaktır.
Cemal Süreyya’nın şiirlerinde ‘üvercinka,
gözistan, meryemsiyorum, yabanca, dolayık’
gibi kelimelerine yer vermesi; Ece Ayhan’ın
‘aparthan’ gibi hiçbir anlamı olmayan kelimeyi
kullanması, ‘cehennet’ kelimesi ile cennet ve
cehennemi aynı anda düşündürme çabası ile
dilin bütün imkânlarından faydalanmak
istenmesi şiirde duyuların, algıların yer
değiştirilme gayretindendir. Bu karıştırma
sayesinde yeni bir zihin karmaşası yaratarak
yeni kapıların açılması hedeflenir. Bu tarz
serbest çağrışımlarla yeni kelime türetmeleri,
aklı
zorlayan
anlam
birlikteliklerinin
oluşturulması İkinci Yeni şiirin temelini
oluşturur.
Turgut Uyar:
Kan akıyor oluklardan öyle kan
Boyanır batmış gemiler perşembesi
Edip Cansever:
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Makarna içiyorum sülük gibi”
En akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak
Ece Ayhan:
İlerde kim bilir göz okullarına gitmek ister
Yanık karamelalar satar aşağısı kesik kör
bir çocuğun
Sezai Karakoç:
“Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt
emmeye”
Ülkü Tamer:
İyi nişan alırdı kendini asan zenci,
bira içmez ağlardı, babası değirmenci,
sizden iyi olmasın, boşanmada birinci…
-Çok canım sıkılıyor, kuş vuralım
istersen.
Bu şiir diline itirazı Atilla ilhan şiir
dilinin
belirsizliğini,
bulanıklığını,
rastgeleliğini dile getirerek yapar. Cevdet
Kudret de şiir dili inşa ederken bilinen dilbilgisi
kurallarını bozmalarından, bir düşünceden öbür
düşünceye geçmelerinden söz eder. Asım
Bezirci, Türkçe’nin yapısının zorlandığını,
birbiri ile ilgisi olmayan kelimelerin bir araya
getirilerek imgenin anlamın önüne geçtiğini
ifade eder.
İkinci Yeni şairleri ise kendilerine yapılan
eleştirilere pek kulak asmazlar. İlhan Berk şiiri
anlam üzerine kurmadıklarını, anlamı düzyazıya
özgü kabul ettiklerini söyler. Serbest çağrışımla
oluşturdukları kelimelerin dili bozmak değil dili
zorlamak, konuşma diline karşı koymak, dili
daha kişiye özel hale getirmek için çaba
göstermek olarak açıklar.
İsmet Özel de İkinci Yeni şairlerinin
şiirlerinde
kullandıkları
kelimelerin
dış
dünyadaki
karşılıklarıyla
değil,
bizde
uyandırdıkları başka kelimelere tercüme
edilemez, yeniden ifade edilemez yapısıyla şiir
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dilinde bir atılım yaptığını söyleyerek onlara
destek verir.
İkinci Yeni’nin Marksizm, cinsellik,
bilinçaltı, toplum ve töreyi özümsemekte
mesafeli olan anlayışından ayrılan şair Sezai
Karakoç’tur. ‘Mutlak’ arayışının içinde kendine
özgü mistik bir hava ile gerçeküstü şiir dilini
birleştirerek kelimeleri kullanan Sezai Karakoç,
gelenekle bağını anlam ekseninde devam
ettirmiş, gelecek tasavvurunu bir medeniyet
inşası şeklinde sunmuştur. Bu yönü ile İkinci
Yeni şairleri arasında farklı bir konumdadır.
İkinci Yeni şairleri Türk şiir geleneğinde
kelimelerle yaptıkları dokunuşlardaki sıra
dışılıkla yer buldular. Bu sıra dışılıkla yer
bulmalarının bir sebebi şiirin belki de diğer
türlerden ayrılan en önemli yönünün kelimelerin
şairin ellerinde daha çok yoğrulmasıdır.
İkinci Yeni şairleri bu yoğurmayı kendi
anlayışları çerçevesinde çok iyi kullandılar. Her
şiir
hayata,
yaşanmışlıklara,
özleme,
kirlenmişliğe, aykırılığa, sevmeye, yaratılışın
sırrına bir dokunma aracıdır. Bu dokunma
yaşanılan dönemin siyasi, sosyal, kültürel
şartlarına, şairin yaşadıklarına, hissettiklerine
göre kelimelerde kendini bulur.
Alp Er Tunga öldü mü?/ Issız acun kaldı
mı?/ Felek öcün aldı mı? Mısralarındaki
dokunuş ile ‘Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem
bahârın görmüşüz / Biz neşâtın da gamın da
rûzgârın görmüşüz; Bırak beni haykırayım
susarsam sen matem et./ Unutma ki şairleri
haykırmayan bir millet/ Sevenleri toprak olmuş
öksüz çocuk gibidir.’ mısraları ve her dönemde
ses bulan dokunuşlar arasında bir bağ vardır.
Bundan dolayıdır ki devrini tamamlamış şiir ve
şair yoktur. Etkileşim ya da karşı çıkış şiiri
besler.
İkinci Yeni şairleri de Garipçilerin onlara
göre sıradanlığını aşmak, şiiri yüceltmek için
alışılmadık bir yolu tercih ettiler. Varlık ve
yokluğun
zihin
sarkacındaki
sınırlarını
zorladılar. Kelime yapısını değiştirip anlamı

YIL: 1 / SAYI:3

bilinmeyen yeni kelimeler türetmenin bir
yenilik ve özgürleşme olduğu düşüncesine
kapıldılar. Anlaşılmanın değil anlatmanın izini
sürdüler. Böyle olunca da etki alanları kendileri
için söylenen ‘anlamsız şiir’ tanımlamasını
çoğu kez aşamadılar. Oysa Cemal Süreyya’nın
‘Sizin hiç babanız öldü mü? ‘ şiirindeki etki
gücü; İlhan Berk’in ‘Ne Sevdalar Gördüm Ne
Böyle Ayrılıklar’ şiirindeki zarif dili anlamsız
şiir tanımlamasını değersizleştiren mısraları
içerir. Ancak bu şiirlerin sayısı İkinci Yeni
şiirinde azdır.
Kelimelere düş kurdurmak, bilinmeyen
ifadelerin dehlizlerinde okuyucuyu yormak ve
şaşırtmak, şiiri anlamayı hâkimlik ve mimarlık
ile izah etmeye çalışmak dar alanda bir şiir
oluşturdu. Durum böyle olunca kendilerinden
sonra gelen ve dünyayı algılama ve olaylara
bakış açısından benzerlikleri olan toplumcu
şairlerin etkisi daha kalıcı oldu. Toplumcu
gerçekçiler İkinci Yeni’nin yerini aldı.
Nazım Hikmet’in, Ahmet Arif’in, Özdemir
Asaf’ın, Ataol Behramoğlu’nun dizeleri İkinci
Yeni’nin bunalım ve yalnızlık temalarının
yerine hayatın daha içinden, var olan düzene
itiraz ederken işçi ve ezilmiş gördükleri
insanlara umut verici ve anlaşılır bir sesleniş
olarak şiirin yönünü değiştirdi.
İkinci Yeni
şairlerinin isimleri bilindi ancak şiirleri belli bir
menzili aşamadı.
İkinci
Yeni’nin
1950’li
yıllarda
birbirlerinden habersiz olarak yazı yazdıkları
Yedi Tepe, Pazar Postası’ndaki şiirler ile
başlayan serüveni 1960’da toplumcu şairlerin
şiirlerinin yayınlanmaya başlanması ile kendi
kabuğuna çekildi.
Şu bir gerçektir ki şiirde oluşacak her bir
yeni ifade tarzı İkinci Yeni şiiri gibi olmak,
olmamak ya da onlardan esinlenmek için
onların şiir dehlizinde yolculuk yapacaktır.
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ÖZ ŞİİR VE ŞİİRİMİZDEKİ TARAFTARLARI
Şahamettin KUZUCULAR
Öz Şiir Kuramını Oluşturan Yabancı Ve
Yerli Şairler
Öz şiir kuramı
1930
yıllarından
sonra şekillenmeye
başlamış, şairlerimiz
bu tarzın öğretilerini
yabancı asıllı şairlerin
şiir
görüşlerinden
esinlenerek
oluşturmuşlardır. Öz şiir kuramımıza esin
kaynağı olan başlıca yabancı asıllı şairler:
Baudlaıre, Mallarme', Valery, Stephane ve
Arthur Rimbaund' dur.
Öz şiir tarzını benimseyen ve bu tarzın
şiirimizde şekillenmesini sağlayan şairlerimizin
başlıcaları ise: Ahmet Haşim', Yahya Kemal, A.
H. Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip
Dıranas, Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi,
Necip Fazıl Kısakürek, Özdemir Asaf, Fazıl
Hüsnü Dağlarca, Ziya Osman Saba’dır.
Öz Şiiri Savunan Yabancı Şairler Ve Şiir
Görüşleri
Öz şiir kuramının ortaya çıkmasında ve
edebiyatımızda yansıma bulmasına vesile olan
şairler: Baudelaire, Rimbaud, Mallarme,
Stephane ve Valery'dir. Çoğunu sembolist şiir
akımının içerisinde gördüğümüz bu şairler
edebiyatımızda sembolist ve öz şiirimizle
taraftar olan şairlerimizi etkilemiş isimlerdir.
Baudelaire, Batı edebiyatında klasik
anlayışa başkaldırıyı gerçekleştirerek modernist
anlayışın başlangıcı kabul edilen teoriler ve
şiirler üreten bir şairdir. Gerçekçiliğe kafa tutan,
Paris metropol yaşantısı üzerinde yenilikçi,
farklı, deneyci bir yaklaşımla çağındaki mevcut
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estetik kabullerin aksi bir imgeleme, betimleme
ve konu yaklaşımıyla uçlarda gezinen şiirler
oluşturur. " Aynı anda hem kendisi hem de bir
başkası olamayan kişi sanatçı "değildir
düşüncesiyle hareket eden şair, ahlaksızlıkla
suçlanacak şiirler yazmış, romantizmin
yapaycılığına karşın çılgınca ve kontrolsüz
yaşantısından
aldığı
izlenimleri
şiir
muhayyilesinde sentezleyerek marjinal bir
yorumla dile getirmiştir. İç gözleme dayanan,
güçlü ve etkileyici simgeler kullanan şair,
müzikle resim ve şiir arasında bağlantılar
kurarak şiirler yazmıştır. Renkleri " doğanın
ezgileri" olarak görerek şiirlrini ressam ve
bestekâr aklıyla yazmaya çalışmıştır. Paris'in
arka sokaklarındaki suçluların, yoksulların,
içkiye, uyuşturuculara alışık bohem hayatı
yaşayan lümpenlerin çürümüş yaşantılarını dile
getirmekten hoşlanmış zaten kendisi de bu
şekilde yaşamıştır. Şiirlerinin kuşaklar boyunca
sevilmesini sağlayan büyülü dizeler değil,
okurun, kendi umutsuzluk, tiksinti ve çocukça
isteklerini Baudlaıre'nın şiirlerinin içerisinde
bulabilmesiydi. İç gözlemlerini ve kendi
duygularının analizi ile elde ettiği verileri
"inanılmaz bir açık sözlülükle dile getirerek
kültürler arasında ve zaman ötesinde insani
duyguların bütünleşmesi sağlıyordu." (Yazın
Sanatı, Asuman Kafaoğlu) Doğadaki her şeyin
birbirine bağlı olduğu fikriyle beş duyu veya
beş duyudan biri ile algılanan bir şeyin diğer
duyularla betimlenmesini önemli buluyordu.
Evrendeki her şeyi bütünün parçası görerek
bilimi insanlığın sorunlarının çözümünde otorite
olarak kabul edemezdi. Ona göre sanatçının
görevi "bireysel bilinçlerin deneyimlerini
uyarmak ve netleştirmektir" (Yazın Sanatı,
Asuman Kafaoğlu) Zıtlıkları varlığın doğal iki
ağırlığı ve birbirlerini tamamlayan dengeler
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olarak gören şair şiirlerinde zıtlıklar üzerinde
durmayı sevmiştir. Şeytan ve meleği, kötü ve
güzeli madde ve ruh içinde varlığın
tamamlayıcıları
olan
çelişkiler
olarak
değerlendirmiştir. Nesnelere zıtlık dengeleri ve
zıtlıkların
birliktelikleri
olarak
bakan
Baudelaire’in asıl ilgisini çeken "çiçekten çok,
çiçeğe bakan ozandır."
Kendi yaratma eylemi üzerinde kafa
yorarak Sanat, Sanatçı ve sanat eserinin
oluşumu üzerinde kafa yoran ŞAİR "en yakın
laboratuvar olarak kendini" incelemiştir.
Sanatçıyı hem eleştirmen, hem üreten, hem de
yaratıcılığını nasıl ürettiğinin farkında olması
gereken zıtlıklarla dengelenmiş bir bütün olarak
düşünür. Ona göre sanatçı içgüdülerini ve
duygularını dile getirmenin ötesinde ve yanı
sıra; sanatı; nasıl yaptığını hatta neden yaptığını
bilen ve irdeleyen birisi olmalıydı. Bu görüşleri
sadece içgüdüleri ve duygularını dile getiren
sanatçıya olan acımayı dile getirirken sanatçının
yapıt üretebilmesi için sanatının tüm ilke ve
tekniklerini bilmesini zorunlu kılar. Sanatçıyı
üreten ve eleştirmenlik yapabilecek iki
kişilikten oluşan bilinçli bir tek kişi olarak
düşünmüştür.
Biçim ve şiir teorisine getirdiği yenilikçi
yanıyla özellikle Sembolistler- simgecilerüzerindeki derin etki A. Rimbaud'un
"Baudelaire ilk göreğendir, ozanların kralı,
gerçek bir tanrı!" sözüyle ifadeyi bulabilir.
Baudelaire şiirlerinden ziyade sanat görüşleri ile
evrensel şiire etki etmiş biridir.
Dış âlemdeki nesnel gerçeği ve somut
varlıkları öznelliğin algılayış biçimde var olan
simgesel bağlantılar olarak gören Sembolistler
varlığın kendi nesnel niteliklerinden çok iç
dünyadaki
algılanış
haline
önem
vermekteydiler. Sembolistler nesneleri ve dış
dünyayı iç dünyaya yansıyan bağlantılar ve
izlenimler yaratan simgeler olarak görüyordu.
Dış gerçeğin kendi gerçekliğinden ziyade
insanın onun nasıl algıladığının ve nasıl
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manalandırabildiğinin daha önemli olması
gerektiği
tezinden
yürüdüler.
Şiiri,
enstrümanlara nota olamayan bir şarkı, müziği
şiirdeki tek amaç olarak gören sembolizmin
kuramcılarından
en
önemlisi Mallarme'dir.
Mallarme
Ve
Sembolizmin Etkileri
Şiirin gizem dolu
olması
gerektiğini
savunan
Mallarmé
kapalılık
ve
anlaşılmazlığı şiirin özü
olarak kabul eder. Sanatı avamın anlamayacağı
üstün bir değer olarak görmektedir. "Sanatçı
halka inebilse de sanat halka inemez" tezindeki
Mallarme, Şiiri kelimelerden örülmüş bir beste
olarak düşünür. Sesleri nota haline getirmeye
çalışan bu bakış açısı, Şiiri dimağda tat
bırakması gereken, kalbin ve duyguların çalgı
aleti haline sokar. "Şiir sözcüklerin dinidir."
ilkesine ulaşan bu bakış açısı nesneleri apaçık
izaha yeltenmeyi şiirden alınacak hazza yapılan
bir katliam şeklinde değerlendirmektedir.
Açıklama
yerine
çağrıştırmaya,
anlatmaktan ziyade hissettirmeye, nesneyi
adıyla zikretmek yerine hakkında ipucu
vermeye, izah ve bilgilendirmeden ziyade ruh
halini ortaya koymaya önem veren Mallarme bu
tutumlar
ile
sembolizmin
belirginleşen
kuramlarını belirler.
Mallarme doğrudan anlatmanın keyif
yaratmayacağı gibi imgelerin doğumuna engel
olacağına, çağrışım ve coşkuyu gereksiz
kılacağına inanmaktadır. Şiiri tek düzeliğe
düşmekten kurtaran şeylerin gizemcilik
olduğunu savunur. Dolaylı anlatıma değer veren
şair, dize güzelliğine önem verirken şiirin
tümünde oluşacak tek düzelikten kaçınılması
gerektiği fikrindedir.
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YA DA SEN GEL ŞAFAKLA
Hikmet ELİTAŞ
Başımdaki bulutlar beynimi böler beşe
Razıyım senden gelen her cefaya razıyım,
Ben Yavuz’un yemini, ben Yunus’un sözüyüm.
Eyüp’teki sabırım, Yusuf’un ak yüzüyüm
Düşmüşüm İbrahim’in atıldığı ateşe.
Al git hadi uykumu, gecelerin içinden
Bölmesin düşlerimi, gözlerinin haşmeti.
Neyleyim bana düştü, seni sevme kısmeti
Neyleyim yüreğimde gecelerin kasveti
Kalmasın yastığımda, tek tel dahi saçından.
Ya tufanlar götürsün gideceğim diyara…
Ya da sen gel şafakla, sessizce sabahları.
Bir daha delsin Ferhat, Şirin için dağları,
Düğümlensin Mecnun’un yolları sokakları
Leylâsızca kanasın, içimdeki bu yara.
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ŞİİR GELENEĞİMİZDE I.YENİ (GARİP AKIMI)
Sevim KINALI
Elbette böyle bir şiir anlayışı,
kulağa hoş geliyordu. Bu anlayış bir
anlamda şiiri özgürleştiriyordu. O güne
kadar hâkim olan şiir anlayışının
karşısında duran ve geçmişteki şiir
anlayışlarını da sorgulayan Garip akımı,
bütün kalıpların dışında yol alan bir şiir
anlayışını savunuyordu:

1940-1950
yılları
arasında,
şiir
geleneğimizde, yeni bir şiir anlayışı - I. Yeni
veya bilinen diğer adıyla Garip Akımı – etkisini
göstermeye başladı. Hece ölçüsünden, halk şiiri
ve nazım birimlerinden, kısacası, süregelen şiir
anlayışından uzaklaşmak isteyen yeni bir kuşak
yetişmiş ve “Garip” adlı bir kitapla şiir
konusundaki düşüncelerini ortaya koymuşlardır.
Yeni şiir akımının temsilcileri; Orhan Veli
Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat
Horozcu’dur.
Garip akımı, bir arayışın öncülüğünü
yapmıştır. Topluluk, adını üç değerli şairin
birlikte çıkardıkları “Garip “adlı yapıttan
almıştır. Orhan Veli’nin bu yapıta yazdığı
önsözde Garipçilerin sanat görüşü de
anlatılmıştır. Buna göre;
-Şiir, düşünce ve duyguların yansıtılmasına
engel olan bütün biçim ve kurallardan
kurtarılmalı; ölçü, uyak ve nazım birimi terk
edilmelidir.
-Edebi sanatlar kullanılmamalıdır.
-Şairanelikten kaçınılmalı,
konuşma diliyle yazılmalıdır.
-Sıradan
insan
edilebilmelidir.
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da

şiir

şiirin

günlük
konusu

“Bugünkü
dünyayı
dolduran
insanlar yaşamak hakkını mütemadi bir
didişmenin sonunda buluyorlar. Her şey gibi şiir
de onların hakkıdır, onların zevkine hitap
edecektir. Bu, mevzubahis kitlenin istediklerini
eski edebiyatların aletleriyle anlatmaya
çalışmak demek de değildir. Mesele bir sınıfın
ihtiyaçlarının müdafaasını yapmak olmayıp
sadece zevkini aramak, bulmak, sanata onu
hâkim kılmaktır. Yeni bir zevke ancak yeni
yollarla, yeni vasıtalarla varılır… Yapıyı
temelinden değiştirmelidir. Biz senelerden beri
zevkimize, irademize hükmetmiş, onları tayin
etmiş, onlara şekil vermiş edebiyatların, o sıkıcı,
o bunaltıcı tesirinden kurtarabilmek için, o
edebiyatların bize öğretmiş olduğu her şeyi
atmak mecburiyetindeyiz…” (GARİP, önsöz)
Garip adlı yapıtın önsözünü dikkatlice
okuduğunuzda, aslında her görüş ile şiirin
özgürleştirilmesinin arkasında durulduğunu
kuvvetle
hissediyorsunuz.
Şiirin
halkı
kucaklamasını ve halkın anlayacağı bir dille
kaleme alınması savunuluyor:
“Ben sanatlarda tedahüle taraftar değilim.
Şiiri şiir, resmi resim, musikiyi musiki olarak
kabul etmeli. Her san’atın kendine ait
hususiyetleri, kendine ait ifade vasıtaları var…
Şiirde musiki, musikide resim, resimde edebiyat
bu güçlüğü yenemeyen insanların başvurdukları
birer hileden başka bir şey değil… Halk
tarafından sevilen eserler en kolay anlaşılanlar
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oluyor… Şiir bütün hususiyeti edasında olan bir
söz san’atıdır. Yani tamamıyla mânâdan
ibarettir. Mânâ insanın beş duyusuna değil,
kafasına hitab eder… Fransız şairi Paul
Eluard’ın dediği gibi ‘bir gün gelecek, o; sadece
kafa ile okunacak, edebiyat da böylece yeni bir
hayata kavuşacak.’…Edebiyat tarihinde her
yeni cereyan şiire yeni bir hudut getirdi. Bu
hududu azami derecede genişletmek, daha
doğrusu, şiiri huduttan kurtarmak bize nasip
oldu.”
Her edebiyat geleneği ve her edebiyat
akımı, özellikle şiire yeni bir anlayışla şekil
vermeye
çalışır.
Gerçekten
şiirin
özgürleşmesinden ve bütün kalıplardan
kurtulmasından yana iseniz, o halde bırakın
herkes istediği şiir anlayışına bağlı kalsın ve her
okur da şiir zevkini yansıtan şiiri kucaklasın.
Her şiir anlayışının gerçek sahibi şiir okurunun
ta kendisidir. Gerçek şiir okuru kendince güzel
olan şiirin izini sürer ve o şiiri nihayetinde
keşfeder. Bakın Garip’in önsözünde şiirin
bütünlüğüyle ve bu bütünlüğün fark edilmesiyle
ilgili neler söylenmiş:
“Şiir öyle bir bütündür ki, bütünlüğünün
farkında bile olunmaz. Sıvanmış, boyanmış bir
binanın tuğlaları arasındaki harcı göremeyiz.
Bina tamamiyetini ancak bu harçla temin ettiği
zamandır ki, onu teşkil eden tuğlaları teker teker
görmek, onların vasıfları üzerinde düşünmek
fırsatını elde ederiz…”
Şiir yazıyorum diyen çoktur; ama herkes
kolay kolay şairim diyebilir mi? Yazılanın şiir
olup olmadığına karar vermek değil belki de
önemli olan. Yazılanlar, yüreğimizde bir şiir
etkisi uyandırıyor mu veya yüreğimizi titretiyor
mu ona bakmalıyız belki de! Şiirden
anlamayabiliriz, şiir ustası olmayabiliriz ama
gerçek şiiri hissedebiliriz diye düşünüyorum.

RAHATI KAÇAN AĞAÇ
Melih Cevdet Anday
Tanıdığım bir ağaç var
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Tanrının işine bakın.
Geceyi gündüzü biliyor
Dört mevsim, rüzgârı, karı
Ay ışığına bayılıyor
Ama kötülemiyor karanlığı.

KİTABE-İ SENG-İ MEZAR
Orhan Veli Kanık
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah’ın adını,
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye

PERÇEMLİ SOKAK
Oktay Rifat Horozcu
I
Bulutların çıkınında
Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün
Çıldırtırlar insan gözlü kedileri
Ay doğar kuyulara yalınayak
Telgrafın tellerinde gemi leşleri
…

Garip akımının üç değerli şairinden birer
örnekle yazımı noktalamak istiyorum. Şiirsiz
kalmayın ve şiir dostu olun.
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HASANKEYFE’ SESLENİŞ
Şahin MUTLU

Nereden beddua aldık bilmiyorum;

İhanetin acımasızlığını da unutmadık,

Sen unutuldukça arzular da köreldi,

Adını Efes ya da Aspendos yazdırsaydın Evliya
Çelebi’ye,

Sevgi dolu tarihin mahzun çocukları olduk...
Dicle’nin ağıt dolu akışında kavruldu hasretimiz,
Mefkûresiz bir
sevdalarımızı,

hayatın

girdabında

aradık

Her şeye rağmen hayat kokan umutlarımız da
kırıldı acımasızca,
Hasret kaldık tebessümüne sevgili Hasankeyf...

Kâtip Çelebi eserinde Cleopatra Kapısı deseydi
sana!

Bilmiyorum geç kalan tesellide bir umut kapısı
var mıdır?
Her şeye rağmen sana uzattık kollarımızı,
Sar vefalı kollarınla yitik evladını bağrına
Kabul et ne olur sevgili Hasankeyf...

Garip sarhoşlukta uyandık tatsız rüyalardan,
Yaralı bir arslan misali kükredin sen yıllarca,

İmam Abdullah’tan Zeynel Abidin’e,

Zulmün taraftarı gibi zalimce ilgisiz kaldık
feryadına,

Al-Rızk’tan Sultan Süleyman’a,

Hesap sordukça tarih

Ve Yol Geçen Hanı’na kadar

Sana sığındık,

Tarih taşıyan hatırana saygılar sunuyorum...

Sevgi yüklü Köprü’nden zirvedeki Kale’ne,

Seninle ümitvar olduk;
‘Çifte kaza kurşunlarına kader demeyi,

Dünden daha fazla muhtacız bugün sana,

Felaketlere sabırla göğüs germeyi,

Sessiz sessiz ağlayan göz bebeğim Dicle’den

Senden öğrendik sevgili Hasankeyf...

Hicab dolu gözlerimizi kaçırarak
Basireti bağlanmış yüreğimizin uyanışıyla

Ve... Ilısu bayrağı ile uyandık gaflet uykusundan;

Sana uzattık kollarımızı,

Ve... Hangi yüz ve cesaretle bilmiyorum

Sar vefalı kollarınla yitik evladını bağrına,

Sana bağladık yine umutlarımızı...

Reddetme ne olur sevgili Hasankeyf...

Bu umut kervanında talihin ihanetini,
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TÜRK ŞİİRİNDE İSLAMİ ANLAYIŞ VE İSLAMCI ŞAİRLER
Edip UĞURLUDAĞ
Cumhuriyet Öncesi İslami ve İslamcı
Edebiyat
Türkler 10. Yüzyılda Müslüman olmuşlar
ve kendi yaşam tarzlarına da uygun buldukları
bu son ve mükemmel dinin umdelerinden
yepyeni bir hayat tarzı oluşturmuşlardır. Öyle ki
sadece bu dinin yaygınlaşması amacıyla
savaşmamışlar bu dinin genel hatlarından
oluşan İslam Medeniyetinin de gelişmesine
katkıda bulunmuşlardır.
Osmanlıya kadar ki dönemde edebiyat ve
mimari de İslami hassasiyet o kadar belirgin bir
role sahiptir ki Nurullah Çetin bu döneme kadar
olan edebi anlayışı İslami Edebiyat olarak
kabul eder. Zira bu dönemde İslam hem bir din,
hem bir ideoloji hem de kültür ve medeniyet
olarak benimsenmiştir. Ona göre İslami terimi,
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yalnızca mensubiyetin ve onunla özdeş
olmanın, bünyece özümsemenin ve hal diliyle
ifade etmenin karşılığıdır. (N. Çetin, Türk İslam
Medeniyeti, Akçağ Yayınları, sh: 153)
Osmanlı İmparatorluğunun gerilemesi ve
Batı karşısında yenik düşmesi üzerine Osmanlı
aydınları ve devlet adamları, bu yenilgi ve geri
kalmışlığın sebeplerini aramaya başlamışlardır.
Bu amaçla ister istemez bir Batı hayranlığı
başlamış ve kurtuluş batılılaşmada görülmüştür.
Her ne kadar Batı ülkelerinin telkini ve
koordinasyonunda büyük umutlar ve büyük
gürültüler ile Islahat ve Tanzimat gibi yeniden
yapılanma hareketleri de yapılmış ise de bu son
çırpınışların Osmanlı toplumuna hiçbir yararı
olmadığı gibi çöküşü ve parçalanmayı
hızlandırmış, Osmanlı toplumu bünyesine
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uygun olmayan birçok ideolojik fikirlerin ve
kamplaşmalara da kapı açılmıştır.
Ancak batılılaşma histerisine tutulan
aydın kesim; yenilginin birinci nedeni olarak
Osmanlının dine dayalı devlet ve toplum hayatı
olarak görmeye başladığı için dine karşı
olumsuz bir tavır takınılmış ve pozivitist
akımlar rağbet görmeye başlanmıştır.
Bu geri kalmışlığın önüne geçmenin tek
yolu olarak Batılılaşma görülmüş ancak
batılılaşmanın nasıl olması gerektiği konusunda
ifrata düşülmüştür. Batılılaşma; kimine göre
bütün değerlerimizi onlara uydurmak şeklinde
algılanırken, kimine göre de yalnız bilim ve
tekniğin
alınması
gerektiği
biçiminde
yorumlanmış, Müslümanlıktan uzaklaşıp batıya
yaklaşıldıkça çağı yakalamanın mümkün
olacağına inanılmıştır. Bu anlayış farklılığı bu
gün bile hâlâ devam etmektedir. (M. ÇANDIR,
İslâmî Duyarlılığın Cumhuriyet Devri Türk
Şiirine Yansımaları (1923–1950), Celal Bayar
Ünv.)
31 Mart Hadisesi olarak bilinen ve
İngilizler ile Almanların aynı anda ama farklı
cephelerde dizayn ettiği bir darbe ile 1908’de
devlet yönetimi tamamen İttihat ve Terakki
Fırkasının güdümüne geçmiş, o zamana kadar
hâkim olan İslamcı ve Ümmetçi imparatorluk
ideolojisi yerini seküler bir Türkçülüğe
bırakmıştır.
Meşrutiyet döneminde Türk aydınının
dine bakışı hemen hiç değişmeden Cumhuriyet
dönemine de yansımıştır. İslam’ın varlığı,
yeniden tesis edilecek devlet esasları içinde
zararlı bir düşünce ve hatta geriye dönüş yani
irtica olarak yaftalanmıştır.
Ancak bu söyleme karşı çıkan İslami
hassasiyete sahip aydın kesim de kendince bir
mücadele içine girmiştir. Bu meyanda özellikle
II. Abdulhamid’in son dönemlerinde ve
Mehmed Akif ile başlayan İslami mensubiyetin
yanında hal olarak yaşanan İslam’ın kal (söz)
diliyle ayrıca ilan edilmesi ve dava edinilmesi
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adına İslamcı bir edebiyat ortaya çıkmıştır.
Nurullah Çetin de Mehmet Akif’ten günümüze
kadar Müslüman sanatçıların yaptıkları
edebiyata
İslamcı
Edebiyat
olarak
isimlendirmiştir. (N. Çetin, a.g.e.)
Bu isimlendirme teknik olarak doğru
görünse de henüz tam anlamıyla kabul
gördüğünü söylemek güçtür. Zira İslamcı kesim
kendilerinin bu isimle anılmasından pek
hoşlanmamaktadır.
İslam’a yapılan bu saldırılara karşı tüm
İslam coğrafyasında Müslüman aydınların bu
duruma tepkilerini ortaya koymalarına sebep
olmuştur. Bu meyanda öne çıkan Mısır ve Hint
(Pakistan) da yaşayan Cemaleddin Afgani, M.
Abduh, Reşid Rıza, Muhammed İkbal, S.
Ahmed Han gibi çağdaş İslam fikriyatının
temsilcileri
ülkemizdeki
İslamcı
akımı
etkilemiştir. Özellikle Sebilürreşad Dergisi
çevresinde toplanan Mehmed Akif ve Eşref
Edip gibi aydınlarımızın ilham kaynağı
olmuştur.
Cumhuriyet Sonrası Durum
1923-1940 Dönemi
Cumhuriyetin ilanından sonra da hâkim
anlayış
İslam
dininin
modernleşmeyle
bağdaşmadığına dair pozitivist anlayışa dayanır.
Bu anlayışla toplumu laikleştirme, dini özel
alanla sınırlandırma, vicdanlara hapsetmek bir
politika halini alır. Cumhuriyet’in ilan edildiği
1923’ten 1946’ya kadar yapılan çok partili
hayata geçiş denemelerinde Anadolu insanının
birçoğunun muhalif ve yeni açılan partilerin
etrafında toplanmaları, dönemin yöneticilerince
irticaî veya İslâmî bir toparlanma girişimi
olarak değerlendirilmiş ve rejimin geleceği
yönünden tehlikeli görülmüştür. (M. ÇANDIR,
a.g.m.)
Mehmet Kaplan da “Nesillerin Ruhu”
isimli makalesinde “Eskilerin Allah, Peygamber
ve Kur’an hakkında kullandıkları mukaddes
kelimelerin, bu devirde fani insanlar ve fani
işler için kullanılması dini duyguların
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yozlaşmasının bariz bir alâmetidir. Bu devirde
açıkça dini duygular aleyhinde edebî eserler de
kaleme alınmıştır. Bu devirde din duygusunun
yerini onun tam zıddı olan bir duygu, dünya
duygusu alır.” Demektedir. (M. Kaplan,
Nesillerin Ruhu)
Cumhuriyet’in ilk yıllarında oluşan böyle
bir ortamda şiirlerde İslâmî unsurların
kullanılması, hemen hemen mümkün değildir.
Ancak bu durum 1935’den sonra Necip Fazıl’ın
İslâmî içerikli şiirleriyle değişmeye başlar.
Necip Fazıl’ın Abdulhakim Arvasi ile tanışması
sonrası şiirlerindeki bu dini havanın başatlığı
muarızlarının tepkisine neden olmuş ve dün ona
“dahi” diyenler bir anda onu “Mistik Şair” diye
dalgaya almalarına ve ardından da “Sabık Şair”
diye yok saymaya kalkmalarına neden olmuştur.
1940 – 1950 Dönemi
Cumhuriyet dönemi Türk şiiri muhteva
açısından 1940 yılından sonra daha farklı bir
görünüm kazanır. Kimi şairler sosyalist fikirler
doğrultusunda eserler verirken, kimisi milli
duygularda, kimisi tabiat ve yaşama sevinci,
dünya hayatı, kadın ve cinsellik konularında
kalem oynatırlar.
Necip Fazıl’ın “Büyük Doğu” dergisini
çıkarmaya başlamasıyla İslami hassasiyete
sahip yazar ve şairler bu dergi etrafında
toplanmaya başlar. Onun 17 Eylül 1943’te
yayımlamaya başladığı Büyük Doğu mecmuası,
5 Haziran 1978’e kadar aralıklarla yayın
hayatına devam etmiştir. 35 yıllık süre
içerisinde toplam 16 devre ve 512 sayı olarak
yayımlanmıştır. Necip Fazıl’ın şahsiyetiyle
güçlü bir edebi üsluba sahip olan dergi Tek
Parti iktidarı ve Demokrat Parti iktidarı
dönemlerinde muhafazakâr ve milli muhalefetin
sesi olmuştur.
Necip Fazıl bu dergideki şiirleriyle
İslâm'ın mistik terimlerini kullanarak yeni bir
üslup oluşturur. Bu üslup ise edebiyata sanatsal
yenilikler katarak İslâmî/İslamcı Edebiyatın
daha da belirgin bir hale gelmesini sağlar. Öyle
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ki Necip Fazıl, sanat ve düşüncesini bir araya
getirdiği dava şiirlerinin kendisini besleyen en
önemli unsurlardan birisi olduğu kanaatindedir.
Bu nedenle de Necip Fazıl'ın şiirlerini ve edebi
eserlerini yayınladığı Büyük Doğu dergisi bu
işin merkezi ve mektebi olarak kabul
edilebiliriz. (E. Yaşar, İslami Edebiyatın
Dergiler
Üzerindeki
Gelişim
Süreci,
kitaphaber.com)
Bu arada Orhan Seyfi, Halid Fahri, Faruk
Nafiz, Ziya Osman, Fazıl Hüsnü gibi isimler
İslâmî duygularla şiirler de yazdıklarını
belirtmekte fayda vardır. .
Cumhuriyet dönemi İslâmî Türk şiiri
içinde yer alması gereken şahsiyetlerden biri de
Âsaf Hâlet Çelebi’dir. O, 1940’lı yıllarda
şiirlerini kaleme alırken hareket noktası olarak
İslâm tasavvufunu seçmiş, bunu da kapalı
ifadelerle
anlatmaya
çalışmıştır.
İslâm
tasavvufunun yanı sıra Budizm ve Hint
Felsefesi ile de ilgilenmiştir. Âsaf Hâlet,
çağdaşı Necip Fazıl gibi düşüncelerini açıkça
ifade edip meydanlara çıkmak yerine İslam’ın
tasavvufi özelliklerini gizli imajlarla anlatmayı
tercih etmiştir. Onun bu tavrında 1940’lı yılların
baskıcı ve İslâm’a karşı tavizsiz yönetiminin
etkisi düşünülebilir. (M. Çandır, a.g.m.)
Âsaf Hâlet’in Necip Fazıl’la olan
tanışıklığı Ağaç (1936) dergisinde yazmasıyla
başlar, ölümüne kadar da sürer. Bu bakımdan o,
Necip Fazıl’ın mistik yönelişlerinin etkisinde
kalan şairlerden biridir ve o dönemde herkes
Necip Fazıl’dan kaçarken, onun adını
anmamayı bir sanat politikası haline getirirken,
Âsaf Hâlet bu ilişkisini ölünceye kadar
sürdürür. Necip Fazıl da Çelebi’nin şiirlerini o
öldükten sonra da dergisinde yayınlamaya
devam eder. (M. Çandır, a.g.m.)
Türk şiirinde “Bayrak Şairi” olarak isim
yapan Arif Nihat Asya da İslami hassasiyette
şiirler yazan önemli bir isimdir. Her ne kadar
onu milliyetçi bir şair olarak görsek te İslami
duyarlılığını da görmezden gelmek mümkün
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değildir. Zira onun milliyetçilik anlayışı İslami
çizgilerle örülmüş cihanşümul bir özelliğe
sahiptir. Tüm İslamcı şairler de olduğu gibi
Asya da maalesef görmezlikten gelinen
şairlerimizdendir.
1950 Sonrası Türk Şiirinde İslamcı
Söylem
1950 sonrası Demokrat Parti iktidarıyla
İslamcı kesimde bir rahatlama görülür. Necip
Fazıl’ın etkisinde kalan ancak kendi çizgisinde
edebiyat yapmak isteyen isimler artık
meydandadır. Bunlardan en önemlisi Sezai
Karakoç’tur. 1952 yılında “Monna Rosa” ve
“Yağmur Duası” şiirlerini yayımlayarak
dikkatleri üzerine çeken Karakoç, için “Akif’in
özüyle Necip Fazıl’ın sözünü şiirinde
birleştirmeyi başaran bir isim olarak bakılır.
Sezai Karakoç, İslami söylem bakımından çok
daha özlü ve sözlü olan bir sanatkârdır. Bu
nedenle kendisinden sonraki kuşak üzerinde
daha etkili olur.” (Korkmaz ve Özcan, 2009:
322)
Sezai Karakoç ismi, her ne kadar yoğun
imgeli, sembollere dayanan ve dille oynayan II.
Yeni akımı arasında anılsa da taşıdığı İslami
hassasiyet ve divan edebiyatı ve halk şiirine
yani geleneğe bağlı kalması ile onlardan kesin
çizgilerle ve ayrılır. Ancak Karakoç’un Batılı
bir anlayışla İslami öğeleri birleştirmeyi
başarmış olması da göz ardı edilemez.
Sezai Karakoç da 1960-1992 yılları
arasında toplam 396 sayı çıkardığı Diriliş
Dergisi ile Necip Fazıl’ı takip etmiş bir düşünce
adamıdır. Karakoç, gelenek ve İslâmî
düşüncelerden beslenen Erdem Beyazıt,
Alâeddin Özdenören, Nuri Pakdil, Rasim
Özdenören, Sait Çekmegil, Ebubekir Eroğlu,
Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, İsmail Kıllıoğlu,
İsmet Özel ve Sedat Umran gibi yazarları Diriliş
Dergisi etrafında toplar. Sezai Karakoç, Diriliş
Dergisinde İslâmî literatürü daha da edebi ve
estetik bir düzeye getirerek İslâmî Edebiyat'ı bir
adım daha öteye taşır.
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1950’lerde “Hisar” dergisi etrafında
toplanan ve Hisarcılar adı verilen grubu da bu
anlamda
değerlendirmek
gerekir
diye
düşünüyorum. Munis Faik Ozansoy, İlhan
Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu,
Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Bakiler
gibi sanatçıların oluşturduğu edebi topluluk
olan Hisarcılar geleneğe bağlı olmakla beraber
yenileşmeye ve milli kalmak kaydıyla batıya
karşı değildirler. Onların bu milli hassasiyetleri
sanatın yabancı ideolojilein emrine girmesine
karşı olmalarına ve bu meyanda Marksizm ve
komünizme de karşı olmalarına neden olmuştur.
Topluluğun Yavuz Bülent, Mehmet Çınarlı gibi
birçok ismi İslami duyarlılığa sahip şiirler
yazmışlardır.
Diriliş
Dergisinin
Sezai
Karakoç
tarafından tatil edilmesi üzerine 1969 yılında
Erdem Beyazıt, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu,
Rasim Özdenören, İsmail Kıllıoğlu, Bahri
Zengin gibi İslâmcı yazarlar, Nuri Pakdil'in
öncülüğünü yaptığı Edebiyat Dergisi etrafında
toplanırlar. Diriliş Dergisinde olduğu gibi yine
yerli edebiyat vurgusunda bulunan Edebiyat
dergisi yazarları, Müslüman duyarlılığını
harekete geçirmeye çalışan edebi ürünler ortaya
koyarlar. Özellikle de Nuri Pakdil'in yeni bir
dille İslâmî söylemleri farklı bir şekilde ifade
etme çabası, İslâmî Edebiyat'ın daha da
güçlenmesini sağlar. (E. Yaşar, İslami
Edebiyatın Dergiler Üzerindeki Gelişim Süreci,
kitaphaber.com)
Pakdil, kamplaşmaların keskinleştiği ve
yer tuttuğu bir zamanda, onca hayıf, ürperti,
hatta öfkesine karşın, edebiyat ve sanata dönük
nesnelliği elden bırakmayan anlayışıyla,
edebiyat ve kültür dünyamızdaki yerini alır.
1980 Sonrası İslami Şiir
Dünyada 60’lı ve 70’li yıllarda Marksist
ve Sosyalist akımlar hayli etkili olmuşsa da 80
li yıllarla bu etki azalmıştır. 80’li yıllar tüm
dünyada İslam’ın siyasallaşma sürecini
tamamladığı yıllar olarak yaşandı. Sovyetler
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Birliği’nin dağılması, Filistin olayları ve İran
devrimi gibi bazı gelişmeler, İslamcı
cemaatlerin, örgütlerin tüm dünyada yankı
getiren eylemlere imza atmaları, Osmanlı
İmparatorluğu’nun
dağılmasından
sonra
özellikle Arap yarımadası ve Orta Doğu’da
yaşayan Müslümanların “zulme” uğradıkları
kolektif bilinci gibi bazı etkenler ve özellikle
Muhammed Abduh, Ali Şeriati, Fazlu’rRahman, Muhammed İkbal, Seyyid Kutub gibi
modernist İslam düşünürlerinin İslam’ı laisiteye
hâkim kılma yönündeki tezleri tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de yankısını buldu.
Sebilürreşad'la başlayarak Büyük Doğu,
Diriliş ve Edebiyat dergileri ile devam eden
fikri geleneğinin son halkasını ise Mavera
Dergisi
oluşturur.
Erdem
Beyazıt'ın
öncülüğünde kurulan bu dergi, Rasim
Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Nazif
Gürdoğan, Bahri Zengin, Hasan Seyithanoğlu
gibi isimler tarafından da desteklenerek İslâmî
edebiyat tartışmalarına yeni bir ivme kazandırır.
Hatta edebiyat tarihimizde İslâmî edebiyat
tartışmaları ilk olarak bu dergiyle birlikte fiilen
görülmeye başlanır. Bu nedenle Mavera
dergisinin İslâmcı edebiyatın görünürlük
kazanmasında önemli bir yere sahip olduğunu
söyleyebiliriz. (E. Yaşar, a.g.m)
Cahit Zarifoğlu da Sezai Karakoç
damarını takip ederek şekil ve dil olarak II.
Yeni şiirine benzer bir şekilde ama İslami
muhtevalı şiirleriyle dikkat çekti. İlk şiirlerinde
yoğun imgeler kullansa da sonrasında tasavvuf
düşüncesinin izlerini taşıyan, lirik şiirler de
yazdı.
Bu gurubun diğer önemli bir ismi de
Erdem Bayazıt’dır. O da Zarifoğlu gibi İslami
bir söylem ile İkinci Yeni anlayışına uygun
serbest ve kapalı şiirler yazmıştır. Şiirde sese
önem veren şair, “serbest tarzda bir dil virtüözü
gibi dizenin düzenini alt üst eder. Amacı; dilin
anlatım imkânlarım genişletmektir.” (Korkmaz
ve Özcan, 2009: 324)
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Bu isimlerden Mehmet Akif İnan da
diğerlerinden farklı olarak geleneğe başlı kalmış
eski şiiri yeni bir söylemle söylemeye çalışmış
bir şair olarak karşımıza çıkar.
İlk şiirlerini Marksist bir çizgide ve II.
Yeni anlayışına bağlı olarak yazan İsmet Özel
“1974’te yayımlanan ve bir beyanname niteliği
taşıyan Amentü adlı şiiriyle İslami söyleme
yönelir. (Korkmaz ve Özçan, 2009: 325)
Yine Ebubekir Eroğlu'nun çıkardığı
Yönelişler Dergisi de yayın politikası olarak
Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinin sanat ve
düşünce anlayışını takip etmeleri dolayısıyla
İslâmcı Edebiyatın gelişmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Yazılarıyla dergiye katkıda bulunan
isimler arasında ise Osman Konuk, İhsan Deniz,
İlhan Kutluer, Mehmet Ocaktan, Yılmaz
Daşçıoğlu, Hüseyin Atlansoy gibi isimler yer
alır. (E. Yaşar, a.g.m)
Ülkemizde de Ütopya, İkindi Yazıları,
Çete, Ayane, Yedi İklim, Albatros, Dergâh,
Kayıtlar, Esra Yazıları, Kelime, Kardelen,
İnsan, Varide, İkinci Fecir, Meşale, Mina,
Bürde gibi dergiler etrafında toplanan genç
şairler bu yükselen yeni dalganın –İslamcı
dalganın- şiirini söylemeye başladılar.
İslamcı şiirin yükselen isimlerinden
Nurullah Genç ise daha sade ve duru bir dil ile
şiirlerini yazmış ve geniş kitlelere ulaşmayı
başarmış bir şairdir. Şairin “divan ve hece şiiri
estetiğiyle ördüğü imge dünyası, çok renkli ve
özgündür.” (Korkmaz ve Özcan: 326)
Bu arada Türk İslam Sentezini
benimsemiş milliyetçi çizgideki Abdurrahim
Karakoç, Bahattin Karakoç, Osman Zeki
Yüksel, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu gibi
isimler şairleri de bu kervanda saymamak
haksızlık olur.
Günümüzde bu isimler arasında Mustafa
Özçelik, Arif Ay, Müştehir Karakaya, Özcan
Ünlü, Ali Ural, İbrahim Tenekeci gibi isimleri
de ekleyebiliriz…
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TÜRK DİLİNİN SADELEŞMESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA
DENEMESİ
Erdem KONUR (1)
ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’de yayımlanmış
makaleler ve kitaplar esas alınarak, Türkçe’nin
sadeleşme süreci ve dilde sadeleşme hareketi
üzerine bir bibliyografya denemesi yapılmıştır.
Çalışmamızda, sadeleşme konusunda
çalışan
araştırmacıların
işini
kolaylaştırmak hedeflenmiştir.
Makalemizde ilk önce Türk
dilinin tarihsel serüvendeki durumu
hakkında kısa bilgi verilmiştir. İki
bölümden oluşan çalışmanın birinci
bölümünde
makaleler,
ikinci
bölümünde
ise
kitaplar
yer
almaktadır.
Çalışmamızdaki
yayınlar, bu konu hakkında yapılan
çalışmaların bütününü kapsamamaktadır. Gerek
Türkiye, gerekse de Türkiye dışındaki
kaynakların da taranması, bu alandaki eksikliği
şüphesiz giderecektir.
Anahtar Kelimeler: Bibliyografya, Dilde
Sadeleşme, Türkçenin Sadeleşme Hareketi
GİRİŞ
Dilin gereksiz ve karmaşık sözcüklerden
arındırılarak herkesin konuştuğu ortak ve
anlaşılır bir dil üretmesine, dilde sadeleşme
denir. Türk dilinin yazılı ilk örneklerindeki (2)
sözcükleri incelediğimizde, söz varlığının
büyük bölümünün Türkçe kökenli olduğunu ve
bu yazılı örneklerde oldukça sade bir dil
kullanıldığını görmekteyiz. Köktürklerden sonra
kurulan, Uygurlar devleti döneminde Türkler
birçok kültür ile etkileşim içine girmişler, bu
durum dilin yapısında da kendini göstermiştir.
Uygurlar döneminde yapılan gerek din
değişikliği, gerekse medeniyet değişikliği dili
de etkilemiştir. Uygurların yeni dinlerine
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(Budizm,
Maniheizm
vb.)
ve
yeni
medeniyetlerine
ait
terminolojiler
incelendiğinde bu terminolojinin büyük bir
bölümünün alıntı kelimelerden oluştuğu
görülmektedir. Yine bu dönemde, değişik
kültürlerle etkileşimle birlikte, dilimize ilk kez
yabancı kaynaklı kelimeler girmeye
başlamıştır.
Sanskritçe,
Soğdça,
Toharca, Çince kelimeler bunlardan
bazılarıdır.
İlerleyen yıllarda, Karahanlıların
İslamiyet’i kabulüyle birlikte; Türk
diline, İslamiyet’in kutsal kitabı Kuranı Kerim’in dili Arapçadan ve gelişmiş
bir edebiyata sahip olan Farsçadan
birçok kelime girmiştir. Özellikle Oğuz
Türklerinin dili olan Batı Türkçesi döneminde
Arapça ve Farsçadan alıntılar hızlanmış ve Batı
Türkçesine birçok alıntı kelime girmeye
başlamıştır. Türk diline giren alıntılar, sadece
Arapça ve Farsça sözcükleri değil, bu dillere ait
gramatik unsurları (tamlamalar vb.) da
kapsamıştır.
Batı Türkçesinde Türkçe’den başka bir de
yabancı unsurlar vardır. Bu unsurlar çeşitli
Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerdir.
Türklerin İslam kültürü çerçevesine girmeleri
dolayısıyla Türkçeye sokulan Arapça ve Farsça
unsurlar, Türkçeyi Eski Türkçeden sonra, yeni
yazı dilleri devresinde istilâya başlamış, bu
istilâ bilhassa Batı Türkçesinde korkunç bir
gelişme göstererek birkaç asır içinde Türkçeyi
âdeta tanınmaz bir hâle getirmiştir. (3)
Osmanlı devletinde özellikle XIX. yüzyılda
yetişen aydınlar ilk kez Türk dilinin sadeleşmesi
üzerinde durmuş ve fikir beyan etmişlerdir.
Tanzimat aydınlarının dilde sadeleşme üzerine
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eğilmelerinin bir başka nedeni de edebiyatı
halkı aydınlatmada araç olarak görmelerinden
kaynaklanmaktadır. Nitekim halka bir şey
öğretmenin yolu, sade bir dilden geçmektedir.
Tanzimat aydınlarından olan İbrahim Şinasi
Efendi, Ahmed Mithat
Efendi gibi isimler, Türk
dilinin
halkın
anlayamayacağı şekilde
alıntı kelimelere sahip
olduğunu, bu yüzden
dilin
sadeleşmesi
gerektiğini
vurgulamış
ancak dilde sadeleşme
hareketinde
başarılı
olamamışlardır.
Dilde sadeleşme hareketinde, asıl başarıyı,
Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan, Ziya
Gökalp ve arkadaşları sağlamıştır.
Milli Edebiyat ve Yeni Lisan Hareketi’nin
açmış olduğu çığırda özellikle dil üzerinde milli
bir siyaset benimsendi. Dönemi için söz konusu
edilen bu duyarlılıklar sonraki yıllarda da
etkisini sürdürdü ve Cumhuriyetle birlikte resmi
dil politikası olarak icra edildi. Mevcut
durumun iyileştirilmesi ihtiyacından doğan bu
hareket zamanla politik bir yaklaşıma da
dönüştü.(4)
Yukarıda kısaca bahsettiğimiz Türkçe’nin
tarihsel gelişimi içindeki durumu ve dilde
sadeleşme hareketini kısaca bu şekilde
özetleyebiliriz. Makalemizin amacı, Türkçe’nin
dilde sadeleşme hareketiyle ilgili yapılan
çalışmaların bibliyografyalarını vermek olduğu
için, yukarıdaki açıklamaları yeterli görüyoruz.
u makalede, Türk dilinin sadeleşme tarihiyle
ilgili yapılan çalışmalara(kitap ve makale) yer
verecek ve bu çalışmaları bibliyografya şeklinde
okuyucuya sunacağız. Böylece okuyucu ve
araştırmacılar
Türk
dilinin
sadeleşme
hareketiyle ilgili birçok kaynakçaya ulaşmış
olacaktır. Çalışmamızdaki yayınlar, bu konu
hakkında yapılan çalışmaların bütününü
kapsamamaktadır. Gerek Türkiye, gerekse de
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Türkiye dışındaki kaynakların da taranması, bu
alandaki eksikliği şüphesiz giderecektir.
I. MAKALELER
●AKALIN, Şükrü Halûk (2011), "Yeni
Lisan Hareketinin Yüzüncü Yılında Türkçe",
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi 100. Yılında
Yeni Lisan Hareketi Özel Sayısı, C: CI, S: 715,
sf.3-10.
●ALDAN, Mehmet (1986), "Dilde
Sadeleşme ve Ispartalı Hakkı ",Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi, C: LI, S: 411, s. 225-234.
●ARGUNŞAH, Mustafa(2012), ”Ahmet
Mithat Efendi’nin Türkçe’nin Sadeleşmesiyle
İlgili Görüşleri”, Turkish Studies - International
Periodical For The Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall
2012,sf. 1-12.
●DAŞDEMİR, Muharrem (2013), "Çağdaş
Dil Biliminin Işığında Yeni Lisan Hareketi ve
Türk Dil Devrimi'nin Karşılaştırılması", TEKE
Dergisi, Sayı: 2/3, sf.53-58.
●DİZDAROĞLU, Hikmet (1960), 'Türk
Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri [Agâh
Sırrı Levend], (Kitaplar - Tenkit)", Türk Dili
Dil ve Edebiyat Dergisi, C: X, S: 109, sf. 36-38.
● GÖZAYDIN, Nevzat(1992), "Refik
Halid Karay ve Dilde Sadeleşme", Türk Dili Dil
ve Edebiyat Dergisi, C: 1992/I, S: 483, sf. 805814.
●GÜZEL, Abdurrahman (1988), "Halk
Şairlerimizde Türk Dili Şuuru" Türk Dili Dil ve
Edebiyat Dergisi, C: LV, S: 435, s. 130-138.
●HARMANCI, Esat (2010), ”Yeni
Lisan’dan Bugüne Değişen Dilde Millilik
Algısı”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,
sf. 121-132.
●İMER, Kamile 1973),” Türk yazı dilinde
dil devriminin başlangıcından 1965 yılı sonuna
kadar özleşme üzerine sayıma dayanan bir
araştırma”, Türkoloji Dergisi, sayı:1, cilt V,
1973, sf.175-190
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● İZ, Fahir (2003) “Hepimizin Türkçesi”,
Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi, Sayı:
27/11.
●KISSLING, Hans Joachim (1952),
"Yabancı Dergilerde Bahsi Geçen Türkçe
Kitaplar [Agâh Sırrı Levend: Türk Dilinde
Gelişme ve Sadeleşme Safhaları], (Kitaplar Tenkit)”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C:
I, S: 10, sf.599-600.
●KORKMAZ,
Hüsna
(2013),
”
Türkçeleşme ve Mehmet Emin Yurdakul’un
Türkçe Şiirleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 49, sf.3954.
● KORKMAZ, Zeynep (2000), "Batı
Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki
Etkileri", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
Belleten, sf. 49-54.
●KORKMAZ,
Zeynep
(2003),
"Cumhuriyet Döneminde Türk Dilinde ve Türk
Dili Alanında Yaşanan Gelişmeler", Türk Dili
Dil ve Edebiyat Dergisi, C: LXXXVI, S: 622,
sf.299-357.
●KORKMAZ, Zeynep (1973),”
doğal gelişme ve devrim açısından
Türk Dil Devrimi”, Türkoloji
Dergisi, c. V/1,1973, s. 97-114

Dilde

●MAZIOĞLU, Hasibe (1965),
"Divan Edebiyatında Sadeleşme
Akımı", Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi, C: XIV, S: 165, sf. 607-612.
● ÖZDEMİR, Numan(1972),
“Aktarmalar: Dilde Sadeleşme",
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi,
C: XXVI, S: 251, sf.463.
●ÖZKIRIMLI,
Atillâ
(1972),
"Bir
Gelişimin Tarihi [Agâh Sırrı Levend: Türk
Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri],
(Kitaplar - Tenkit)",Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi, C: XXVI, S: 250, sf. 370-373.
●SERTKAYA, Osman Fikri (2001),
"Atatürk ve Türk Dili", Türk Dili Dil ve
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Edebiyat Dergisi, C: 2001/II, S: 599, sf. 549563.
●YETİŞ, Kâzım (2006), “Atatürk Dönemi
Basınında Türk Dili”, Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi, C: XCII, S: 655, sf. 115-120.
●ERCİLASUN, Hamza (2004), ”Doğru
Yazalım Doğru Konuşalım (Enderuncular,
tasfiyeciler, yeni lisancılar, tabiî tekâmülcüler,
öz Türkçeciler, uydurmacılar üzerine)”, Türk
Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C: LXXXVIII, S:
632, sf. 143-146.
II. KİTAPLAR
●ARGUNŞAH, Hülya ve KARABURGU,
Oğuzhan (2011),”100.Yılında Yeni Lisan
Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı Bildirileri”,
Türk Edebiyat Vakfı Yayınları.
●AKSOY, Ömer (1968),”Gelişen
Özleşen Dilimiz”, TDK Yayınları.
AKSOY, Ömer (1969),
Durdurulamaz”, TDK Yayınları.

ve

”Özleştirme

●ARSAL, Maksudi (1930),”Türk Dili
İçin”, Türk Ocakları İlim ve San'at Neşriyatı.
●DEMİRAY, Kemal (1972), ”Batı Dilleri
Sözcüklerine
Karşılık
Kılavuzu”,
TDK
Yayınları.
●DİLAÇAR, Agop (1963), ”Atatürk
ve Türk Dili”, TTK Yayınları.
●DİLÇİN, Cem (1974), ”Cumhuriyet
Döneminde
Yeniden
Canlandırılan
Türkçe Sözcükler”, Cumhuriyetin 50.
Dönümü Anma Kitabı, sf. 99-103
●ERCİLASUN, A. Bican (2013), ”
Dilde Birlik”, Akçağ Yayınları.
●HATİPOĞLU, Vecihe (?),”Dilin Gücü”,
sf.15-18
●İNAN, Afet (1969), ”Medenî Bilgiler ve
Mustafa Kemal Atatürk El Yazıları”, TTK
Yayınları., sf. 18.
●İMER, Kamile (1976), ”Dilde Değişme
ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi” TDK
Yayınları.
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●KAPLAN, Mehmet (1966), ”Kültür ve
Dil”. ●KIVILCIMLI,
Hikmet
(?),
”Türkçe’nin
Üreme
Yolları
ve
Dil
Devrimciliğimiz”.
●KORKMAZ,
Zeynep
(1992),
”Atatürk ve Türk Dili”,
TDK Yayınları.
●KORKMAZ,
Zeynep
(1974),
”Cumhuriyet Döneminde Türk Dili”, Ankara
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Yayınları.
●LEVEND, Agâh (2011), ”Türk Dilinde
Sadeleşme Evreleri”, Dil Derneği Yayınları.
●UÇMAN, Abdullah (1997),” Türk Dilinin
Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir
Münakaşa”, Kitabevi Yayınları.
●ÖKSÜZ, Ziya (2016), ”Türkçe’nin
Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan
Hareketi”, TDK Yayınları.
●ÖZDEMİR, Emin (1969),” Öz Türkçe
Üzerine” TDK Yayınları.
●ÖLKER, Perihan (2016),
Basının Dili”, TDK Yayınları.

Yusuf BİLGE
Ne zamanın ruhuyum, ne mekânın baş tacı,
Kurdun, kuşun dilinden ilham derlemekteyim;
Ne köküyüm kelamın, ne de mecaz ağacı,
Öyleyken için için esip gürlemekteyim…
Perdelerden kurtulup üryan gerçeği bulsam,

O yalınkat meramla sona erecek çilem;
Ondan kıvılcımları ukdeme çerağ kılsam,
Kısır döngüden azat aşka gelecek kalem.

”Tanzimat
İçime hırçın ve sert dışıma ölgün, algın,

●PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1966), ”Öz
Dilimiz”, TDK Yayınları.
●YÜCEL, Tahsin (2016),”Dil Devrimi ve
Sonuçları”, Can Yayınları.
Dipnotlar:
1. KONUR, Erdem, Marmara Üniversitesi
Araştırmaları Enstitüsü, erdem4022@mynet.com

Türkiyat

2. Türkçe’nin bilinen ilk yazılı örnekleri, II. Köktürk
döneminden kalan, Orhun Yazıtları’dır.
3. Ergin, Muharrem, ”Türkçe Dilinin Tarihi Gelişimi”
4. Harmancı, Esat, ”Yeni Lisan’dan Bugüne Değişen Dilde
Millilik Algısı”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul
2010, 121, 132.sf
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ŞİİR TERAPİ

Guruba kündelenmiş bulutları gözlerken
Düşüncem buz dansında bakışlarımsa dalgın…
Cümbüş derekesinde gel geç avuntularla

Ve Liliyar’dan ödünç ezber kuruntularla
Tarumar hislerimi zar zor birlemekteyim…
Dilimi düğümlerken sözün final kırbacı,
Şiir terapisine devam diyor Otacı:
Bir mısra yazmak için bin harf terlemekteyim.
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MÜCERRET ŞİİR
Halit YILDIRIM
Şiir, malzeme olarak sözcükleri kullanan
bir sanat dalıdır. Malzemesi sözcük olan şiirin
yapıtaşı “imge”dir. İmge (hayal, image), en az
iki sözcükten oluşan ve duyulur bir kaynaktan
gelen tasarımdır. Alexander Potebnya; “imgesiz
sanat olmaz, şiir ise hiç olmaz” diyor.
Şiir de müşahhas – mücerred davası vardır.
Nedir bu dava? Konuyu ilk
kez 1954 yılında Asaf Halet
Çelebi ‘mücerred şiir’ ve
‘müşahhas
malzeme’
bağıntısı üzerinde yazdığı
makalelerde ortaya koyar
“Sanatkârın
müşahhas
malzeme ile inşa edeceği
şiir âlemi, bizim kafamızda
mücerred hayallere yol açar: Şiir bize tıpkı
hayatta olduğu gibi müşahhas malzeme ile
mücerred bir âlem yaratır” demekte.
Bu tartışmaları anlamak için öncelikle
Müşahhas (somut) ve mücerred (soyut)
kavramlarının neyi kastettiğini anlamak gerekir.
Somutun, duyularla kavranan, soyutun ise
düşünceyle
kavranan
şeyler
olduğunu
söyleyebiliriz. Hatta görsel şiiri müşahhas =
somut şiir olarak kabul edenler vardır.
Hilmi Yavuz ise buna
karşı çıkarak Asaf Halet
Çelebi’nin, ‘hayal’ ya da
‘imge’nin ‘mücerred’ yani,
‘soyut’
olmadığını
söyleyerek onun hataya
düştüğünü söylemekte. Ona
göre “imge ya da hayal,
somuttur, müşahhastır;– zira somutun kriteri,
tasvir edilebilir olmaktır. Başka türlü söylersem,
imgenin ya da hayalin zihinde olması, onun
‘soyut’ olduğu anlamına gelmez. Zihninizde
canlandırdığınız bir resim, mesela, oturma

YIL: 1 / SAYI:3

odanızın resmi, bir imgedir; zihindedir; ama
tasvir edilebilir” demektedir.
Hilmi Yavuz sözlerine şöyle devam
etmekte… “Bir şeyin zihinsel imgesi ile bu
imgenin kavramının bir yargı önermesi içinde
kullanılması, apayrı şeylerdir. Şöyle de
söylenebilir: Bir kavramın bir yargı önermesi
içinde kullanılması, üzerinde yargıda bulunulan
şeyin zihinsel imgesinin bir kopyasının, zihinde
bulunmasını gerektirmez.
Gerektirseydi, o zaman
Aziz Augustinus ’un da
belirttiği gibi, ‘keder’ ve
benzeri sözcükleri her
kullanışımızda,
gözümüzün önüne ‘kederli
bir
yüz’
gelmek
durumunda olurdu –ki böyle bir durum söz
konusu olamaz– anlam, kavramdır çünkü imge
değil!”
Müşahhas şiir; bizce şiirimize konu olan
şiirleştirdiğimiz
nesneyi
teşhis
eden,
şahıslaştıran şiirdir. Genel değil özeldir.
Dolayısıyla daha kaba ve daha sığ kalır. Bir
arabayı tarif ederken markası, modeli, boyası,
cilası, çekeri, motoru vs alt alta yazılsa bu tarif
midir, yoksa şiir mi? Elbette tarif olur.
Oysa şiir; öyle anlamlı, ayağı yere basan
imgelerle bir şiir oluşturduğunda bu şiir bir
derinlik kazanır, bir mana denizi oluverir. Şiiri
okuyan kafasını yorar, anlamaya çalışır. Her bir
remzi, işareti, şifreyi çözerek müşahhaslaştırır.
Oysa şair müşahhası mücerred hale
getirmek zorunda iken attığı düğümleri okuyucu
tek tek çözmek zorundadır.
Necip Fazıl’ın ifadesiyle
“müşahhaslaştırılmış, teşhiste
kalmış şiirlere davulculuk
zanaatı gözüyle bakılır. Bütün
kaba meddahlar, didaktik ve
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politik şairler bu soydandır.” Yine onun
ifadesiyle mücerred şiir ise sanatın ta kendisidir.
Sezai Karakoç “Sanatçı, modelini önce
doğadan koparmalıdır...”, “varlıklardan yeni bir
varlık, var olanlardan yeni bir var olan”
çıkarmalıdır, “şimdi ona yeniden bir can vermek
gerekmektedir. Bu, ona, sanatçının ruhundaki
soluğu
üflemesiyle
gerçekleşecektir”
demektedir.
Asaf Halet Çelebi ise
bu tespiti kaldığı yerden
alarak şu şekle sokmaktadır.
“...tabiattan
alınan
malzemeyi
doğrudan
doğruya koymak marifet
değil, onun içimizdeki
sanatkâr ruhiyle süzüp aldığımız mücerret tarafı
şiirdir.”
Yine ona göre “şiirde soyuta ulaşmak için
soyut kelimelerden olabildiğince kaçınmak
gereklidir. Şair hiçbir zaman aşktan ve kederden
bahsetmediği hâlde bu mefhumları müşahhas
kelimelerle çok daha vazıh olarak ifade edebilir.
Mesele esasen müşahhas malzeme ile mücerred
olan hayali yaşatabilmektir... Yani mücerred şiir
bilakis mücerred mefhumlu kelimelerden
mümkün mertebe soyunmuş olan toplu bir hâlde
mücerret bir mana anlatan ve bize o ihtisası
veren ruh anının ifadesini taşıyan şiirdir.”
Şiir somut ve soyut arasında, değişken bir
yol izler. Önce şair, nesnel/somut hakikatle
yaşar/beslenir. Objektif varlık ve olaylar, şairin
zihninde öznelleşir/soyutlaşır ve aldığı yeni
biçimle yani süjenin yeniden ürettiği biçimle
söze yansır (somutlaşır) ve okuyucuya ulaşır.
Şairin söylediği şey, duyurmak istediği öznel
hakikatin aracı olduğu için bu kez okuyucunun
zihninde
öznelleşir/soyutlaşır.
Çıkış
noktasından itibaren izlediği somut-soyutsomut-soyut değişimler sonucunda tarihe
kalabilmesiyle nesnel hakikate, yani somutluğa
dâhil oluverir.
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Edip Cansever, bir röportajda bu konudaki
görüşünü
“Soyuta
varmak,
o
akımı
benimsemek, ozanın yapıtını sunarken araç
seçmesidir.” şeklinde dile getirerek: “soyut şiir
günümüzün özentisi. Yenilik değil değişiklik.
Bir moda daha doğrusu… Bilinçaltında
soyutlamayı savunanlar bu
eğilime karşı olanları insanın
iç
dünyasını
tanımakla
suçluyorlar. Soyut yapıtları
yerenlerse ötekilerin gerçekte
ilgisizliklerini kınıyorlar. Ben
bu
denli
ayırmaları
önemsemiyorum. Şiir yapmak toplumla ilgiler
kurmaktır en önce. Usta ozan işi ne yandan ele
alırsa alsın sonuca varan adamdır. Soyut şiir
yapıyorum diye bilinçaltı saçmalıklarını
dökenler de salt dış gerçeklere bağlanıp sanattan
yoksun mısralar dizenleri de anlamıyorum ben.
Hem işi biraz geniş tutarsak, bütün bilinçaltı
yapıtlarının birer soyutlama olduğu sonucunu
çıkarabiliriz.” diyor.
Günümüzde dalkavukvari adamların siyasi
liderlere yaranmak için yazdıkları methiyeleri
okuduğumuzda sıkılırız. Hatta “o kadar da
değil” deriz içimizden… İşte bu tutum
müşahhas şiiri bünyemizin kabul etmediğinin
bir
göstergesidir.
Asaf
Halet’e
göre
soyutlamanın
en
iyi
örneklerini,
edebiyatımızdaki tekerleme ve masallarda
görmek mümkündür.
Bu mevzuda karıştırılan bir diğer önemli
husus ta mücerred şiir yazıyorum diye şiirin
tamamıyla anlamsız, anlaşılmaz bir hale
getirilmesidir. Saçmalamak şiir yazmak
değildir. Şiirini izah edemeyen şair, kimi nasıl
anlayacak? İmge diye sarıldığımız kelimelerin
bizce bir manası olmalıdır. Şair eğer kullandığı
imgeyi izah ediyorsa, bu izah mantıklı ise o
onun bir şiir dili olduğunu göstermekte ise o
zaman yazılan şiir mücerred bir şiir olmaktadır.
Muallâk şiir mücerred şiir demek değildir.
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Mor Hırkalı Aşk nedir, ne demektir diye
sorulduğunda “aşkı cisimleştirdik. Bir hırka
giydirdik. Hırka da mor renkliydi.” Şeklinde ki
bir izah ne kadar mantıklıdır. Oysa Şair Kenan
Yaşar “hırka ilahi aşkın sembolüdür. Mor renk
ise batı da aşkın rengidir” şeklinde daha ayağı
yere basan mantıklı bir izahat verirken şiirine de
mücerred bir mana katmaktadır.
Bir başka örnekte de “kırmızı kurbağa”
nedir denilince “efemdim kurbağa taş üstünde
fazla kalmış. Bronzlaşmış, derisi tahriş olmuş.
O da kırımızı bir renk almış.” Şeklinde bir izah
muallâk bir anlatım, muhal bir manadır.
Oysa bu konuda en güzel ve en doğru
örnek Fahri Kâinat Efendimizin sanatkârlarımız
tarafından “Gül” remzi ile anlatılmasıdır. Gül
denilince Efendimiz akla gelmektedir. Hz
Peygamber her türlü övgüye layıktır. Ancak onu
alelade bir dil ile övmek sadece övmüş olmak
içindir. Divan Edebiyatımızda bu övgüleri çok
güzel örnekleri kasideler ve na’tlarda
verilmiştir.
Attila İlhan bir yazısında '... Epeydir Türk
şairlerinin önemlice bir kısmı, alafrangalık
olsun diye, soyut (mücerret) bir şiir
geliştiriyorlar. Halk buna alışmamış, alışacağı
da yok. Hele bu soyut şiir anlam ve çağrışım
yükü sıfıra yakın uydurma kelimelerle yazıldı
mı, okura takılabilecek hiçbir kancası olmuyor'
diyor.
Ustalık zaten okurun gönlüne kanca
atabilmekte... Onu şiirin mana iklimine
çekebilmektedir.
Gerisi
ancak
gözüne
takılmakla kifayet etmektir. Boşuna bir
çırpınıştır. Söylenmemiş şeyleri söyleyip
muhale sarılmaktansa söylenmişi farklı bir
şekilde tekrarlamak sanırım daha evladır.
Amma orijinal ve ayağı yere basan yeni bir
söylem; işte o, şiir deryasının derinlerinden
çıkarılan inciler gibi her zaman daha değerli ve
her zaman daha makbuldür.
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NEDİR ŞİİR?
Erhan TIĞLI

ŞİİR: Onunla temizlenir içimizdeki kir.
Bir düşünceyi, duyguyu bin eder; bin sözcüğü
bir.

Kapısını açık bulursan hiç düşünme, hemen
gir ama özü sözü bir olmak gerekir.
Ona yol göstermeye kalkma; O ne zaman
nereye gideceğini iyi bilir.
O ülkeye sevgiyle gidilir, özveriyle girilir ama
yolu biraz taşlı dikenlidir.
Gönül bahçesinde açan bir çiçektir, büyüyüp
gelişmesi bakım gerektirir.
Hiç eskimeyen bir geçmiş, pırıl pırıl bir
gelecektir.
Güzellikle nefes alıp verir, insancıllığın onur
heykelidir.
İşlenmesi gereken bir cevherdir ama fazla
süse, gösterişe boğulursa içtenliğini yitirir.
Kimi zaman acıyla, hüzünle seslenir ama
mutlulukla, umutla, özlemle beslenir.
Şiir büyüdür
Ne melek kanadı ne de şeytan tüyüdür
Şairlerin onuncu köyüdür
Değirmeninde düşünce, duygu öğütür
Sevdasıyla insanları o doğurur, o büyütür.
NEDİR ŞİİR: Bulanmadan akan bir ırmak;
kötülüğe, çirkinliğe karşı koymaktır şiir.
Nedir şiir: Akıllı bir divane, aşk içilen
meyhane, duygularını doyurmak, yaşadığını
duyurmak için bahanedir şiir.
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MERHABA ARUZ
Necibe ÇETİNKAYA
11. yy’den günümüze kadar gelen Divan
Edebiyatı nazım şekline karşı olan ya da
sempati duyanlar Cumhuriyetten önce olduğu
gibi bugün de vardır. Ben hem Aruz hem de
Hece taraftarıyım. Konumuz Aruz olduğu için
Hece’den bahsetmeyeceğim. Neden Aruz
derseniz kendimce nedenlerini anlatmaya
çalışacağım.
Lise yıllarında Divan Edebiyatının o
meşhur fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün
kalıplarını bilmeyen yoktur sanırım. O yıllarda
Aruz kalıpları bize çok karmaşık gelir, ArapçaFarsça karışımı olan Osmanlı Türkçesini
anlamak içinse çok zorlanır sözlüğe sarılırdık.
Aruz denilince genellikle ağdalı bir dil akla
gelir, sanki aruzun kuralı olmazsa olmazı gibi
algılanırdı. Oysa tam bunun tersi duru, akıcı ve
anlaşılır bir dille de Aruz kalıplarıyla şiir
yazmak mümkündür.
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Fuzûli'nin, Nedim'in, Şeyh Galip'in
şiirlerini edebiyat ders kitaplarında hepimiz
okuduk. Bu şiirlerdeki çeşitli mecaz, istiare ve
benzetmeleri düz yazıya çevirerek anlatmak
elbette ki zordu. Düz yazıya çevrilen şiirlerde,
asıl beyitteki ahenk, duygusallık ve ifade gücü
kayıplara neden oluyordu. Aruzla yazılan
şiirleri okurken Arapça ve Farsça kelimelerin
anlamları tam bilinmese de şiirdeki mazmunlar,
sanatlı anlatım sayesinde kendi dilimizin tatlı
ahengini sezebiliyorsunuz.
Çoğu divan şairlerimizin berceste beyitleri
hâlâ hepimizin hafızasında ve dilindedir.
Fuzûli'nin Su Kasidesindeki:
"Dest-bûsi arzûsiyle ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su"
Beytini
sanırım
hatırlarsınız.
beyitlerde var ki halen atasözü
kullanılmaktadır.
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edebiyatıdır. O yüzden ahenk anlamdan daha
önemlidir. Şiirin kültürel dokusu bilinmeden
sadece yabancı sözcüklerin karşılıklarını
bularak yapılan çevriler şiirin asıl ifade etmek
istediği anlamı tümüyle öldürmektedir.

Bakî'nin şu beytinde olduğu gibi:
" Âvâzeyi bu âleme Dâvût gibi sal
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş.
Ya da Ziya Paşa'nın şu beyti:
" Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir."
Nedim in şu
geçemeyeceğim:

beytini

de

yazmadan

"İç bâde sev güzel var ise aklı şuurun
Dünya var imiş yok imiş ne umurun"
Aruz denilince birçok kimsenin aklına
Osmanlı Türkçesi ile yazılan ve anlamlarını
çoğu zaman bilmediğimiz, şiirler gelir. Oysa
herkesin ezbere okuduğu Mehmet Akif'in
"İstiklal
Marşı'nın"
Aruzla
yazıldığını
unutmayalım.
İşte Yahya Kemal'in "Sessiz Gemi 'si" :
Artık
zamandan

demir

Meçhûle
limandan.

almak

giden

bir

günü
gemi

gelmişse
kalkar

bu

Divan Edebiyatı bizim kültürümüzdür ona
sırtımızı dönemeyiz. Her ne kadar Arap ve Fars
Edebiyatından etkilense de bizim ruhumuzu
yansıtır. Bu Halk Edebiyatını yabana atmak
değildir.
Demem o ki: Hem Aruz hem de Hece;
edebiyatımızın olmazsa olmazlarıdır. Divan
şairlerinden hece ölçüsüyle yazanlar olduğu gibi
hececi şairlerimizden de aruzla yazanlar
olmuştur. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Türkçe
ile en güzel şekilde uyum sağlayarak
düşüncelerini aruzla ifade etmişlerdir. Mehmet
Akif'in "Bülbül" şiirindeki şu beytin güzelliğine
kim karşı gelebilir? :
"Eşin var, âşiyanın var, baharın var ki
beklerdin,
Kıyâmetler koparmak neydi ey! Bülbül
nedir derdin."

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir
kol. "

Avni'nin (Fatih Sultan Mehmet) şu
beyitindeki derin manâyı anlamak için
edebiyatçı olmaya ya da şair olmaya gerek yok:

Ahmet Haşim'in "Merdiven " şiirde herkes
tarafından bilinir:

"Kimsesiz kimse yok, herkesin var bir
kimsesi,

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol,

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir
ağlayarak. "

zaman

bakacaksın

semaya

Abdülhak Hamit 'in ölen eşi için yazdığı
"Makber'i "unutmuş olamayız.
Bunlar ve bunlar gibi birçok şiirin aruzla
yazıldığını çoğu kişiler bilmez. Kısaca aruz
kalıplarıyla şiir yazmak için illaki Osmanlı
Türkçesini
bilmek
gerekmez.
Pekâlâ,
zamanımız Türkçesini kullanarak da aruz
ölçüsüyle şiir yazılabilir. Bu sadece bir tercih
meselesidir. Bana göre aruz ahenk ölçüsüdür.
Şiirin musikisidir. Divan edebiyatı bir ses
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Kimsesiz
kimsesi."

kaldım

yetiş,

kimsesizler

Fakat Cumhuriyet döneminde aruza olan
ilgi azalmış ve Yahya Kemal'in şiirleri ile de
devrini kapatmıştır. İki ölçüde bizim
edebiyatımızın zenginliğidir. Gerek aruz
gerekse hece ölçüsünün görevi şiirde ritmi
sağlamaktır.
700 yıllık bir kültür birikimini yok saymak,
dışlamaya kalkışmak kendini inkâr etmektir.
Aruzun yıllarca geri kalmışlığının nedeni
uygulamadaki zorluklardır.
Şimdi sizlere bu zorlukları ortadan kaldıran
yeni bir ölçüden bahsetmek istiyorum. Özleşim;
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Aruzdaki kapalı ve açık heceler yerine sesli
ve sessizle biten heceler esas alınarak
oluşturulan hem hece hem de aruza
uyarlanabilen bir ölçü.
Özleşim
ile
Şehamettin
Kuzucular
hocamızın sayesinde tanıştım. Böyle bir ölçüyü
edebiyatımıza kazandırdıkları için kendilerine
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben Özleşim’e
Türk aruzu diyorum. Çünkü aruzda özlediğim
ahengi, söz sanatlarını, benzetmeleri ve
melodiyi Özleşim’de bire bir yakaladım.
Geleneğimizden
kopmadan
edebiyatımıza
modern tarzda bir aruz ölçüsü kazandırdıkları
için özleşimcilere teşekkür borçluyuz.
Özleşim
ölçüsünü
merak
edenler
internetten araştırıp öğrenebilirler. Ben Özleşim
ile tanıştığımdan beri yazdığım şiirlerden farklı
bir tad alıyorum. Yazıma şiirlerimden birinden
aldığım bir beyitle veda etmek istiyorum.
"Şeksiz düşüncesizce yaşarsan hayat hüzün
Durmak için huzurda olur sanma hiç
yüzün."
(Aruz: mef'ûlü / fâilâtü/ mefâilü/ fâilün. )
(Özleşim: v v . v . v . . v v . v . v )
(Hece: 7 + 7= 14 )
Umarım günümüz Türkçesiyle Aruz ve
Özleşim yazan şairlerimiz çoğalır da biz de
sandıkta kitli kalan aruzdaki güzellikleri
Özleşim’de doyasıya yaşarız.

ESRİK KIRLANGIÇLAR
Harika UFUK
Her yarama bir acı bağladım,
Tuz bastım hüzünlerime
Amforalara doldurdum ölümsüzlüğü
Denizin dibinde şimdi onlar!
Batık bir geminin küpeştesinde
Devrilmiş
İnce ince sızmış
İksiri içer esrik kırlangıçlar…
Bekle,
Nedir bu acele
Kabuk bağlasın dünüm,
Yıllardır tutuklu özgürlüğüm
Soluklansın biraz…
Öfke duvarlarını
Az mı kanattım tırnaklarımla?
Göç yollarını değiştirdim
Yedi kartalın
Yedi kırlangıç ömrü yüklenen
Gözlerinden katar katar geçen kuşların…
Batık bir geminin küpeştesinde
Devrilmiş toprak kaptan
İnce ince sızmış
İksiri içer imil imil
Bütün balıklarla birlikte
Esrik kırlangıçlar…
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ÖNCE İYİ BİR ŞİİR ÖĞRENCİSİ OLUN SONRA ŞAİR DE OLURSUNUZ
Ahmet ZEYTİNCİ
Şairlerin hayatlarını okuyun.
Sadece yerli şairleri değil,
yabancı şairleri de okuyun,
öğrenin, araştırın, inceleyin.
Göreceksiniz ki sizin kafanızda
oluşturduğunuz şiire ve şairlere
bakış açınız bile değişecektir.
Bizim Anadolu'muzda ismi
cismi bilinmeyen öyle şairlerin
öyle dizeleri var ki dinlediniz mi
ağzınız bir karış açık kalır. Hani
merhum Bedri Rahmi Eyüboğlu
demiştir ya:
Şiir dünyaya güzellikler katmak için yüce
Allah'ın bize bahşettiği bir edebi sanat… Bu
gün için yurdumuzda ve dünyada bu güzide
sanatı layıkıyla yapmaya çalışan binlerce kadın,
erkek şahsiyet var. Bunların içinde değerli
Türkçe, edebiyat öğretmenlerimiz ve öğretmen
olmayıp yine de bu iş ile ciddi diyebileceğimiz
şekilde uğraşmış değerli kalemler mevcut. Belki
bileniniz vardır, bilmeyeniniz de olabilir yüce
kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ‘'Şuara'' yani
Şairler diye bir sure vardır. ‘'Mekke döneminde
indirildiğine inanılan sure 227 ayetten oluşur.
Bu sure, adını 224. ayette geçen ve şairler
anlamına gelen 'Şuara' kelimesinden almıştır.''
Yufka yüreklidir şairler, narindirler,
yüreklerinde sevgi, akıllarında bir dolu
güzellikler vardır, insanlar için, insanlık için.
''Şiir sanatı eksiklikleri güzelliklere çeviren bir
simya bilimidir.'' der ünlü Fransız Şairi Aragon.
Şair her ne kadar yufka yürekli de olsa vatan
tehlikeye düştüğü zaman, zalimler mazlumların
karşısına dikildiğinde sertleşmesini de bilir.
''Kalemin kılıçtan keskin olduğunun.'' en güzel
ispatını yürekli şairler ve yazarlar yaparlar...
Genç şair arkadaşlara, yazmaktan önce
okumaya, araştırmaya önem verin çokça derim.
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''Zifiri karanlıkta gelse
şiirin hası / Ayak seslerinden
tanırım / Ne zaman bir köy türküsü duysam /
Şairliğimden utanırım.''
Köy türküleri doğaldır, sadedir, baştan
geçenler, yaşanılanlar yazılır. Kimi biraz
abartılarak, kimi de abartılmadan en doğal
haliyle...
Bu iş, yani edebiyat ve onun çök özel bir
dalı olan şiir kesinlikle gönül işidir. Eğer ki bu
işe başlarken, şöyle meşhur olurum, böyle ünlü
olurum, çok da güzel yazıyorum bu genç
yaşımda, hem hece hem de serbest her türlü
döktürüyorum, diye düşünürseniz, baştan yanlış
yaparsınız. Nasıl zanaat da usta çırak ilişkisi var
ise edebiyatta, şiirde de öyle usta çırak ilişkisi
vardır. Hiç bir zaman ben bu işte iyice piştim
tam da oldum denmemeli ki araştırma, başka
başka şairleri de okuma aklımızdan ve
benliğimizden çıkmasın asla...
Zaman zaman şiirlerinize gelen olumsuz
eleştirilerde
moralinizi
bozmasın.
Pohpohlamaları da fazla gözünüzde büyütmeyip
abartmayın sakın. Yüreğine sağlık, ellerine
sağlık, aferin koçum gibi abartmalar hoşunuza
gidebilir lakin gerçek bir kritik değildir bunlar.
''El elden üstündür arşa varıncaya kadar.'' da
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derler. ''Her ilim sahibinin üstünde bir bilen
vardır
mutlaka.''
cümlesini
aklınızdan
çıkartmayın. Yazılarınıza, şiirlerinize yapılan
olumsuz eleştiriler sizi daha da fişeklemeli ve
daha çok çalışmaya, okumaya itmeli, eğer ki
bozulup da dikkate almıyorsanız tabi o da sizin
bileceğiniz iş, o zaman ilerleme de
sağlayamazsınız.

bir olayı şiirleştirir iken derinlemesine
araştırmak ve öyle kaleme almak gerekir.
Özellikle tarihi şiirlerde bu çok dikkat edilmesi
gereken bir husustur... Sosyal ve siyasal olayları
da toplumsal duyarlılığı olan şairler, gayet güzel
kaleme alıp okuyucuya sunarlar. Bu da sanatın
her zaman toplum için olduğunun bir
göstergesidir.

Çok yazmak da güzel ancak, aklınıza her
gelen cümleyi ya da mısrayı da şiir
zannetmeyin. Not etmeyin demiyorum, not edin
ama yayınlarken üç kere, beş kere daha
düşünün. Sitelere şiir diye eklenen o kadar
saçma eserler var ki okudunuz mu şaşırıp
kalıyorsunuz. Okunma oranlarından zaten o
arkadaşların durumları ortaya çıkıyor. Ünlü
Fransız Düşünürü Montaigne şiir için ''Şiirin
orta hallisi veya kötüsü için kurallar, ustalıklar
bir ölçü olabilir, ama iyisi, yükseği, harikuladesi
aklın kurallarını aşar. Onun güzelliğini tam
olarak görenler, bir şimşeğin ihtişamına benzer
bir pırıltı görmekle kalırlar. Büyük şiir
muhakememizi tatmin etmez allak bullak eder.''
demiştir.

Ah bu ilhamlar ah bu esinler her zaman da
herkese aynı güzellikte ve aynı sıklıkta
gelmiyorlar maalesef. Bazen kafanız dolu olsa
da günlerce elinize kalem alamıyorsunuz. Bazen
de bakmışsınız günde üç beş şiiri bir kâğıda
karalamışsınız. Yayınlamak için acele de
etmemek lazım bazılarının yaptığı gibi. Bir iki
gün dinlenmeye bırakmalı, demini almalı şiir. O
zaman zarfında defalarca sesli sesli okunmalı,
hatalar varsa çıkacaktır ortaya... ''Kolayca
okunabilen bir şirin kolayca yazıldığını mı
sanıyorsunuz.'' demiştir Orhan Veli Kanık...
Bazen günler geceler bile yetmez de o bir iki
kelimeyi
mısrayı
araya
bir
yere
sıkıştıramazsınız...

İroni dolu şu cümle de ''Türkiye'de her üç
kişiden dördü şairdir.'' merhum Aziz Nesin’e
aittir. Duygulu milletiz vesselam. Tabiatımız
güzel, insanlarımız güzel. Bu topraklardan
onlarca medeniyet geldi geçti. Büyük fikir
adamları Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli,
Mevlana ve daha niceleri, hep bu topraklarda
yaşadılar, gördüler geçirdiler hayatlarını... Yine
Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Behçet
Necatigil de ''Gizli şiir sayısı gizli işsiz
sayısından aşağı değildir. Birçok şiirler
varlıklarını duyuramaz, kendilerine bir elin
uzanmayışına sessizce katlanırlar.'' demiştir...
Genç arkadaşlar konularını çeşitlendirir
iseler daha sağlam ve daha kaliteli şiirler ortaya
koyabilirler. Sanırım en çok üzerine şiir yazılan
konu aşktır. Sevgi, aşk tabii ki yazılacak lakin
hep aynı konuda yazmak da hem şairi, hem de
okuyucuyu sıkıntıya sokacaktır. Herhangi tarihi
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İnsan bazı şairleri, bazı şiir kitaplarını okur,
döner döner bir daha, bir daha okur. Coşku her
zaman diridir o çok beğendim dediğiniz kitabı
okurken. Yalnız her şiir de herkes de aynı etkiyi
yapmıyor. Lirik şiirden hoşlanan da var,
hoşlanmayan da, kahramanlık şiirini seven de
var sevmeyen de, kişiye göre de değişebiliyor
haliyle... ''Şiir büyük zekâların rüyalarıdır.''
demiş Lamartine...
Duygulanıp yazdığımız şiirler de olacağı
gibi, araştırılıp bilgi edinilip yazılan şiirler de
var. ''İlimsiz şiir harcı olmayan yapı gibidir.''
demiş Fuzuli de... Yazacağımız şiirlere ilmimizi
de katıp yazmaya çalışırsak, kayda değer birçok
esere de imza atmak içten bile değildir...
Laflarımızı bağlarken zaman zaman parasız
pulsuz da kalsanız, sevgisiz, aşksız ve şiirsiz
kalmayın sakın derim. Hepinize en derin sevgi
ve saygılar bu güzel bahar günü...
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DARBEYE HAYIR
Saffet KURAMAZ
Sordun mu millete gidip sandığa
Halkı ahmak sayar, darbe yapar da…
Adaleti çöpe atıp zındığa
İhanetle uyar, darbe yapar da…
Çiçeği aşkına uzatan eller
Affedilmek için yalvaran diller
Özlemle gözünden akıtan seller
Nasıl cana kıyar, darbe yapar da…
Sevdiklerin ölse hemen ağlarsın
Dizlerini vurup sinen dağlarsın
Dertli başa kara yazma bağlarsın
Düşün kime uyar, darbe yapar da…
Ölen sevdiğine ağlar perişan
Öldüren mahkûmdur kaybeder her şan
Ders almaz yine de şu ahmak insan
Halk acıya doyar, darbe yapar da…
Ey Türk milleti düşman dost olmaz
Bizi kandırır da sözü post olmaz
Düşman güler ancak halkım mest olmaz
Bizi nasıl soyar, darbe yapar da…
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TEMMUZ SICAĞINDA ÜŞÜMEK
Halit YILDIRIM
Temmuz ayı yazın ortası
sayılır. Bizim iklim kuşağımızda
kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü
bir aydır. Artık hububat tarlalarında
hasat zamanıdır bu ay… Bu
yönüyle bir yıllık emeklerin
karşılığının alındığı bir aydır
Temmuz…
Her yıl rutin olarak cereyan
eden bu manzara geçen yıl birden
bire değişti sanki. Temmuz ayı,
zemherinin neredeyse yerine geçti.
Artık sıcağına rağmen avuçlarımıza
bereketin nurlu daneleri yerine
ihanetin kirli yağmurları doluyor.
Artık Temmuz’da üşüyoruz…
Bir cinnet haliyle birden bire
üstümüze
çevrilen
namluların
soğuk demirleri üşüttü bizi.
Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı,
canımızı, ırzımızı, namusumuzu,
malımızı, mülkümüzü koruması
için göklerde uçuşan kartallarımızın
demir gagalarından fışkıran soğuk ateşler üşüttü
bizi.
Daha dün gibi bir zamanda beraber aynı
çatı altında okuduğumuz, Erol Olçok ağabeyin
biricik evladı ile soğuk namluların cehennemler
kusması ile göğe yükselişleri hafızamızı üşüttü.
Köprülerde, havaalanlarında, yollarda,
Meclis önünde, Külliye önünde, Gölbaşında,
Emniyetlerde, Kışlalarda ve diğer yerlerde
vatan uğruna şehadete kanat çırpan 249
şehidimizin yokluğu yüreğimizi üşüttü.
“Ne oldu, ne vardı, siz kime hizmet
ediyorsunuz”
sorularının
bulamadığımız
cevapları aklımızı, izanımızı üşüttü.
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Amerika’nın şeytani kanatları altında bu
millete, bu ümmete, bu vatana, bu dine
kastedenlere karşı lanet etmekten başka bir şey
yapamamanın öfkesi yumruklarımızı üşüttü…
Aradan bir yıl geçmesine rağmen hala kısır
siyasi
çekişmeler
içerisinde
debelenen
kesimlerin halleri mantığımızı üşüttü.
Başta
Amerika,
Almanya,
Fransa,
Hollanda, İran ve kuklaları olan Esed’i, PKK’sı,
DAEŞ’İ, YPG’si olmak üzere tüm şer
cephesinin
basit
gerekçelerle
yaptığı
hokkabazlıklar, saldırılar, akla ziyan hezeyanlar
hayretimizi üşüttü.
Biz içerde yakılan bu fitne ateşi ile
uğraşırken bir yanda sınırlarımızda bir yangın
çıkıyor. Halep, Musul gibi daha dün birer
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vilayetimiz olan koparılan uzuvlarımızda yeni
operasyonlar yapılmaya kalkışılıyor. Biz
çıkarılan bu yangınları söndürmek için
uğraşırken birileri boş durmuyor ve birden bire
Mescid-i Aksa Müslümanlara kapatılmaya,
Kudüs İsrail için başkent yapılmaya çalışılıyor.
Aslında tüm bu kargaşa boşuna çıkmıyor. Zira
bölgedeki çıkan her suni gerginliğin altında
Siyonistlerin Arz-ı Mev’ud emelleri var. Bunu
tüm dünya biliyor ama herkes üç maymunu
oynuyor. Hele İslami kesim Allah Resulünün
“haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır”
ölçüsünü bile bile susuyor.

mahareti, gayreti ümmetin bağrında biten İsrail
çıbanına karşı göstermemelerinden dolayı
uhuvvetimiz üşüyor.
Çaresizlik
zamanlarımızda
kapısına
sığındığımız Rabbimize iltica ediyoruz.
Açıyoruz nazmı Celil’i okuyoruz. Bir kez daha
yüzümüze hakikatler şamar gibi iniyor. Bir kez
daha ilahi kelamın hükmünün ebedi oluşu
karşısında hayretimizi itiraf ediyoruz.
Hem
onlara:
"Yeryüzünde
fesat
çıkarmayın." denildiğinde: "Biz ancak ıslah
edicileriz." derler. Dikkat edin! Onlar ortalığı
bozanların ta kendileridir, fakat anlamazlar.
(Bakara 11-12)
Hem bozgunculuk yapıp hem de
biz ıslah ediciyiz, biz barışçıyız diyenler
dün de vardı bu gün de varlar yarın da
var olacaklar. Asıl olan uyanık olup
bunlara kapılmamakta… Yani feraset
sahibi olmak gerekiyor. Feraset sahibi
olmak ise Allah’a gerçek kulluktan
geçiyor.

Dün Mavi Marmara olayında “hâkim
otoriteden izin alınmalıydı” diyerek gayretimizi
furuat olarak görenler; bugün Mescid-i
Aksa’nın fiilen işgali anlamına gelen
Müslümanların ibadet etmelerini engellemeleri
karşısında sükût ederek bu vahşeti ve katliamı
kabul ve ikrar mı ediyorlar? Yoksa işgal altında
Cuma namazı olmaz diye fetva mı veriyorlar?
Ya da işgalci İsrail’i oranın hâkim otoritesi veya
İslami terminoloji ile ulu-l emr görüp itaat
gerekir mi diyorlar... Bunları sorguladıkça
sorularımız, istifhamlarımız üşüyor…
Parayı ve saltanatı ahiretlerine tercih eden
çöl beylerinin birbirini yok etmede gösterdikleri
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Ey kendileri miskince oturup, “bir
kurtarıcı gelsin de bizi zilletten
kurtarsın” diye bekleyenler! Siz ayağa
kalkıp gayret etmedikçe hiç kimse gelip
sizi kurtarmayacaktır… Zulme karşı
mücadele yolunda; -Üstad Necip
Fazıl’ın ifadeleriyle- "kim var! " diye
seslenildiğinde, sağına ve soluna bakınmadan,
fert fert "ben varım! " cevabını verici, her ferdin
"benim olmadığım yerde kimse yoktur!"
duygusuna sahip bir dava ahlâkına sahip
olmadıkça bu hal değişmeyecek… Bunu bize
Yüce Mevla kitabında açık açık beyan ediyor…
“Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu
değiştirmedikçe Allah onların durumunu
değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi,
artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan
başka hiçbir yardımcı da yoktur. (Rad:11)”
Unutmayın Allah vaadinden dönmez…
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ON BEŞ TEMMUZ DESTANI
Mehmet DEMİREL
Sıcakça bir temmuz gecesiydi, bir kalkışma başladı
Şaşkındı milletimiz, ne olup bittiğini anlamaya çalıştı

Seller misali aktı meydanlara, ölür de dinmez öfke,
Bu selin önünde kim durur mecburdu meydanı terke.

Genelkurmay karargâhı kuşatıldı, esridi komutanlar
Tanklar kışlalardan çıktı, alçaktan uçar F On altılar

Vatan âşıkları; tankların askerlerin önüne dururken,
Görüldü bazıları, markette bankamatikte beklerken.

Binali Bey derki; ’Bu yapılan haince bir kalkışmadır.
İşe kalkışanlar bilsin ki; en ağır cezaya çarpılacaktır.

Yetmişi aşmış dedeler nineler, elde bayrak yürüyor,
Engelli kardeşlerim, tekerlekli sandalyeyle gidiyor.

Endişeliydik, Reisimiz Erdoğan nerede ne haldedir.
Büyük milleti ateşleyecek o, gür sesi beklemektedir.

Zordu hem çetin geceydi, Allah'ım istiklal gitti geldi,
Kahraman milletimiz tam iki yüz kırk altı şehit verdi.

Seslendi; ‘ meydanlara inin bende aranızda olacağım.,
Aklıselim olanlar dedi: ‘Bende bu kervana katılacağım,

Vatan aşkının önünde, söner tankla tüfek namlusu,
Dünya bu gece gördü, hürriyete âşık cihangir ulusu.

Jetler ses hızını aşıp, gerisinden alev topu saçıyor.
Böyle uçarak belki; aziz millet korkup kaçar sanıyor

Bu gece topyekûn millet, darbeye kalkışana kalkıştı,
Aziz milletimin bu gecede, hakkı coşku dolu alkıştı

Zekai Paşa aradı, Uzman Çavuş Ömer Halisdemir’i,
Şahadet muştulayıp, Semih Terzi için büyük emiri,

İçteki dıştaki hain oğlu hainler, yanlış bir hesap yaptı,
Keser döndü sap döndü, utanmaz yüzlerine çarptı,

Baş üstüne paşam dedi, korkmadan dikildi karşısına,
Sen hainsin diyerek, kurşun sıktı iki kaşının arasına,

On altı temmuzun sabahında, yüzlerce şehidin ruhu,
Pervaz ederken sema ya, kahrolsun zalimler güruhu.

Avenesi dururu mu, tam otuz kurşun sıktılar tenine,
Şehitlik rütbesiyle indirildi, Naaş ı şehitlikte kabrine

Binlere baliğ gazilerimiz, kurşunlandı şarapnel yedi
Çanakkale şuuruyla, vatanını bayrağını çiğnetmedi

Bu en zifiri gecede, tanklar kesmiş asma köprüyü,
Narkozda mı? Bu askerler, yapılmış kapkara büyü.

Milletin silahıydı kan kusan, uçaklar mermiler tanklar,
Alçak görülmemiş ihaneti, sade yağlı urganlar paklar.

Millet uyanık okunuyor camilerden salalar ezanlar
Sukut etmiş sefih akıl, tartamıyor hassas mizanlar

Şaşkındı çoğu asker, taşkındı haindi emir verenler,
Masum olan erler, döner kışlaya vatan nöbeti bekler

Şanlı bayrağını almış eline, çocuğunu taşır omuz,
Kafa tuttuğun kimdir? Bak gör vicdanı paslı domuz.

Yıllar önce başlamış, sızmalar peygamber ocağına,
Gizli bir örgüt kurmuş, sır vermez askerde yandaşına,

Çok darbeler yaşadık, gayri bu son olsun ey zalim,
Mehmetleri tankla ezip geçen, en kanlı bir mezalim

Okyanus ötesinden geliyor, şifrelenmiş gölgeli nefes,
Sorgulanmaz hiçbir zaman, şer midir hayır mı bu ses.

Vurulmuş genç ihtiyar, güler yüzü misk kokar kanı,
Tarih boyu hür yaşamış, çiğnetir mi? milleti iyi tanı.

Yürüdükçe büyüdük, susadıkça içtik su ağu’lu tastan,
Çanakkale'den kurtuluştan, sonra yazılan şanlı destan.

Vekilleri oradaydı lakin meclis bombalandı dövüldü,
Kahramandı meclis, bundan gayrı gazi diye öğüldü.

On beş temmuz gecesi, candan yardan anadan geçtik,
Devlet ebet müddet yaşasın diye şehadeti istiklali seçtik.
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MİLLETİMİZİN CESARETİNİN DESTANI 15 TEMMUZ
Sevim KINALI

Bir millet, geleceğine yön verme iradesini
gösterdi. Canından, cananından önce "vatanım"
ve "özgürlüğüm " diye haykırdı. Milletin
geleceği kararmasın, gelecek nesiller aydınlık
yarınlara uyansınlar diye canını siper etti
vatanseverler.
Bayrağına,
toprağına
ve
geleceğine duyduğu bağlılığın önünde ne
tanklar durabildi. Ne ölüm yağdıran silahlar!
Şehitlik mertebesiyle taçlandırdı ömrünü ve
geride kalan sevdiklerini.
Hiçbir şey millet iradesinin üstüne
çıkamazdı. Hiçbir güç bu iradenin karşısında
duramazdı, duramadı da! Takvim yaprakları 15
Temmuz 'u gösterirken yürekler şehitliğe
adanmıştı adeta. 15 Temmuz 'un kahramanları,
adım adım şehitliğe ve gaziliğe koşuyorlardı.
Şehit olacaklarını görseler, yine de yollara,
meydanlara korkusuzca koşacaklardı. Onlar bir
tarih yazmaya and içmişlerdi. " Söz konusu olan
vatansa gerisi ayrıntıydı." inancıyla meydanlara
indiler. Meydanlardaki vatansever insanlarımız
tek yürek, tek yumruk olmuşlardı. Cesaret, iman
ve vatanseverlik tarihte yepyeni bir sayfa açtı.
Türk
milleti,
bayrağına,
vatanına
ve
demokrasiye sahip çıktı. Dağlar çıksa aşardı.
Fırtınalara göğüs gererdi. Vatanın geleceği,
demokrasinin yaşatılması için cesaret, azim ve
iman meydanların sesi oldu. Demokrasinin,
millet egemenliğinin dimdik ayakta kalması için
vatanseverler de dimdik durdular tankların
karşısında.
15 Temmuz, milletimiz için çok önemli bir
dönüm noktası ve çok anlam yüklü bir tarih
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sayfası oldu. Şehit yakınları geriye dönüp
baktıklarında,
yürekleri,
kaybettikleri
sevdiklerine yansa da o gurur tablosu onların en
güçlü ve en anlamlı teselli kaynağı olacaktır.
Keder ve gurur aynı tarih sayfasında yer alacak.
Vatan toprağı onlara minnettar. Millet onlara
minnettar.
Aydınlık
yarınları,
onların
cesaretlerine borçluyuz. O tarihî güne dönüp
baktığımızda, o anki duyguları biraz olsun
hissettiğimizde,
cesur
insanlarımıza,
şehitlerimize, gazilerimize ne kadar çok şey
borçlu olduğumuzu anlayabiliriz. Onların
çocuklarının ve geride bıraktıkları bütün
sevdiklerinin döktükleri her gözyaşını dindirme
sorumluluğunu yüreğimizde hissetmeliyiz.
Hissedebilmeliyiz. O gün kimisi olan biteni
ekrandan takip edip anlamaya çalışırken, kimisi
de değer verdiği her şeyi geride bırakarak canını
siper etmeye koştu. Evet, tek kelimeyle koştu.
Hiç düşünmeden ve hiçbir şeyden korkmadan.
Evladına toz kondurmayan ve onu gözünden
sakınan ana baba gibi, cesur milletimiz de
vatanına ve özgürlüğüne göz dikenlerin
karşısına dikildi. Gözünün nuru vatanına sahip
çıkmak ve yarınlarını karanlığa teslim etmemek
uğruna canından vazgeçti ama vatanından asla
ve asla vazgeçmedi.
Cesur Türk insanı, kadınıyla, erkeğiyle;
genciyle, yaşlısıyla, canından vazgeçti ama
vatanından, aydınlık, özgür yarınlarından
vazgeçmedi. " Vatan sağ olsun!" dedi ve canını
siper etti o "hayasızca akına ". Çünkü o,
damarlarında atalarının asil kanını taşıyan cesur
bir milletin evladı. İmanı ve cesareti kalkan
oldu, siper oldu, vatanımıza kötü gözle
bakanlara. Hakkını helal et cesur kardeşim,
ağabeyim, babam! Hakkını helal et cesur ve
vatansever milletim! Hakkınızı helal edin 15
Temmuz şehitleri, gazileri!
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15 TEMMUZ DESTANI
Yasin SEMİZ

Yurduma kurşun düştü gecenin avucundan

Baktılar ki bir Sabri yolda tankı taşlıyor

Şehit kanı damlıyor kalemimin ucundan

Çünkü milletin marşı "Korkma" diye başlıyor!

Kırk yıllık bir tuzağa can verince hainler

Söz konusu vatansa işlemez bize acı

Akın akın darbeye kalkıştı yüzler, binler

Gidiyoruz, kamyonu süren Şerife Bacı!

Öyle bir tuzaktı ki aşmak çetin mi çetin!

Hepimiz ilk kurşunu sıkan yiğit Ömer'iz

Yıkasak da kokusu geçmez bu ihanetin!

İhaneti ve zulmü tarihe biz gömeriz!

Silahla köprüleri geçişe kapattılar

Canımız bu vatana sunulan bir hediye

Milletin meclisine gökten bomba attılar

İyi tanıyın bizi, işte budur Türkiye!

Çehresini ilk çatan bayraktaki hilaldi!

Şafak sökerken güneş bizim için doğmuştu

Bu bir darbe değildi, bu vatanı işgaldi

Gözlerdeki ışıklar karanlığı boğmuştu

"Gün bu gündür" denildi, artık bitmişti sözler

Hangi güç durdururmuş böyle iman selini

"Kefenini giyeni" aradı bütün gözler...

Çıplak ellerle kırdık ihanetin belini!

Önce iman ve sonra bir sesti bizi tutan

Sandılar ki ipotek koyacaklar güneşe!

"Sokağa çıkın" dedi millete Başkomutan

Ya devlet başa dedik, ya da kuzgunlar leşe!

Kurşunlara yürüdük halkça, omuz omuza

Şimdi öğrensin herkes neymiş bedel ödemek!

Tam yüz yılı sığdırdık bizler On Beş Temmuz’a!

Yedi düvel seyretti, gördü vatan ne demek

Yürüyorduk korkmadan dudaklarda tekbirle!

Selam olsun silahı susturan ezanlara

Ölüme yürüyorduk en basit bir tabirle!

Selam olsun kanıyla bir destan yazanlara

Yürüyorduk, rengimiz kırmızı ve beyazdı!

Bu destana tek bir harf ekleyene bin selam!

Yürüyorduk, cengimiz tarihi baştan yazdı!

Günlerdir nöbetlerde bekleyene bin selam

Vatanı kucaklayan bir ruha yürüyorduk!

Sayenizde vatandan temizlendi bu illet!

Millete silah çeken güruha yürüyorduk!

Son sözümüz sanadır, sana ey aziz millet!

Baktılar ki vurdukça çoğalıyor bu ordu

Siper ettin gövdeni, hayasız akın durdu

Yerdeki şehitlerin, yüzleri gülüyordu!

Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu!
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VATANA İHANET ŞEBEKESİ
Mehmet ALUÇ-Kul Mehmet

Dağların yamacında açan kır çiçekleri
değillerdi vatan için şehit olan evlatlarımız,
gönlümüzde açan solmayan vatan çiçekleriydi
onlar. Bizim için vatan için, istiklalimiz için
canını feda eden bu evlatlarını ortaya çıkaran ve
yetiştirilmesi için yardımcı olan, Yüce Alla C.C.
sayesinde ülkemizdeki ayaklanmanın bertaraf
edilmesi için, vatanın bizlerin refahı mutluluğu
için kendilerini feda ederek Meleklerin ellerini
tutarak cennete, Âlemlere Rahmet Nur Resulün
yanına gitmişlerdir. Nefretin sesine kulak
vererek nefretle yürüyenlere karşı, merhametin
sesine kulak vererek karşı can verenlerin
kahramanlar var oldukça, vatanda milleti ile
vatan olacaktır ve Âlemlerin Rabbi yüce Allah
C.C. İzni milleti ile vatan topraklarını o
zalimlere çiğnettirmeyecektir.
Karaydı, nefretten kir doluydu gözleri,
gönülleri… Temizlemek gerekiyordu, vatan
aşkı iman ile. Göğsümüzde esen vatanın bahar
esintilerini, bahar mevsimleri yıkmak için
kalkışmaya kalkanların adımların bu vatan
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evlatlarımız şehit olarak bozguna uğrattı. Böyle
bir dirilişi beklemeyen ve kalkışma ile kalkan
bu vatan hainlerini bu kahramanlarımızın engel
olması ile ilk adımda, dağılmalarına sebep oldu.
Eğer bu kahramanlarımız vatan için canlarını,
tankların kurşunların önüne siper olmasalardı
eğer gerisini yazmak çok korkunç olacaktı.
Felaketin çiçeklerini vatanın mukaddes
topraklarına ekmeye çalışanlara millet, bu
mukaddes emanet şehit topraklarımız sizler
felaketin çiçeklerini ekemezsiniz diyerek tek bir
ağızdan, tek bir yürekle seslendi ve karşı çıktı.
Vatan gönlümüzde bir meşale, sönmeyen,
söndürülmeyen
imanın
himayesinde
gönlümüzdeki tek hazinedir vatan.
Akşam değildi karanlık, ama bu akşam 15
Temmuz akşamı bazı gönüllerdi karanlık.
Nefretini kusmak için bekliyordu atakta.
Gökyüzünde yıldızlar ve ay sanki sönüktü
üzgündü. Aynı semanın altında yüzyıllardır
gönülleri hoş tutmak için çırpınan bu milletin
evlatları ecdatları hoş görünün gülümsemesi ile
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gezmiş hâkim olmuş, bu vatanın asil evlatlarının
üzerine kara bulutları örtmek için karanlık
gönüllü insanlar adım atmak için anı
bekliyordu, haydin yıkın parçalayın emrini
bekliyordu.
Lakin aynı dine mensup olduğunu
sandığımız mürtet yani dinden dönenlerin bu
kadar vahşet içinde olacakları hiç kimsenin
aklının ucundan dahi geçmiyordu. Âlemleri
yaratan yüce Allah C.C. imanlı olan kendisine
kulluk eden vatanını milletini sevenle beraber
olduğu
gerçeğini
çoktan
unutmuşlardı.
İnsanlığın gözü kulağı gönül sesi olan bu asil
milletin vatanına kalkışma darbe daha doğrusu
ihanetle saldırı emri geldi Amerika’daki o
malum şahıs olmayan şahıs edepsiz imansız
tarafında.
Nefretten usandık cefaya koştuk efendim
Cefaya koşarken vuslata erdi gönlümüz
efendim
Yıkımla şer var derken şerden hayır çıktı
efendim
Birlik beraberlik kardeşlikle vatana sarıldık
efendim
Çek
sandalcı

sandalları

gidelim

vatana

doğru

Vatana ihanet edenleri denize atalım yoksa
halimiz acı
Ağlamasın
yine
analar
gelinlerimiz ağlamasın bacı
Birlik beraberlik
sarılalım efendim

kızlarımız

kardeşlikle

vatana

Aslında
Müslümanız
diyen
Müslümanlıkla hiç alakası olmayan bu
insanların derdi, imanlı olarak imanın gereğini
yapmak olamaz ve yahut ta insanlar için bir
şeyler yapmakta değil amaçları, kendi kirli
emellerine hizmet ettirecek bir despot sistemi
oluşturmaktı. İslam dininde böylesine zulüm
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eden bir Müslümanı hiç tarif etmiyor, böylesi
zalimler ile savaşın ortada kaldırın diyor. Nur
Kur’an’da iman diye tarif edilen ve ona uyan
Müslümanın amacı Salih amel işlemesi
yönündedir. Yani iman eden her bir canlı,
yaşadığı bu hayatın içinde hiç durmadan
mutlaka Salih ameller üretmesini istemektedir.
Müslüman ile mürtet arasındaki fark şimdi daha
iyi anlaşılmış oldu.
İstanbul da asker olmayan nefrete
bürünmüş malum olmayan şahsın adam
olmayan zalimleri köprüyü tanklarla silahlı
kişilerle kapatarak, Ankara da askerlerin Kızılay
meydanın tankları düzerek semada uçakları ile
ses sınırını açan ve masum insanlara kursunlar
yağdırarak başlamıştı bu nefret akını…
Ülke karanlığa sürüklenerek batırılmak yok
edilmek isteniyordu. Bunu haber alan
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
gayet sakin kararlı tutumu ile televizyon
kanallarında cep telefonu ile halkı sokağa
çıkmaya vatanına sokaklara sahip olması için
çıkmaları emri ile sokaklar bir anda insan seli
ile doldu taştı. Televizyonların çoğu hale günlük
dizilerinin yayınına devam ederken, ülkede olan
bitenden
habersizmiş
gibi
dizilerini
yayınlamaya devam ediyordu. TRT kanalına
giren darbeci zihniyet darbe metnini zorla
spikere okuturken, millet TRT binasına doğru
harekete çıkmıştı bilene… Tankların ateşi
uçakların ateşi ile birçok vatandaşımız şehit
olmuş hakkın Rahmetine kavuşmuştu.
İnanç ve duyguları barış ve huzur ortamını
yıkmaya çalışan bu bir avuç insan olmayan
nefret sahibi malum kişiler halkın bu dirilişle
hareketi karşısında bir an sekteye uğradı şaşırdı
irkildi. İnanç duygu ve huzur ortamını baskı ile
zorbalıkla değiştirilmesine hali ile millet izin
vermezdi ve vermesini beklemekte aptallık
olurdu. Bir millet ki gönül dili ile konuşarak,
merhameti ile gezerek bir karıncayı dahi
ezmekten çekinen bir ecdadın torunlarıydı bu
mukaddes vatanı dini değerleri imanı kardeşliği
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ile. Bu hadiseyi bilmeyeniniz yoktur Kanuni
sultan Süleyman’ın:
Meyve ağaçlarını sarınca karınca
Günah var mı karıncayı kırınca?
Hocası
cevaplıyordu:

Ebussuud

soruyu

şöyle

Yarın Hakk’ın divanına varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca.

Bin bir çileyi gönüllere örmeye çalışan
hainler, kendi başlarına ördüklerinden habersiz
halkın tepkisi karşısında afalladı kaldılar.
Aradan geçen üç dört saat sonra her şey
anlaşılmış, bir gurup askerin içindeki vatan
hainlerin kalkışma darbe hatta ihanetiyle
Amerika da uzantısı olan o malum olmayan adı
batasıcanın emriyle yaptığı anlaşılmış ve
sokaklarda milletin akını ile hınca hınç dolmuş
darbeciler geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Televizyonlar halkın içinde canlı yayına
başlamıştı. İsterseniz şöyle bir kulak verelim,
bakalım bu haksızlığa karşı çıkan bağımsızlığı
için vatanı için sokağa haklı davası için çıkan
halkımız neler söylüyor.
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-Evet, saygıdeğer seyircilerimiz Milli
iradeyi kutlayan ve yaşayan millet ile şu an
meydanlardayız. Türkiye’mize çok ağır bir
kalkışma ya da darbe her ne halt ise, onunla
bedeller ödetmek ve halkın özgürlüğünü
kısıtlayacak olan ve daha uzun yıllar da çok
büyük bedeller ödeteceği bir yıkımla yıkacağı
bu kalkışması çökerten hayır diyen, belirli bir
hareket tablosu ile sistematik olarak yıkmaya
kalkışanları, yıkan
millet ile beraberiz.
Aynı
zamanda
İnsanlarımızın
kendisine ait olan ve
ordusuna ait olan
tankların
altında
birçok vatandaşımız
ezildi,
şehadete
ulaştı,
kendi
askerleri tarafından
değil -Askerlerimizi
küçük düşüren ve
uzaktan
yakından
ilgisi olmayan bu
üniforma
giymiş
hainlerce kurşunlandı. Devletimizle mukaddes
vatan için canını veren, ecdadın bu mukaddes
emaneti olan vatanla birlikte, Meclisimizde
üzülerek ifade ediyorum ki bu devletin uçakları
tarafından hainlerce bombalandı. Büyük bir
dirilişle, yağa kalkan milletin bu vatana
kalkışma hareketinde bulunan vatan hainlerini
püskürterek, vatana meydanlara sahip çıkmasın
coşkusunu yaşayan milletin yanındayız,
yaklaşalım bir vatandaşın coşkusunun yanına
bakalım neler söyleyecek. Efendim isminizi
öğrenebilir miyim?
-İsmim Mehmetçik, bugün hepimizin ismi
Mehmetçik, soyadı ise Vatan oldu.
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15 TEMMUZ GECESİNDE
M. Nihat MALKOÇ
Her yer karanlık, pusluydu
15 Temmuz gecesinde
Hainler çok ulusluydu
15 Temmuz gecesinde

Ceplerinde bir dolarlar
Boyunlarında yularlar
Gördüklerine dalarlar
15 Temmuz gecesinde

Hava kesif bir dumandı
Kalplerden taşan imandı
Ölüme uygun zamandı
15 Temmuz gecesinde

Ateş nehirleri aktı
Gökten ferişteler baktı
Şehitler yürekler yaktı
15 Temmuz gecesinde

Hıyanet sızdı geceden
Serzeniş duyduk niceden
Rahmetler yağdı yüceden
15 Temmuz gecesinde

Karanlığı deldik geçtik
Şahadet şerbeti içtik
Sonludan sonsuza göçtük
15 Temmuz gecesinde

Halkını vurdu caniler
Ebede koştu fâniler
Ne varsa yıktı zaniler
15 Temmuz gecesinde

Tankların vicdanı yoktu
Yanlış yol tutanlar çoktu
Yılanlar bülbülü soktu
15 Temmuz gecesinde

Kabul görmeyince zillet...
Uzun sürmedi bu illet
Küllerinden doğdu millet
15 Temmuz gecesinde
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BİR NEFES İÇİNDE
Emre Can DEMİREL
Ben buraya aşk ile yanmaya geldim
Kamu nefsi sezdim bir nefes içinde
Dere tepe geçtim, gizliyi keşfettim
Yâr ile birleştim, bir nefes içinde
Rüzgârı dinledim, boş çölleri gezdim
Artık çölüm doldu bir nefes içinde
Bir yer bellemiş, ona da gönül demiş
Dedim nerde dedi bir nefes içinde
Merküt uzattı aşk kadehini işte
Sevgiliyi gördüm bir nefes içinde
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ANNEM YILDIZ OLMAMIŞ
Kemal ÇEVİK

Evimizin, içinde rahatlıkla dikilebileceğim
yükseklikte üç büyük penceresi vardı. İçlerinde
türlü oyunlar oynardım. Bazen durup bahçedeki
ağaçlara bakar, çiçeklerden polen toplayan
arıları izler, uçuşan kuş şakırtılarını dinlerdim.
Küçük tahta masam, sandalyem en baştaki
pencerede dururdu. İkincisinde kağnı arabam,
karasabanım; üçüncüsünde ise küreğim,
kazmam, tırpanım, tırmığım vardı. Ağaçtan
yapılmış bu oyuncaklar, bu şirin ev, babamın
hünerli elleriyle yaratılmıştı.
Evimizin alt katında hayvanlarımız, üst
katında da aynı zamanda bana annelik yapan
babamla yaşıyorduk. Yığınla işine karşın, her
sabah saçlarımı okşayıp, o sevecen yüz
ifadesiyle uyandırırdı beni. Ellerimi yüzümü ve
kulaklarımı özenle yıkardı. Sonra kahvaltı
sofrasına geçerdik. Annemin yıldız olduğunu
söylemişti bana. Ne var ki, bu yıldız hikâyesi
ona sıkıntılı anlar yaşatıyordu. “Neden
Kamber’in annesi yıldız değil, benim annem
yıldız olmuş? “Neden yalnız geceleri geliyor;
gündüzleri hiç gelmiyor?” “Hadi gidip anneme
el sallayalım…” gibi sorular ve isteklerimle
karşılaşıyordu.
O kadar çok işi vardı ki, hep benimle
kalması olanaksızdı babam! İşe gittiğinde beni
köyde bir kadının yanına bırakırdı. Bu cingöz
kadın, babamın yanında türlü cambazlıklar
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yapar; beni çok seviyormuş
pozlarına girerdi; ancak babam
ayrıldıktan sonra, beni hep
azarlar bazen de kulağımı lastik
gibi çekip uzatırdı. Bunun için
onun yanından kaçar arkadaşım
Kamber’in yanına giderdim.
Onun Annesinin adı Fidan’dı.
Tam da bir fidana benziyordu.
Boyu uzun ve inceydi. Beni her
gördüğünde:
“Ne
haber
Alper’cik” der kucağına alırdı. Ben de başımı
onun sıcacık göğsüne yaslar, hemen gözlerimi
kapatırdım. İşte bu anın sonsuza kadar
sürmesini isterdim. Ancak, bu çok kısa sürerdi.
Çünkü benim boyumdaki oğlu Kamber, hemen
koşarak gelirdi ve: “O benim Annem!” deyip
ağlamaya başlardı. Fidan teyze de beni öperek
yere bırakır, Kamber’e verdiği şekerlerden bana
da verirdi.
Yıllar, akıp gitmişti. İlkokul diplomamı
almıştım. Babam, okumamı olağanüstü bir
tutkuyla istiyordu. Yıllar önce kafasında
tasarladığı planı gerçekleştiriyordu. Köyde
Ortaokul yoktu. Bu nedenle İstanbul’a göç etme
kararı verdi. Bütün hazırlıklar tamamlanmış
yola çıkmıştık. Tren istasyonu köyden yirmi
kilometre uzaktaydı. Yürüyorduk. Poyraz
adında can dostu bir de köpeğimiz vardı. Her
zamanki gibi bizi izliyordu. Nereden bilebilirdi
ki bunun birlikte yaptığımız son yolculuk
olacağını! Çünkü onu birlikte İstanbul’a
götürmenin olanaklı olmadığını babam bana
ayrıntısıyla anlatmıştı. Bir yandan İstanbul’a
gitmenin heyecanını yaşarken diğer yandan da,
yüreğimi koca bir hüzün bulutu kaplamış, sanki
içinde derin bir çukur açılmıştı. Şirin evimizi,
hayvanlarımızı, meyve ağaçlarıyla dolu
bahçemizi, geride bırakmış gidiyorduk.
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Gözlerim hep arkada yürüyordum. Ve sonunda
istasyona varmıştık.

yaşam öykülerimi büyüklerimizden öğrenmiş ve
bir deftere de not etmişti.

Tren gelmek üzereydi. Bizi yolcu etmek
için gelen komşularımızla vedalaştık. Poyraz,
hem benim hem de babamın üstüne zıplıyor;
sanki: “Beni burada bir başıma bırakıp nereye
gidiyorsunuz?” diyordu! Onun bu hareketleri
yüreğimdeki çukuru daha da derinleştirmişti!
Tren acı acı düdüğünü öttürüp istasyonda
durmuştu. Son bir kez Poyraz’ın alnını okşadım.
Gözlerinin içine baktım. Belki bir daha hiç
birbirimizi göremeyecektik!
Zaman dardı.
İstasyon yetkilileri “Acele edin… Acele
edin…” diye bağırıyorlardı.

“Bak Alper! Eğer annen şu an hayatta
olsaydı, senin okula gitmene ve artık okumayı
söktüğünü, karanlıktan aydınlığa çıktığını
görseydi, çok ama çok sevinirdi. O, şu anda
bedenen yanında olmayabilir, ama onun anısını
yüreğinde yaşatabilirsin.” dedi. Sonra bana
resimli küçük bir kitap verdi. “Hadi bunu evde
oku, yarın sınıfta anlatırsın anlaştık mı?”
demişti. Öğretmenimle aramızda geçen o anı
asla unutamam! Tabi ki sonrakileri de; O
günden
sonra
sanki
annem,
göğün
derinliklerinden kayarak yanıma inmişti. O artık
sadece öğretmenim değildi. Nazik elleriyle
saçımı okşar, yanlış yaptığımda tatlı sert sesiyle
uyarırdı. Milli bayramlarda, bana şiirler okutur,
tek kişilik tiyatrolar oynatırdı. Köylü amcalar
dedeler teyzeler oyunlarıma katıla katıla
gülerlerdi. Şimdi kim bilir hangi dağ köyünde,
kim bilir hangi öksüz Alperleri karanlıktan
aydınlığa taşımaktadır!

Artık ayrılık anı gelmişti. İçine nasıl
bindiğimi hatırlamadığım tren; yine o acı
düdüğünü öttürerek ilerlemeye başlamıştı.
Gözüm hep Poyraz’daydı. Bir yandan havlıyor
bir yandan da sanki rüzgâr hızıyla koşuyordu.
Önüne çıkan engellerin üzerinden adeta uçuyor;
trenin hızına meydan okuyordu. Ne acıdır ki,
tren gittikçe hızlanıyor ve demir rayların
üzerinden bir yılan gibi akıyordu. Poyraz’ın sesi
giderek azalmış ve gözden kaybolmuştu. Tren
ovaları, dağları aşarak ilerliyordu. Poyraz’ı
düşünüyordum. “Hala rayların üzerinden bize
doğru koşmaya devam mı ediyor? Ne yapar, ne
ederdi?” Bir yandan bunları düşünürken, bir
yandan da hiç görmediğim yıldız olduğunu
söyledikleri annemi düşünüyordum. Oysa ben
gerçeği çoktan öğrenmiştim: “Annem yıldız
olmamış!” O beni dünyaya getirirken yitmişti.
Birinci sınıfın ikinci dönemindeydik.
Öğretmenimiz hepimize anne ve babamızın
isimlerini yazdırıyordu. İşte ben o gün
öğretmenime: “Benim annemin adı Elif, ama o
yıldız olmuş.” dedim. Bunun üzerine
öğretmenim
beni
odasına
götürmüştü.
Gözlerimin içine bakarak, annemin başından
geçen acı gerçeği bütün ayrıntısıyla bana
anlatmıştı. Meğer öğretmenimiz hepimizin
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Eve gider gitmez, küçük sandalyemin ve
masamın olduğu pencereye oturup lezzetli bir
yemek yer gibi okumuştum resimli kitabı. Ertesi
gün, tahtanın önünde bir çırpıda anlatmıştım
kitabı. Öğretmenim, bütün sınıfa alkışlatmıştı.
Sevinçten kanatlanmıştım sanki… Geceydi.
Trenin demir tekerleklerinin çıkardığı sesler
dağlarda yankılanıyordu. Vagonun içinde
herkes uyuyordu. Babamı ilk kez bu şekilde
uyurken izliyordum. Çünkü o hep benden sonra
uyur, benden önce kalkardı. Yüzünde
yorgunluğun derin izleri vardı. Benim için
bütün geçmişini anılarını birikimlerini geride
bırakmıştı. Pencereden dışarıya bakıyordum.
Tren hızla ilerliyordu. Ray sesleri arasında
Poyraz’ın sesini duyar gibi oluyordum.
Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Annem aralarında
yok diye hüzünlendim bir an, ama yüreğimde
olduğuna seviniyordum. Ve hangi bilinmezliğe
doğru yelken açtığımızı düşünüyordum.
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BİRAZDAN
Ahmet ŞENER
Güle güle Şubat, Mart sefa geldin

Dumanlar tüterken yurtlar olur şen

Bağda sarıçiğdem açar birazdan

Güneşe gülümser bir acı yavşan

Ey nazlı kar delen sen karı deldin

Ayak sesleriyle irkilen tavşan

Yörükler yaylaya göçer birazdan

Yamaçtan yamaca kaçar birazdan

Belirir rengârenk bir gökkuşağı

Herkes sever tabiatın yazını

Seyis at tımarlar elde kaşağı

Ördeğini kekliğini kazını

Ekinler gösterir sarı başağı

Ağustos böceği çalar sazını

Herkes ektiğini biçer birazdan

Her tarafa neşe saçar birazdan

Umut fidanımı gülleyeceğim

Yolunur mu bir papatya fal için

Çamlı bellerden el sallayacağım

Bülbül canı feda eder gül için

Sılaya bir selam yollayacağım

Arı gezer çiçekler de bal için

Üstümden turnalar geçer birazdan

Kovanından çıkıp uçar birazdan

Karlar erir, akarsuyu yön bulur

Şener’im bu dünya misafir hane

Kara toprak cemre ile can bulur

Bazı karamsardır bazı şahane

Düşmanlıklar biter, kavga son bulur

Zaman yel, ten tınas, can ise dane

Dostlar kahvesini içer birazdan

Daneyi tınastan seçer birazdan
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ÇOCUKLUĞUMUN RAMAZANLARI
Musa SERİN
Çocukluğumda
ramazanları
hatırladıkça
birden;
“Ah o günler ah” diye
geçiyor içimden. Bazen kendi
kendime tebessüm ediyor,
gülümsüyorum. Gülümseme o
kadar sesli oluyor ki,
“Ne
o
yine
neye
gülüyorsun?” diyenlere;
“Hiçbir
Öylesine
dediğimde;

şey
yok.
gülüyorum.”

“Galiba sen kafayı yiyorsun. Yaşlanınca
bayağı değiştin” diyorlar.
Nasıl gülmeyeyim ki. Çocukluğum bir film
şeridi gibi gözümün önünden geçiyor, sanki
çocukluğumu yeniden yaşıyorum. Çocukluğum
geri gelmese de benim o günlerdeki gibi mutlu
olmama vesile oluyor, dudaklarımda tatlı bir
tebessüm bırakıyor.
Eskiden köy evleri bu günkü gibi değildi.
Evler en fazla iki oda olurdu. Odanın birinde
yatılır, diğerinde oturulurdu. Yemekler evin
sofasının bir köşesinde pişerdi. Sofanın ocağa
yakın yerine ‘’kaplık’’ veya “terek” adı verilen
tahtadan yapılma raflar olur tabaklar o raflara
dizilir, tencere gibi büyük eşyalar rafın en üst
kısmına konurdu.
Sahurda en fazla bulgur pilavı pişer,
yanında ise şeker şerbeti olurdu. Bir miktar
şeker bir sahan içinde su ile eritilip su
tatlandırılır pilavın yanında kaşıkla içilirdi.
Bazen de ‘’çir’’ adı verilen kaysı hoşafı içilirdi.
Çir her evde olmazdı. Veya her zaman olmazdı.
Çir hazırlandığında evin bütün fertleri kaldırılır,
çirden tatmaları sağlanırdı. Çir kayısının
döküntü kısımları çuval torbaları içinde alınır,
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çir yapılacağı zaman
bir miktar çıkarılıp
içi temizlenir suyla
iyice
yıkandıktan
sonra sıcak suya
ıslanıp yumuşaması
sağlanırdı. Kayısılar
yumuşadıktan sonra
iyice ezilir, gerekirse
içine bir miktar da
şeker konularak daha
da
tatlı
olması
sağlanıp
kaşıkla
içilirdi. İçine şeker konulmadan önce yapılan
biraz ekşimtırak olur, ben de onu çok severdim.
Ramazan ayı sahurda gece kalkma işi
bayağı bir problemdi. Evde yedi yaşın üzerinde
olan bütün fertler kaldırılır, oruç tutmaya teşvik
edilirdi. Küçük çocuklar uyandıkları zaman
başına yorganı çeker uyudu numarası yapardı.
Bazen yorganın bir köşesini hafifçe aralar
yemeğin hazır olup olmadığını kontrol eder, bir
bahane bulur hemen kalkardık. En fazla
bahanemizde tuvalete gitmek olurdu. Bazen de
karnım ağrıyor der yalancıktan kıvranırdık.
İftar vakitlerinde ise ayrı bir manzara
oluşur, bu gün olsa bol bol güleriz. Mesela
babam o zamanlar sigara tiryakisi olduğu için
iftara yarım saat kala sigara tabakasını alır
sigara sarmaya başlardı. Bazen bir paket
sigaradan fazla sigara sardığı olurdu. İftar olur
olmaz bir lokma yiyecek ya alır ya almaz
hemen sigara yakardı. Bazen ardı ardına birkaç
sigara içer ondan sonra yemek yemeye çalışırdı.
Evlerde elektriğin olmadığı günlerde
Adana’dan yolcu minibüsleri tarafından kalıp
kalıp buzlar getirilip satılırdı. Bazen babam buz
alır iftara yakın bir saatte başlardı ayran veya
soğuk su yapmaya. Buzun ayran içinde

HAZİRAN – TEMMUZ- AĞUSTOS / 2017

Sayfa 42

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
erimesini bekleyemez ayranı bir başka kaba
boşaltır tekrar diğer kaba aktarırdı. Sürekli
aktarmalarla buz daha çabuk erir içerken bir ‘’
ohh’’ çekilirdi.
İftara yakın saatlerde babamın sigara
sardığı zamanlarda veya ayran hazırlığı
yapılırken babamdan bir şey isteyecek olsak
kıyamet kopardı. Her kardeşimin veya köyde
çocukluğu geçen herkesin bu yüzden başından
geçen dayak veya azar hatırası vardır.
İftarda unutulmayan bir hatıra da iftar vakti
evde pişen yemeklerden hazırlanan tabakları
alıp komşulara yemek dağıtma geleneğidir. Bu
güzel âdetin Anadolu’muzun değişik yerlerinde
yaşatılması insanımızın güzellikte yarışının bir
göstergesi olsa gerekir.
Çocukluğumda unutamadığım hatıralardan
biri de oruçlu iken köyün önünden akan Seyhan
Nehrine gidip yıkanırken yaptığımız olaylardır.
Bunlardan en fazla yapılanı ırmağın derin bir
yerinde suya dalıp tabandan kimse görmeden su
içmekti. Bazen bunu samimi olduğumuz
arkadaşımıza anlatır bir daha aynı hatayı
yaptığımızda;
“Ohh! Buz gibi” der bir birimize espri
yapardık.
Ramazanda iftar vaktine yakın saatlerde
ocağa kurulan tandır ve üzerinde pişirilen sıcak
bazlamaya doyum olmazdı. Babam anama karşı
biraz acımasızdı. Anacığım babamla beraber
tarladan gelir bir yandan yemek pişirir, bir
yandan da tandırı kurar sıcak bazlama yapardı.
Tandır dediğimizde ocağa ateş yakılıp sacayağı
üzerine konulan yassı büyücek bir taştan
ibaretti. Taş ısınır üzerinde bazlama pişirilirdi.
Taşın sacdan bir iyi yönü vardı oda bazlamanın
hemen yanmamasıydı. Mübarek bazlama tandır
üzerinde kıpkırmızı olurdu.
Babam iftar vakitlerinde önüne verilen bir
bazlamayı alıp onu küçük küçük lokmalık
şeklinde parçalara ayırır iftarla birlikte onların
ancak birkaç tanesini yiyebilirdi. Tabii sigara
içmekten fırsat bulabilirse…
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Arife günü sabah erkenden evin bütün
kadınları kalkardı. Ocak yakılır, önceden
hazırlanan hamurla arifeye özel iki sac arasında
pişirilen bizin ‘’çörek’’ adını verdiğimiz
yiyecekler hazırlanırdı. Gün kuşluk vaktinde
bütün aile fertleri mezarlığa gider mezarların
bayramlık bakımını yapardık. Mezarların
üzerine çiçekler diker onların sulama işini biz
çocuklar üstlenirdik. Bakım onarım işi sona
erdikten sonra her aile önce kendi yakınlarının
ruhu için Fatihalar okur, daha sonra diğer
mezarlarda yatanların ruhu için Fatiha
okunurdu. Ferdi okumalardan sonra güzel
Kur’an okumasını bilen ve güzel dua yapabilen
biri tarafından topluca Kur’ an okunur, toplu
dua edilir, topluca âmin denirdi. Duanın
bitiminde
önceden
hazırlanıp
getirilen
yiyecekler özellikle mezar taşlarının üzerine
konur mezarlıktan ayrıldıktan sonra kuş ve
böceklerin yemelerine zaman ayrılırdı.
Arife günü eve geldikten sonra dağıtılmak
üzere ayrılan yiyecek ve içecekler kadınlar ve
çocuklar tarafından yaşlılara, çocuklara öncelik
olmak üzere dağıtım yapılırdı.
Arife günü akşam alınan bayramlıklar
çıkarılır giydirilerek provası yapılır, önceden
teşekkür edilerek eller öpülürdü. Bir arife günü
şahsıma alınan o zaman kundura adı verilen bir
ayakkabılarımla birlikte kucağıma alarak
yatmıştım.
Bayram sabahı kahvaltı yapılmadan
merkezi bir köydeki camiye gidilir bayram
namazı orada kılınırdı. Caminin etrafı yiyecek
satan ‘’çerçi’’ adı verilen satıcıların tezgâhları
açılır namazdan çıkanlar oradan istedikleri
yiyecekleri alarak evlere dönülürdü. Bayram
namazından çıkan bütün cemaat sıra olunur
herkesin birbiriyle bayramlaşması sağlanır,
küsler böylece barışmışta olurdu.
Bayram namazına gidemeyen küçük
çocuklar namazdan gelenleri karşılamak üzere
herkesin geçtiği yede oturur bayramdan
gelenlerden yiyecek toplardı.
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Bayram namazından geldikten sonra önce
evin
büyüklerinden
başlamak
üzere
bayramlaşma
merasimi
yapılırdı.
Bayramlaşmadan
sonra
evin
büyükleri
küçüklere özellikle para verirlerdi. ’’Harçlık’’
adını verilen bu para bazen tutulan oruç sayısına
göre değişirdi. Bir bakıma tutulan oruçlar
büyükler tarafından oruç tutmayı teşvik için
satın alınırdı. Tutuğumuz oruçları satmak biz
çocuklar için bayağı keyifli bir işti. Hem oruç
tutuyor, hem de para kazanıyorduk.
Bayram
günü
evde
yapılan
bayramlaşmadan
sonra
bayramlık
kıyafetlerimizle sokağa çıkar, köydeki diğer
çocuklarla birleşip bütün evler gezilerek
bayramlaşma yapılır, bayramlaştığımız evlerden
toplanan yiyeceklerle evlere geri dönerdik.
Bayramın ikinci ve üçüncü günü diğer
köylerde bulunan akrabaların yanına gidilir
onlarla da bayramlaşılırdı. Bayramlaşma
bittikten sonra köyün bütün çocukları oyun
alanlarında toplanılır oyunlar oynanırdı.
Oyunlar sırasında özellikle çocuklar bir
birlerinin kıyafetlerini inceler bazen onlara gıpta
ile bakılırdı. Üzerindeki elbiselere gıpta ile
bakıldığını fark edenlerin duruşunu anlatmaya
dil gerek.
Bayram günü sabah erkenden kalkılır,
abdest alınıp sabah namazı kılındıktan sonra
çocukların ellerine tutuşturulan bir su kabıyla
çeşmeden veya herhangi bir pınar veya
ırmaktan su getirmeleri istenirdi. Getirilen
suyun ‘’zemzem’’ olduğuna inanılır veya bize
öyle söylenirdi.
Herkese güzel güzel çocukça duygularla
hayırlı ramazanlar ve hayırlı bayramlar.

MURABBA
C. CANDEMİR
Lütfedilen bu cânı cân içinde taşıyan
Ey benim candan içre cânımdan öte annem
Var mıdır senden gayrı bu sevgiyi hak eden
Ey benim candan içre cânımdan öte annem

Rengârenk çiçek açmış gönlün sanki lâlezâr
Gülî avucun derûn be in cihet gülîzar
Meh-peyker, melek sîma,sen ki ilmî amûzgâr
Ey benim candan içre cânımdan öte annem

Kâh gamlanır ağlarsın akar gözyaşın simin
Kâh rüzgârda savrulur uçar saç telin zerrîn
Kâh bî-tâb kollarımı tutar elin âhenîn

Ey benim candan içre cânımdan öte annem

Varsın nâ’şâd desinler pûr-sâfâyım mihr-î vâr
Ancak ardın dönersen bî-çareyim tarûmâr
Nefsimizle insanız hergâh bî-günah reftâr
Ey benim candan içre cânımdan öte annem
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İNSAN EVLADI
Aydın GÜRZ
Bütünlüğünce
hayatın
içinde
sahne alan dinamik
yapılı insanlar…
Bir
hüzzam
şarkının nakaratı
kadar
olan
ömrümüz ki (o da
en uzun mesafeli
olan) ne zaman
son
kertesini
yaşayacağız
bilinmez.
Yürüdüğümüz
yollar: çileli, emek isteyen, her noktasına bir set
her notasına bir es bırakılmış ve çalılı çırpılı
hengâmelerdir. Ve sen ulu orta raksa
başlıyorsun. Gölgenden bir adım öndesin ne
mutlu sana!
Bir işe yarıyorsun, bir dileğin yerine
geliyor, birileri sana peh çekiyor, cebindekilere
güveniyorsun, aynaların geçici düşlerine
aldanıyorsun, bir şeyler oluyor ve sen kendini
bir şey sanıyorsun…
Sen ki insan evladı iki damla pis sudan
geldin, iki metre beze sarılarak (şayet o da
olursa) kemik yığınları halinde yalnızlığınla
veda(ğ)lanacaksın.
Damarlarındaki kan akışkandır bilirim.
Cüssenin ebadı, yangınıyla birlikte cürmün
kadar etmez. En büyük çizeceğin daire, kendi
eksenlerini kapatmaya yetmeyecek kadar dar
olacaktır. Küçücük dünyanda kendini ne devasa
boyutlara ulaştırırsın anlamam. Dikkat et battal
boy yapmayasın. Sonra kendi düşlerinde
boğulursun.
Kır mini minnacık dünyanın yosun tutmuş
kabuklarını. Bak dünyanın seni bir kum tanesi
kadar görmediğine. Baktıklarınla yetinme
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birazda anlamaya çalış. Küçül biraz! Dinleme
bu konuda büyü artık diyenleri. Unutma sen ne
kadar biliyorum desende, bilmediklerinle boy
ölçüşemez bildiklerin. “bildikçe küçülüyor
bedenin.”
Unutma sen ne kadar hızlıyım desende, bu
söz senin önünde gidenlerinde ağzındadır. Ben
insanım demesini bil. Ama ara sıra insancık ol.
Nasıl ki beyni yöneten beyincikse; bazı
zamanlarda sana yön veren belki de
beğenmediğin insancıklar olabilir.
Bütün bunları sorgula, beyin süzgecinden
geçir. Damıtmaya çalış ve kalburüstlerini idrak
et. Süzülenler neydi onları da bil eksilmeyesin.
Farkındaysan sen insan evladısın. Hayvanlardan
farkın yaşamak değil, algılamaya ve düşünmeye
meyilli olmandır.
Nehrin suları ellerinde ve sen nereye
istersen oraya yönlendirebilirsin. Sakın bunlara
gücüm yetmez deme, yetecektir buna inan.
“İnanarak zafere ulaştı tüm şanlı ordular.”
En sonunda başar ve zaferin için, saklında
hazzını yaşa. Fakat o hazzı da egolarınla
köleleştirme. Çünkü sen asilsin ve unutma
asiller asla esaret altında yaşayamaz…
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UÇURTMASIZ ÇOCUKLAR
Yunus KEMAL
Bir sabah kahvaltısında karşılıksız
Paylaşıyorum seninle acının yorgunluğunu
Memleket diyorum kuşların kanatlarında bir uçurtma
Hani hiç kimsenin ağlamadığı ölmediği o kıpırtılı yürek
Umutlar ardı sıra patikalar çizsin
Büyümesin çocukların bakışlarındaki keder
Dönme dolaptır sırtımızda taşıdığımız yoktan sebep
Bir o yana bir bu yana içleniyor bu dünya
Bir başka şeydir her nesnede tanımlanan yüzümüz
Durgun sularda birikir sözcüklerin eksik hecelenmesi
Bir uzak yer gibi yankılandıkça ölülerin uğultusu
Barınaklar açar kıyılara kendini vuran yalnızlığımız
Ki bilmiyoruz ne zaman tarih tersten okundukça
Aydınlığın gölgeleri perdelenir sessiz kuytumuzda
Öyle bir sabah kahvaltısında karşılıksız
İçimin avlusuna düşen geleceğini görüyorum
Ey sen uçurtmasız bırakılan Mezopotamya’nın çocukları
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ÇARIK
Aydın ÇETİNKAYA
153 yıl önce (1864 yılında) soydaşlarım
olan
Çerkezlerin
büyük
bir
bölümü
Kafkasya'dan o zamanki Çarlık Rusya
tarafından sürgüne tabi tutulur. Bir kısmı
Osmanlı İmparatorluğu topraklarına göç ederek
yerleşir.
Ninemle dedem Anadolu'da dünyaya
gelmiş olup yaşadıkları köyde (Tokat-ErbaaKozlu Köyü) henüz on sekiz yaşlarında
birbirlerini severler ve âşık olurlar.
Dedem bir gün kağnısında kara sabanı ile
çift sürmeye giderken öküzleri sulamak için köy
çeşmesine uğrar. Ninem de onun gelişini
gözlemiştir. O da bakraçlarını alıp çeşmeye
gelir. Ninem: "sevenler birbirlerine hediye
verirler, sen bana bir hediye vermedin.'' diye
dedeme yarı şaka sitemde bulunur.
Yokluk dönemidir, dedemin hediye alacak
parası da yoktur. Utangaç bir mizaca sahip olan
dedem, ne diyeceğini bilemez. O anda hemen
eğilir, bir çarığının ipini çözer nineme: "Bu
çarığım sana hediyem olsun ''der, tek çarıkla
tarlaya gider. Ninem şaşkınlıkla eline
tutuşturulan çarığa bakar kalır. Bir anda
ağlamaya
başlar.
Gözyaşları
sevinç
gözyaşlarıdır. ''Aman Allah’ım! Beni ne kadar
çok seviyor ki çarığını bana hediye verdi tek
çarıkla çift sürmeye gitti '' der.
O çarığı bir ömür boyu bağrına basar.
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Hikâyenin şiiri:
ÇARIK
Ninemin çeyiz sandığı,
Baktım kapağı açık.
Çocuğum bilemem ki,
Aldım ordan bir ÇARIK.
Ninem yanımda bitti:
''Oğul o kalbimi çeldi,
On sekizimde deden yüz akı bana verdi.''
Yıllar geçti aradan, haber geldi sıladan.
''Dedenle ninen tez gel,
Sayıklar ninen dilinde sen.''
Ninemin elinde o ÇARIK,
Gözlerinde fer yok yazık.
''Oğul bu dünyada ölüm hak,
Al sana mirasımdır bu ÇARIK.''
Seksen yıllık bir ÇARIK,
Sevda yüklü, inanç yüklü, can yüklü.
Seksen yıllık bu ÇARIK,
Seksen yıllık tek yastık.
Ninemin dündü öldüğü gün.
Dedem de bir önceki gün.
ÇARIKTIR kalan miras,
Ne yas ne ihtiras.
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KİBİRLENME
Songül ÖZEL
Bir nefeslik şu dünyada

Sakın malım çok var deme

Kibirlenme deli gönül

Besmelesiz yemek yeme

Gireceksin bir mezara

Yetimleri sakın dövme

Kibirlenme deli gönül

Kibirlenme deli gönül

İmtihandır dünya sana

Yarattı ol Hâlık seni

Ölenlerden ders alsana

Bunda şüphe etme e mi?

Boş şeylerdir mal ve para

Ağla gülme ver o teni

Kibirlenme deli gönül

Kibirlenme deli gönül

Nice zengin oldu toprak

Niçin geldin şu dünyaya

Ömrün kitap yaprak yaprak

Düşün cevap arasana

Beyazlarla doldu tarak

Hakk yolunda kul olsana

Kibirlenme deli gönül

Kibirlenme deli gönül
Bâkî bir tek o Allah’tır
O’nun zikri bir felâhtır
Süveyda aşk tek salâhtır
Kibirlenme deli gönül
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HİÇ
Aziz AK
"söylediklerim aslında söylediğim gibi değildi" diye bitiyor hikâye.
Kumbaranın açılmasına çok az kalmıştı. Sonra hüküm.
Elbette dedim, anlıyorum. Tabi ki, sonuna kadar haklısın.

Yurttan sesler korosunda sesim çatlıyor.
Giriş çıkış saatleri, saat aralıkları sıkıntı veriyor.
Bazı geceler bir uzatsam şu gövdemi dümdüz
ovaya her şey geçecek gibi geliyor. En fazla
sudan sebepler türetebiliyor ve iki avuç su için
dayıyoruz yangın merdivenini gece yarısı göğe.
Uçmak için elverişli olsa da yangın merdiveni,
iş düşmeye gelince merdivenin birinci katta
bitiyor oluşuna hayıflanıyoruz. O yükseklikten
atlamak aksayan bir his katıyor insan
bacaklarına. Yaz kış fark etmiyor, akşam olunca
hava serin. Önünü kesecek hiçbir yükselti yok,
ister istemez muhatap oluyoruz rüzgârla. Otlarla
yapma çiçeklerin, bölük pörçük toprakla
asfaltın, ne şehir olabilmiş ne kenarda
kalabilmiş
beraberliğiyle
kilometrelerce
yürüyoruz.
İşe
yarar
hiçbir
şeyden
bahsetmediğimize eminim. Bu sefer bir acemiyi
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de arkadaşın ısrarıyla yanımıza alıyoruz. Bütün
ışıklar ölü, otogarda uykuyla uyanıklık arasında,
istekli isteksiz çalışan adamların "buyurun"
deyişlerine doğru gidiyor yol. İki de bir "ya fark
edilirse" diyor. Duymamaya çalışıyorum,
konuşmaların arasına giriyor tekrar tekrar aynı
soruyla. Bu kadar endişe bir çorba içmek için
heba edilmemeli, ihtiyacın olur, sakla birazını
diyemeyince "artık fark etmez" diyorum, "çıktık
bir kere". Hızlı hareket etmiyoruz, her şeyin
yatay olduğu saatler, dikey her şey dikkat
çekiyor.
Değer
veya
değmez
hesabı
yapmıyoruz. Oradan çıkabilmeyi istemek,
çıkabilmeye cesaret göstermek, çıkabilmek ağrı
kesici gibi. Bir süre sonra her şeyi bununla
bastırmaya çalışıyoruz.
-Olur, da polisle
kaldığımızdan bahsetme.

HAZİRAN – TEMMUZ- AĞUSTOS / 2017

karşılaşırsak

yurtta

Sayfa 49

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
-Neden abi?
-Çünkü saat üç...
-Fena mı abi, belki bizi polis otosuyla
bırakırlar.
-Sen
adamsın.

beraber

çorba

içtiğim

en

zeki

İlaç etkisini yitirince sorgu başlıyor. Ne
olacaktı ya? Neyi duymayı umuyordun? Bu
böyledir. İmkânsıza methiyeler dizmeden, heves
etmeden, peşine düşmeden duramıyor insan.
Kendine el ediyor, olur veriyor. İnsan kendisini
iknaya ne kadar yetenekli. Olacak iş mi
dememek için ne kadar gayretli. Binlerce
sebebe kör iken, bir ihtimale ümit bağlamaya ne
kadar hevesli. Şu azığımıza bak. Azık deyince
hemen metal sesleri. Her şeyi donuklaştırıyor.
Çatalın, kaşığın, bardağın, masanın, sandalyenin
metali. Evet demir vücuda iyi geliyor ve yıllar
sonra bir gün masa devrilince biri rütbesini
konuşturuyor kalabalığa dönüp, icadıyla övünür
gibi: bunlar niye metal anladınız mı şimdi?
Yurdun olduğu sokağın çocuklarıyla hafta
sonları ahbaplık ediyorum, çoğu ilkokul
çağında. Akıllarına ne gelse anlatıyorlar,
yerinden hiç kıpırdamayan o siyah arabadan
dolayı endişeleniyorlar, her biri kafasına göre
bir hikaye yakıştırıyor ve çıkarımlarına çocuk
elleriyle alkış tutuyor. Metin sekizinde, Metin'in
mavi kazağı hep pantolonunun içinde,
pantolonun paçaları gelmiyor bile bileklerine.
Aklına ne zaman düşerse o zaman odama
geliyor, beraber matematik çalışıyoruz.
Parmaklarını sayarken tespihini bileğine alıyor.
İşaret parmağıyla kafasını kaşıyor. Metin
parmaklarını topluyor da bir türlü hesabı
tutturamıyor.
-Metin, sekizle altıyı toplayınca on üç ettiği
nerede görülmüş?
-Abi, parmaklarım öyle söylüyor.
Seni katlayıp şu dolabın en güzel yerine
koyayım da saklan, kal orada diyemiyorum.
Bahçede adımlarımızı birbirine ekliyoruz. Ne
güzel aylaklık… Anlatıyor, soruyor, kahkaha
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atıyor, ciddileşiyor. Uzak mı buraya abi orası
diyor. Otobüsle sekiz saat metin diyorum, bana
arabayla ne kadar sürer onu söyleyeceksin
diyor. Ensesine patlatıyorum tokatı. Biraz sonra,
ne iş yapacaksın yani abi, anlamadım diyor.
Mesela biri sana sokakta haksızlık yapsa
yanında olurum metin, savunurum seni, öyle
işte diyorum. Bu iş için para alınmaz abi diyor.
Ah şu düşmediğin çamura, şu kirlenmediğin
dünyaya nasıl gıptayla bakıyorum. Sefer sefer
bahçelerine misafir olayım istiyorum. Yoruldum
deyip duvara sırtımı yaslayıp oturuyorum. Bir
eli omzumda, gözleriyle dizimi kurcalarken,
babam diyor abi, motosikletle kaza yaptı ama
biliyor musun ölmedi. Onu hastaneye götüren
ambulans kaza yaptığında öldü. Bu ani frenle ön
camından
fırlayıp
dünyanın,
boşluğa
düşüyorum.
Pılımı
pırtımı
toplayıp
ortalıktan
kaybolmak isteyen bir adam oluyorum. Her şeyi
tane tane, yalnız kaldıkça ince ince işlemişim.
Bir kez olsun hesap yapmadan, ne olacak
demeden, ne derler diye düşünmeden, evet
huzuru isteyip, belki yalnızlığı da ve hatta
perişanlığı da göze alarak, belki yokluğumun
acısını da çekecekler ama dostlarım gittiğim
için siz bir parça kahrolmayın diye, ben hep
paramparça kalıp kahrolmayı göze alamadım
diyerek, anlayacaklarını umarak. Biraz soğuk,
biraz tren garı olsun, her şey sussun isteyerek./
Üzerinden asırlar geçmiş, binlercesine
tanıklık etmiş gibi gözleri. Bu nasıl bir
kabulleniş, bu nasıl bir dinginlik? Yaslandığım
duvara gömsünler başımı da gözlerimi görmesin
istiyorum. Metin sekiz asır yaşında. Sesimi
boğazımın duvarlarına çarpa çarpa, metin
diyorum üzme beni. Ben üzmem abi diyor,
başkaları üzmüş seni.
İnsan
yalnızlığından
değil,
yalnız
bırakılışından şikâyetçi. Pişman olmaya sebep
bulunmuyor, bir kişi bin pişman ediyor da, bir
başına bir kere bile olamıyorsun. İşte ben böyle
uzak bir şehirde otururum, belki bundan böyle.
Belki bundan böyle ben hiç kıpırdayamam.
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Milyonlarca sese karışırım. Apar topar evden
çıkmak, apar topar eve atmak için kendini,
denizin karnını yara yara, yara bere, iki yakası
bir araya gelsin şehrin diye bunca ilmek. Ne çok
efendi, ne çok köle. Yağmurda şemsiye ölüleri.
Balık kokuları güneşli havada... Hemen geçiyor
burada her şeyin sarsıntısı. Her şeye alışılıyor.
Nasıl arıtmıyor su, nasıl aratmıyor gelen gideni,
nasıl
hayret
vermiyor
hiçbir
şey.
Bezginliklerimizin üzerinde kıyafetlerimiz
örtülü. Gözlerimizde demir parmaklıklar.
Dünya paramparça, her yan kesik. Karmaşa
bitmiyor. Kimse dönüp bakmıyor. Şuramıza
kadar geldi. Orası neresi. Binalar dolusu yıkım.
İşte böyle. Yetmiş yaşında Osman Bey, sabah
karanlığında işe gelip, karanlık çöktüğünde
çıkıyor işten. İş işten geçmiş oluyor. Göz gözü
görmüyor. Sabah olsun bakarız.
Görünmüyorsun ne zamandır. Zamanı mı
şimdi? Şimdi değilse ne zaman? Düşündüğün
gibi değil. Vazgeç artık. Kim inanır? Üşendiğin
kadar varmış. Hiç gereği yok. Biraz alsaydım.
Az kalsın oluyordu. Gereksiz mi oldu? Her şey
eksik bunda... Bunu alabilirsin, kalsın sende. Ne
çok var varmamıza, ne çok. Kimsesizliği bile
saran nice kimsesiz var, senin kimsen yok.
Eski bir binanın en üst katı. Haliç'i
gördüğünü varsayıp bir kere bile bakmayı
düşünmüyorum. Masanın diğer ucunda
oturuyor. Bir daha nasılsa lazım olmaz diyerek
bütün tanışmalara isimleri dinlemeyerek
başlıyorum. Merhaba.
-Benden iyisi Şam’da kayısı.
-Kayısı sevmem zaten.
-O halde tek seçenek ben kalıyorum.
Kendime bir seçkinlik atfedecek olsam
kendimi affedemiyorum. Kaldığımız evin
perdeleri hep kapalı. Dünya yok. Başka bir
âleme inşa edilmiş gibi bu ev. Saat yok, gün
yok. İki bardak için iki çay kaşığı kahve, bardak
başına iki şeker, orta. Az şekerli için bir, şekerli
için üç. Kaynayana kadar kalacak ocakta.
Anlaşılmıştır. Bir kahve ve kırk yıl hatır. Eline
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sağlık, beni dünyanın en mutlu adamı yaptın.
Şimdi şu kibriti yaksam, yanışını görmek değil
de parmaklarım arasında bitişini hissetmek acı
verecek. Öyle değil mi? Susarsak olur
sanıyoruz. Konuşmazsak geçer gider. Bir
bakıyoruz aramızda ölmek üzere olan bir çocuk
yatıyor. Geleceğin gırtlağını kesmemizi
müteakip bir çocuk gömüyoruz, kefensiz.
Umutlarım ıslanmak üzere. Bozuluyor sessizlik.
Onun mutluluğu. Bu değil.
Sen beni bu anlamda mutlu edemediğin
için ve bir şekilde bunu hak ettiğimi
düşündüğün için başka biriyle bile olsa.
Hissettiğin belki bir tür rahatlama ama mutluluk
değil. Bundan mutlu olamazsın. Neyse, bunları
çok konuştuk. Artık geriye bakmamaya
çalışıyorum. Bakmamam da lazım... Yaptığım
şeyden eminim, yapmak üzere olduklarımdan
da. Olan oluyor işte. Sadece düşününce garip
geliyor. Mutlu olacağını düşündüğün yol bir
zaman mutsuzluğun oluyor. Mutsuz olacağını
düşündüğün için vazgeçtiğin her şey hayalin.
Lazım değil, düşünürsün sadece. Gereklilikten
değil de düşündüğün için işte. Olmaması lazım
mevcut
durumda,
istediğimi
seçtiğimi
düşünürsek, hayattan ne beklediğimle orantılı
davrandığımı hesaba katarsak bir sıkıntımın
olmaması lazım. Karar verdiğin anda yani bir
yol seçiyorsun kendine. Sadece aşkta değil, her
şeyde. Ve bir süre sonra seçtiğin her şey yanlış,
seçmediğin her şey güzel. Ve vazgeçtiğin her
şeyden pişman oluyorsun. Pişman olmamak
lazım. Lazım işte. Pişman olmasan zaten lazım
demezsin. Elveda.
Aklım
bıçaklara
gidiyor.
Bu
tamamlanamamışlık beni kaldırıp arşa, vuruyor
yere. Dökülüyor içimin sıvaları. Çürük kokusu
bırakmıyor burnumun yakasını. Alelacele
çıkıyorum. Kusmam lazım, cümlelerimi
toparlayamıyorum. Kaçırsam aklımı, ne fidye
ödeyen çıkar, ne peşinden koşan. Düşürsem
şuraya, peşimden getirecekler belki. Kurtulmam
lazım. Ayaklarım beni sürüklüyor. Ne kadar
yürüdüğümü bilmiyorum. Zihnimden hiç
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geçirmiş değilim. Yokuşun sonundan sağa
sapıyorum. Ellerim nasıl kirli. Buharlaşan
camından içeri bakıyorum. Sığınacak tek yermiş
gibi. Her şeyi buraya bırakıp çıkabilecekmişim
gibi. İçeri giriyorum. Küçücük bir yer burası.
Üç-beş sandalyesi var, birkaç da masa. Köşeye
geçip oturuyorum, okunmamaktan sararmış
kitapların hemen altına. Ne kadar öylece
kaldığımı bilmiyorum. Çayını ocaktan alıp
geliyor yanıma. Rast gelebilirsek konuşuyoruz.
Bir kere bile sözleşmiş değiliz, orada buluyoruz
birbirimizi. Söze giriyor, söze giriyorum. Çok
nadir konuşmanın başındaymış gibi yapıyoruz.
Bazen ayrılırken ancak soruyoruz birbirimize
"nasılsın" diye.
-Nerelerdesin sen?
-Sıkıştım kaldım, sorma. Sor manasında
sorma diyorum yani. Zaten nerede birisi sorma
diye cümleye başlıyorsa, bil ki böyle. Annem
babam beraberler şimdi. Onlarla uğraşıyorum.
Gitsem sıkılıyorum, gitmesem yine sıkılıyorum.
-Baban sabit ikamet sahibi mi oldu?
-Yani sayılır. Yine seyyar ama biraz eve de
alışır umarım.

sorarım. Saati de sorabilirim, "sigara var mı?"
diye de sorabilirim. Hiç tehdit altında
savunmasız kalmamışım anlaşılan.
...
-Kadının biri o…ymuş affedersin, o
öldürürmüş gerçeğiyle. Benim gerçeğim
kendimi öldürüyor sadece
-Senin neren gerçek be?
-Biraz gerçek. Asıl senin neren gerçek?
-Ele gelir yanlarım var.
-"Ölümle gerçek birbirlerine benzer.
Gerçekler de insanı öldürdüğü için ölüm gibidir.
Ben bir insanı öldürdüğüm zaman, onu bıçakla
değil, gerçekle öldürürüm. Bu yüzden
korkuyorlar; beni yok etmek için bu yüzden
acele ediyorlar. Bıçaktan korkmazlar. Onları
korkutan gerçeğimdir " ben ele almadım,
bilemem. Dişe dokunurum ben de.
-Hah şöyle, insan kendini bilmeli.
-"Düştüm ibret aldım kalktım unuttum"
benim için sen bu cümlede gizlisin. Biliyor
musun: ?
"Korkmuyorum artık solmaktan

-Adamı niye yerleşik hayata geçirmeye
uğraşıyorsunuz yahu?

Solmaktan ve solgunluktan

-Geçiremiyoruz. Babam sokak sakini
benim. Damı asuman olmayan yerde yatmam
diyor.

Kurumuş bir dere yatağı gibi
Ya da pek kurumamış da
Baygın, hasta ya da cançekişen
Çırparaktan yüzgeçlerimi dip sularında

...

Ya da yer tahtaları, muşamba, örtük
perdelerin kasvetini

-Şiiri biliyor musun?
-Hangisi?
-"Köleler gölgeleri özlerdi, ben utanırdım
sana biriktirdiklerimden"
-Kimin şiiri?

Yorgun düşerek taşımaktan
Ve ne çıkar ayırmasam kendimi
Suların
koylardan"

-Faris Kuseyri.

büyük

içkilere

kavuştuğu

-Kim demiş?

...
-İnsan tehdit altındayken onu korunmasız
duruma sokan kişiye ilk neyi sorar?
-Çoluğun çocuğun da mı yok diye sorar.
-Hayır, kimsin diye sorar. Ben, "senin
kardeşine böyle yapsalar hoş olur mu" diye
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Gelmişim nerelerden böyle

-Ben Ruhi Bey… Ve "ve uzak bir varlığa
konuştuğum doğruysa ve eğer bugün
olabilirlikler bulutuyken yarın gerçekliğin
yağmuru olarak yeryüzüne yağarsan - şunu asla
unutma ki kutsallığın, hayalimde doğmuş
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olmandan gelir. Hayatta daima yalnız bir
adamın düşü ol, bir aşığın sığınağı olma sakın."
canım sıkılıyor benim. Alıntı yapıp duruyorum.
Geç olmuş. Çekirdek çitlemek ve evde çıplak
dolaşmak istiyorum.
-Ne engelliyor seni?
-Sen. Özel şeyler bunlar. Ayıbın yerini özel
aldı.

-Hiç şefkat hissiyatının, aşk ya
muhabbetten öteye geçtiği oldu mu sende?

da

-Hiç geri kaldığı oldu mu diye sor bakalım.
-Dünyanın başka yerlerinde, başka başka
insanlar aynı şeyleri aynen yaşar. Ben buna
inandım bu hayatta. Sadece simalar değişir. Bu
benim tecrübem.
...

-Hiç bir şey için geç değil, ölüm dahil.
-Öyle mi dersin? Bilemedim.
-Tabi. Tam zamanında öleceksin
-Her şeye geç kaldım diyerek battım ben
oysa. Sen şimdi umut gibi hiçbir şey için geç
değil diyorsun. Benim bugün dürüst olmam
gerekiyor. Ben anlattığım kişi değilim.
Kurmacayım.
-Kim olduğunu çıkaramadım evet.
-Zaten artık kimse olmadığım için bütün
yorgunluğumu,
bütün
paylaşamadıklarımı
tanımadığım birisiyle paylaşmak rahatlatır
sanıyorum.
...
-Ay bile tutuluyor ki üstünde ot bile
bitmez, bizi tutan yok.
-Dinamitlik yapma, elinde patlayacak her
şey bir gün. Seçmek zor şey ama rahatlatır.
-Karar kılamıyorum.
-Karar kıl ama kararında kıl, abartma.
...
-"Ankara’da âşık olmak zor iki gözüm"
demiş miydim?
-Demesen de bilirim, ben denedim de
gördüm.
-Neticeye ne zaman varıyorsun?
-Varmak, geri gelmek. Netice yolunda
olalım yeter. "soluk koşarken alınır". Küfretme.
-Bana bölünme problemi örneği gerek.
-Ekmek bölmek olur mu?
-Ekmek bölünürken ses çıkarmaz, tam da
istediğim örnek.

YIL: 1 / SAYI:3

-Ben ona diyecektim ki bildiğin gibi değil
ama anlatamazdım biliyorum.
-Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Benim hayatımdaki en büyük burukluklarım, bir
kadının hayatından hayal kırıklığı olarak geçip
gidince yaşadıklarım. Bu bir çeşit tufan, bir
çeşit taş yağması başıma. İnsanı incelten her ne
varsa; ardından tedirginlik, hüzün, sitayiş, acı.
Kitaplar, şiirler, ince adamların derin lafları.
Yakılası şeyler işte. Hepsi çok bencil çok...
Hem de bilerek yapıyorlar, bir yerlerde
birilerinin kendileri gibi olması için yapıyorlar.
-"Ey şair, ey dilenci... Kanatsız, mızmız,
sözün köpeği"
-Ben dünyaya yine gelseydim, acaba bu
şekilde mi yaşardım bilemem.
-"Bir daha hangi ana doğurur bizi" diyor
ahmed arif.
-Ah ulan Ahmed Arif. Serçe parmağımın
kalınlığı kadar bile değil yazdıkları ama işte bak
halini değiştiriyor.
...
-Ne zamanki "alır seni kaçarımlar" bitti,
"benimle gelir misin?"ler başladı, o zaman çıktı
dünyanın çivisi.
-Onlar daha iyiymiş emin ol. Neye
sevdalandığını, neyi istediğini daha iyi
biliyorsun.
Çokça
geniş
bir
dünyan
olmadığından rahatsın, geniş taleplerin yok.
Mutluluk daha yakın ve ulaşılası. Ama artık piç
oldu hepsi.
-"Bak, çöpçüler bu geceyi de piç edip
süpürdüler"
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-Bak, bütün kadınların bana ihtiyacı
olduğunu düşünüyorum ben. Hepsini ancak
benim
anlayabileceğimi
ve
huzur
verebileceğimi. Anlıyor musun? "sine hahem
şerha şerha ez firak, ta biguyem şerhi derdi
iştiyak" iştiyak ve aşk derdimi anlatabilmek için
sinesi paramparça adam isterim diyor. Bunu ilk
okuduğumda ağlamıştım anlamaktan. Sonra da
anlamıştım ağlamaktan. "insan aklı kolaya
kaçmakta ne kadar esenliklidir" der İbn-i Sina.
Sonra bak ikbal ne diyor "hestem eger mirevem,
veger nerevem nistem" gidersem varım,
kalırsam yokum. Pislik durunca bulaştı bize.
Biz unuttuk gezmeyi. Benim bu konuda aklım
ve dilim dertli ve doludur. Dil de kalp demektir
işte.
-Kalbimiz dursa yaşadık desene.
-Durduracak kadar yaşayansan ayağını
öperim. "aşk arzunun gözüdür" der plotinos.
-Nereye bakarsan, öyle yakar mı demek
istemiş? Zıvanadan yeni çıktım, üşütmesem
bari.
-Bak sana bir şey söyleyim mi? Augustinus
şöyle dua edermiş "tanrım bana iffet ver. Ama
şimdi değil" samimiyet bu. Tüm edepliler,
edepsizliğin tadını iyi bilenlerdir. Rahat ol,
hepimizde aynı sancılar.
...
-Çoğu zaman çok sıkıyorum sevdiğim
elleri ben. İnsan bir âşıkken canavar olsa bazen
doya doya. Ben mesela isterdim bunu bir defa.
-Akşamdan aklıma taş kaçmıştı benim.
Şimdi şöyle yuvarlanır cümle. Bugün dediğimiz
şey, insanın benliğiyle olan alakasını
koparırken, öte taraftan da ben'ine döneni büyük
bir uçurum önünde araf halinde bırakıyor. Bir
bölünme hali yaşanıyor kısacası. Öyle mi
olayım, böyle mi? Ama insan elinden benliğini
de bırakamıyor, zira bir defa farkına varınca
elden de çıkmıyor. O yüzden farkındalık bir
hastalık hali.

"waiting for the miracle" çalıyor. Biliyor musun
kendi penceremizden algıladığımız şey sadece
bize göre gerçek ise ya da bizim gerçeğimiz
saydığımız algıladıklarımız ise dünyada olan
biten her şey yok sayılmış olur. İnsanı
kendisiyle baş başa bırakamayız diye
düşünüyorum. Bu bizim insan olmamız
tamlamasına aykırı olur sanırım. Ya da şöyle
olsun: kendi algımız dışındakileri yok saymak
vicdandan soyutlanmayı gerektiriyor. Rahatı
bulmuş herkes kendi algısına sarılarak, dışında
olan her şeyi değersiz kılar. Bu da beraber
yaşamanın, bu dünyada var olmanın anlamını
kaybettirir. Demem o ki; gülüşün ne güzel.
Uzak bir şehirdeydim, günleri birbirine
eklersem bu mesafe kapanır gibi geliyordu.
Benim iki kolum da yoktu. Bir gün diyordum el
ele tutuşabilecek miyiz? "olacak hissi girip
yerleşti içime" diyordu. Yağmurda akşam
oluyordu, koşarak girdim İstiklal Caddesi'nden
içeri. Bütün yüzlerde arıyorum. Bakarken
insanlara, artık ne kaldırım taşları altında kum
olduğunu, ne de sokakların denize açıldığını
düşünüyorum. Adına insan denen bu kan emici,
bu acıyla beslenen açgözlü, bu gözyaşıyla
büyüyen diken, insanlığa dair hiçbir umut
bırakmadı. Size, ettiğinizi çekesiniz bile
diyemiyorum. Bunu anlayabilecek kafaya ve
hissedebilecek ruha sahip değilsiniz. Kahretsin
ki sayınız, rezilliğinizden daha fazla. Lanet
olsun ki bir kere bile sizden başka herhangi bir
insana yaşama hakkı vermediniz ve bunun
değişebileceğine dair hiç umudum yok. Ne
yapalım. Yattığı uykusu mutlu bir sabaha ayarlı
bir çocuk olalım. Bir gün dayatılmış ne varsa
yıkıntısının üstünde, birbirimize bakarken bunu
milattan sayalım. Ankara'ya yağmur yağacak
olsun ve bir gecenin "kalbimin atışını
dinleteceğim
sana"
diye
başlayacağına
inanalım.

Sabah bir bahçede açıyorum gözlerimi.
Tepesinde gök, göğünde bulut. Kafamın içinde
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SEN BİRAZ ÖZLE BENİ
Mustafa IŞIK
Gözlerin taze çiçek baharın yüreğinde

Bir kere lütfedeydin açaydın cemalini

Kelamına can feda kulağımdadır sesin

Gözyaşımın selini paylardım yollarına

Şerha olan dudağım adının ezberinde

Âlemin dört yanına saçarsın hazineni

Külü sönük Anka’yım, ateşine sar beni

İnci olup dizildim, gerdanına sar beni

Gönlüne yakışmayan bir kanlı yarayım

Gayrı âşık tanımam, yaralıdır yüreğim

Zülfünü taradım, misk u amber eliyle

Pervaneye aldanıp, ateşine tutundum

Sesinle çırpındıkça çığlıklar içindeyim

Gönüldeki aynada aksi-ı sedadır sesim

Ürkek güvercinim, yüreğine sar beni

Akıl başımdan gitti, feryadına sar beni

Gökte yıldızı aldım saçlarına takmaya

Mecnun’la bir idik âşıklar mektebinde

Mağaranın ağzında örümceğin ağıyım

Leyli kitabından, çok ayetler okurduk

Uykularda unuttum koynuna varmaya

Bir nazar atardın da birisi değdiğinde

Zemheride üşüdüm, sıcaklara sar beni

Kalbin kürsüsüne kalem diye yaz beni

Sabır çatlar atımı sürdüm kızgın lavlara
Rüyada göğe çıkan âmânın renk eliyim
Gitmenin en güzeli, senden gayri uzağa
Ben biraz öleceğim, sen biraz özle beni
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İNSANCIL VAROŞLAR
Gökhan YAVUZEL
Aralıksız ağladığım günlerden sıyrılmak
istiyordum artık. Kime ya da ne için ağladığımı
sorgulamaya başlamıştım. Uykusuz geçiyordu
gecelerim, uykusuzluğun ve sürekli akıtılan
gözyaşlarının verdiği tesir; göz kapaklarımı
kırmızılıkla şişirmiş, sağ gözümü iyice
bulanıklaştırmış,
ince
yüz
hatlarımın
kırışıklığını ortaya döküp, sade solgun bir
görüntü vermişti.
Ufukta şafak görünüyordu, sabahın ilk
anlarında. Yatağımdan doğrulduğum gibi, yanı
başımda duran sigaramı alıp, dışarı çıktım.
Manavgat’ın nehir kıyısının bir park köşesinde
oturmuş, ilçede bulunan o ünlü şelaleyi
izliyordum. O anda içimde istemsiz bir umut
belirdi ve hayal gücüme bıraktım salt kederli
düşüncelerimi.
Sırtımı bir ağaca yaslamış, sonbahar
mevsiminin döküntüye uğrattığı ağacın
yapraklarından nasibimi alıyordum. Gözlerimi
dört-beş dakika kadar kapatmış, istemsiz hayal
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gücüm rüyayla karışık bir ahenkle; izdiham
içinde toplanmış kalabalıklar önünde, sayısız
ödüller, tebrikler ve teşekkürler aldığımı film
şeridi gibi canlılıkla izlettirdi bana. Toplanan
yüzlerce insanın sorunlarına çözümler üretmiş,
kazandığım devasa paraları ihtiyaç sahibi
ailelere ve kimsesiz çocuklar için umut vaat
eden kurumlara, derneklere bağışlamıştım.
Aldığım ödülleri onlara takdim ediyordum;
üstelik benim için toplananların hemen hepsi
yoksul kesimin onurlu insanlarıydı…
Birden gözümü açtım, rüya mı yoksa hayal
mi diye düşünmeye başladım. Hayata dair hiç
hedefim yoktu, hele kalabalıklar önünde ödüller
almak kadar şatafatlı, lüks bir yaşam için gayem
de yoktu. Olamazdı da zaten, çünkü yeteneğim
yoktu! Hem nasıl yapacaktım o kadar insanın
sorunlarına çözüm olabilecek heyecan verici
şeyler yapmayı. Henüz kendi sorunlarıma
çözüm bulamamış, bir arpa yol alamamış,
kendime bir katkım olmamıştı ki. İçine
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sürüklendiğim travmanın etkisiyle kendime
beceriksiz, yeteneksiz, işe yaramaz atıfları
yapıyordum. Gözümü akan şelalenin akıntısına
dikmiş, şaşkınlık içinde kalmışım. O an gök
gürledi, bulutların karamsarlığı yağmuru
andırıyordu ve yağmur çiselemeye başladı.
Yağmur
hızlanıyordu
ve
bedenim
kıpırdamıyordu. Islanmaktan haz alıyordum,
sanki ruhumu temizliyordu bu ıslaklık…

Korkunç gök gürlemeleri, titretiyor beni.
Pencerelerden garip bakışlar,
Kim olduğumu unutturuyor bana. Yağmur
çiseleri hızlanıyor,
Hele o gürlemeler bombardıman sanki!
Varoşlara sığınıyorum,
Sıcacık bir tas çorba veriyorlar, İçten ve
ışıldayan gözlerle.
Bir kez daha anlıyorum ki:
Varoşlar için doğmuşum ben!
Popüler taklit ecnebidir, Şatafat yanaşmaz
bize. Yitip giden, aykırı ama
Tıpkı bu hor görülen kesim gibi, Yoksul bir
adamın hikâyesi olacak. Belki günü gelir,
bizimle yükselir, Vefalarıyla ışıklanır.
Oğlaklı sofralarda birlikte otururuz,
Yurdun asıl sahipleri ve beklentisi olmayan şu
insancıl varoşlarla!

Sol yanımda harabeye dönmüş, ahşaplarla
sarılı, dökük bir varoş hane var. Oraya gözümü
diktim; pencereye çıkmış yaşlı bir teyze beni
izliyordu. İçimde garip bir coşku, dışımda
gemileri batmış, dalgın ve kasvetli bir görüntü
var. Tekrar pencereye doğru baktım, yaşlı teyze
pencereyi açmış, sesini yükseltmekte zorlanır
bir edayla bağırıyor ve el işaretiyle beni
çağırıyordu. Yaslandığım ağaçtan kalkıp, koşar
adımlarla teyzenin çağırdığı varoş eve girdim.
Yarım saat sonra yağmur kesildi, güneş
aydınlığı dibe vurmaya başladı ve çıktım o
evden, mısralarla şiirleştirdiğim şu vurgulu
varoşlar temasıyla:

İnsanın insana nasıl içten güvendiğini,
idealizmin coşkusunu, kendinden çok başkasını
düşünmenin ne tatlı bir duygu olduğunu,
özverinin en güzel örneğini, meleklerin en
güzellerini o insanlar arasında gördüm. Onların
dünyasında hayat temiz, asil ve canlıydı. Kanını
ve canını dolarlardan ve milyonlardan üstün
tutan yüce ruhlarıyla tanıştım. Dünya
imparatorluğunun ticari gelişme durumuyla
değil de, açlıktan ölmek üzere olan bir kenar
mahalle çocuğu ile candan ilgilenen insanlardı
onlar.
İstemsiz hayal gücümün film şeridi gibi
zihnimde canlanışı ve yaşlı teyzenin, ana yüreği
şefkatinden evine almasından sonra, zihnimde
muazzam umutlar ve istemli hayaller yer
edinmeye başlamıştı.

Kimsesiz kalmışım bir sokak kenarında,
Zaptı zor bir yağmur altında.
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KARDEŞLİK
Elçin ÇINAR
Ben siyahım sen beyazsın,

Sevmek

Ben engelliyim sen ise sapasağlam

Bir insanı,

Ben Türk'üm sen ise Laz,

Bir çiçeği,

Ben zenginim sen yoksul

Bir kuşu, denizi ve dağları

Böyle bir yaşamdan söz etmiyorum size

Sevmek için sevmekten söz ediyorum

Bunların tam aksine

Galatasaray ve Fenerbahçe oynasa bile

Doludizgin
dizelerimde

bir

kardeşlik

öğütlüyorum

Sevmek karşıdakini
Bir nihayet olsun

Siyahi bir adam bir Rus ile evlensin

Tüm kavgalara ve gürültülere

Hatta iki de çocukları olsun,

Tek bir şey yankılansın bakilik ile

Engelli dostumuzu,

Kardeşlik söndürecek bir tek

Kardeşimizi

İçimizdeki kötü ve zehirli tohumları

Göğsümüzün en orta yerinde oturtalım

Bir tek o son verecek

Ayırmadan dilini, dinini, ırkını, kökenini

Bitmek bilmeyen sonsuz savaşlara

Biz bir olalım

Beyaz ve siyahın

Ne yer yurt kavgası olsun dünya âleminde,

Yan yana olmasından bahsediyorum size,

Ne de zenginlik şan ve şöhret

Korkunç huzurlu

Tek bir şey nihayet bulsun,
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İLK GÖZ AĞRIM MESCİD-İ AKSA, KUTSİ MABEDİN MİHMANDARI
KUDÜS,
Yunus LÂÇİN
Gönlümün efendisi, aklıma düştüğünden
değil,
yâdımdan,
sol
yanımdan
hiç
çıkmadığından, satırdan değil, sadırdan
naleler… Özlem kokulu, melali, buhurdan
cümleler… Çalakalem değil, doğum sancılı
karakalem bercesteler… Kalemin en latif
kelamları hasret nameye damıttığı, giryelerimin
mürekkep olup kan ağladığı bu demde, naçizane
bu münzevi ‘Laçin’, Mescid-i Aksa hicranıyla,
aşk-ı niran yanıyor. Bu varak, özlemimi
yüklediğim bir laçin, efkâr-ı nalekârımı yazıp
uçuruyorum semalarına bir miraçla.
Mühr-ü Süleyman tapulu mabet, İbrahim,
İsa, Musa dokulu gergef… Ve Hz.
Muhammed’le taçlanan kutsiyet. Bir sabah ‘İki
Cihan Serveri’, şerefli kıldılar mescidini, Burak
ile haremine varıp, Refref ile miraca yükseldi,
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muştulandı Sidret'ül Münteha’da namaz tacıyla.
Güldü o fasıl Kudüs’ün gamzesi, gülle donandı,
namaz muştusuyla gülle yıkandı, o demden beri
âşıkların bülbül diye anıldı.
Ey hüznümün kalesi ahzeni mabet,
münevver toprak, ruhum tuğyanda seninle.
Senin için yollara düşen mecnun gibi sahranın
serabında delişmenim şimdi. Rüyalarımda her
gece beni çağıran gül kokulu şehr-i yâr. Ben bir
Veysel Karani’yim, düşünü kuruyorum
yakamoz kandillerinin.
Leyal-ı hasretin seher sarhoşluğuyla
yürüyorum mugaylanların üstünde, acıtmıyor
değil dikenleri lakin o ‘Gül’ ün kokusunun
mayhoşluğu alıyor beni benden, hançer yesem
gam değil cana, dert değil başa.
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Kudüs! Ne büyüksün ki, kutsiyetin arşta.
Öyle bir yük ki omuzlarındaki, dağlar
kaldırmaz, taş çatlatır Hz Eyüb’e nazire. Lakin
sen bir anasın, yükü ağır olur anaların: Üç
semavi dine mihmandarlık... Konuşur beşer,
nebat ve memat lisan-ı hafiyle, satır satır anlatır
uğruna dökülen başları, kanları, yaşları ‘Ne
çektin be!’ der gibi sükûnet… Kader kederle
sarmalı; İki defa yıkıl, elli iki saldırı, yirmi üç
işgal… Ağlama duvarın gamdan yıkılsa yetmez
inkisarını, ızdırabını anlatmaya. Ölü deniz,
uğrunda akıtılan kanlarla yaşlarla beslenip kan
çanağına dönüştü. Hz. İsa’nın dârı bağrına
dikildi. Kan ağlamaya devam ediyor yüreğin,
şimdi de İsrail ablukasıyla ilhakta gül tenin,
postallarla çiğneniyor mescidin, lanetli bir
kavim bir bir koparıyor gülleri dallarından,
hissiz ve zalim.
Senin sızıların bende kanıyor, İsrail
zulmüyle yaralı bir yürek… Senin boğazından
geçmeyen lokmalar bende düğümlenir. Din
kardeşim, farklı coğrafyaların ikiz ümmeti,
senin acın bende ‘ah!’çeker. Sana atılan misket
bombaları ruhumda delik deşik yaralar açar.
Leyla Halid’tir benim avazım, sana gelemezsem
eğer. Karınca misali, kararınca çırpacağım
kanatlarımı semalarına, belli mi olur, yolun
sonunu göremesem de şahadet yağmurlarıyla
ferahlar ciğerim.

Burak
ile
düşeceğim
yollarına, ‘Mavi Marmara’
filikasıyla
açılacağım
Akdeniz’in kollarına. Bad-ı
saba
ile
uhrevi
gül
esintisini
soluyacağım
kılcallarımla. Hz. Ömer
gibi kapını ilk çalan
olmasam da, Selahattin
Eyyubi gibi haçlı güruhuna
kuyruğunu kıstıramasam
da, en azından Ammar Bin
Yasir
gibi
tükürürüm
zalimin suratına. Bir sabah geleceğim ey
sevgili, toprağına baş koymaya. Adım Ferhat
olmasa da dağ mı dayanır tırnaklarıma, aşarım
şahikaları, kırarım önüme çıkan kayaları.
Sadrımı bu iki sayfaya sığdıramadığım için
çatık kaşlı, başı dumanlı dağ gibiyim, Ruhumun
mahremi münevver Kudüs! Ben Yunus,
biçareyim, kanayan Filistin’in derdiyle hem
halim, nasibimde varsa ‘Gül Peygamber’in
gezdiği şerefli toprağı öpmek, bil ki benim en
büyük hayalim. Haremim sana varmadan artık
haramdır bana. Bekle beni gül şehir sabahın
seheriyle tokmağını vuracağım tak tak ederken
yüreğim. Tabi bu benim dileğim, ne yazar
Mevla’m görelim. Dualarım seninle, kalbim
seninle inşirahta, senle mutmainde fikrim.
Bekle beni, ilk göz ağrım, kutsal mabedim.
Selam sana, ey Süleyman’ın payitahtı,
Selam sana ey Nebi’nin isrası,
Selam sana Ömer’in gazası,
Selam sana Selahattin Eyyubi’nin mirası,
Selam sana ey Yavuz’un narası
Selam sana gönlümün mukadderatı,
Selam sana hayatımın en ahsenî rüyası.
2017/Malatya

Kanım çekiyor seni ey Gazze! Bir sabah
haremimden uçacağım belki bir laçinle, bir
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AFYON GÜZELLEMESİ
Ebuzer ÖZKAN
Mor beyaz çiçek açar Afyon’un haşhaşları,

Halka sucuğu, şekeri lokumu kaymağı,

Hanaydandır evleri, mermerdendir taşları,

Burcu burcu kokar ayçiçeği, haşhaş yağı,

Asker analarının kınalıdır koçları,

Yüce Sultandağı, sıra sıra Emirdağ’ı,

Yiğitlerin harman olur şu Afyon ilinde,

Yiğitlerin harman olur şu Afyon ilinde,

Afyon’un şanlıdır tarihi, şanlı bir mazi,

Nişanda kızların başında gider tepsisi,

Afyon Kalesi’nde şehit oldu Battal Gazi,

Kuşkanadı olur gelin duvağının süsü,

Bir efsanedir kalen deki Düldül’ün izi,

Al ile morlu giyerler düğün elbisesi,

Yiğitlerin harman olur Köroğlu belinde,

Oku dağıtır, taşırlar kınalı elinde,

Atatürk askerlerini Afyon’da coşturdu,

Emirdağ’ı Türkmen öz Yörüklerin yuvası,

Vatana göz dikenleri dağları aştırdı,

Türk İslam beşiği yeşil Bolvadin ovası,

Düşmanı Kocatepe’den İzmir’e koşturdu,

Ege’nin, Anadolu’nun yaylası obası,

Afyon’da bin dokuz yüz yirmi iki yılında,

Yiğitlerin harman olur şu Afyon ilinde,
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SAAT KULESİ
Çağıl TAŞTAN
Çalar saatin çalmasını bekleyen vücudu
huzursuzlaşıyordu. Arry biraz
uyumuştu, biraz daha uyumayı
arzuluyordu. İşe gitmesi gereken
saatin yaklaşması korkutucu olsa
bile, elyaf yastık ve yorgan
üzerinde düşlerine doğru zihni
kayıyordu. Düşlerden sıkılınca,
birazcık uyanıp, yatakta hayal
kurmaya başlıyordu sonra tekrar
uyuyor ve tekrar uyanıyordu.
Saatler
geçtikçe
zihni
uyumaktan
yoruluyordu,
uykunun güzelliğini örtüyordu,
uykunun sıradanlaşması sonucu
sıkıcılığı. Çalar saat çalmamıştı,
alındığından beri yıllar geçmiş
ve henüz bir sorun çıkarmamıştı.
İlk sorunu bu güne mi denk
gelmişti yoksa, bozuk muydu
acaba, tabi ki değildi, kaygılı düşünceler,
yataktaki düşlerin sinir bozucu hayaletleri
gibiydiler. Kaygılar, kaygılar uyurken ya da
ayakta, bir şeylerin tadını hep bozardı. Arry saatin
bozuk olamayacağını düşünüyor uyumaya devam
ediyordu. Gözlerini her açtığında, pencereye
doğru bakıyor. Güneşin daha doğmadığını,
karanlığı izleyerek kabulleniyordu. Saatler sanki
ilerlemiyordu, değişmiyordu ışığın yansımadaki
kırıklığı. Uyudukça geçmiyordu, Arry'nin
vücudunun kırgınlığı.
Sonunda yataktan kalkmaya karar verdi, ışığı
yaktı. Komodinin üstünde duran, alarmın kurulu
olduğu o eski saate baktı, saat tam dörde
geliyordu. Oturma odasının duvarına sabitlenmiş
olan, küçük kitaplığına yaklaştı. Oradan
okumadığı bir kitap seçti, koltuğa oturdu.
Okumaya başladı, kitaptan her yorulduğunda,
ayağa kalkıyor mutfağa gidiyordu. Kitap okurken
kahve içmenin ne kadar zevkli olduğunu hiç
unutmuyordu. Mutfakta kendine acı bir kahve
hazırlayıp, her defasında kitaba geri dönüyordu.
Kitap çok akıcıydı, fiziksel olarak sıkılıyordu,
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ruhsal olarak tutkuyla bağlanıyordu. Sanki zaman
çok
hızlı
akıyordu,
güneş daha doğmamıştı.
Arry an ve an elindeki
kitabı, gözleri ve zihni
ile tüketiyordu. O kitaba
başladığında, her şey
bitmişti aslında ancak o
kitabı bitirdiğinde, her
şey
yeniden
başlayacaktı.
Gözleri
yorgunluktan
harap
olmuştu,
sayfalarının
numarasına bakmadan
kitabın
sayfalarını
çeviriyordu.
Sonra
kitabın sonuna geldiğini
fark etti, ama ellerinin
hissettiği
kalınlık,
durumun şokunu yansıtıyordu. Kitabın son
sayfasını açtı ve sayfa numarasına doğrudan baktı.
Elinde 494 sayfalık bir kitap vardı, kitabı çok
sürede bitirmiş olmalıydı. Ama bu imkânsızdı,
kitabı ne kadar sürede bitirmiş olduğunu anlamak
için yatak odasına gitti. Komodine baktı, gözlerine
inanamadı saat tam dörde geliyordu. Önce saatin
bozuk olduğunu düşündü, mutfağa gitti. Duvarda
asılı olan duvar saatine baktı, saat tam dörde
geliyordu. Anlam veremedi saatin iki saatte de
dörde gelmesine, oturma odasında, bir kutu içinde
kemerleri kopmuş eski bir kol saati vardı. Onu
çıkardı, saate baktı. Saat tam dörde geliyordu.
Arry aklını mı kaçırıyordu, yoksa uykuda eve
biri girmiş ve ona bir şaka mı hazırlamıştı. Şaka
olsa bile hava neden hala karanlıktı, üstelik eski
kol saatinin yerini bir tek o biliyordu. Aklını
kaçırmamak için sokağa çıkmalıydı. başka bir saat
bulmalı. İnsanları bulmalıydı.
Bir kış mevsiminin bir günüydü, içinde
bulunduğu zaman hiçbir şey hakkında bildiklerine
emin olmasa da buna emindi. Pencereyi açtığında,
üşüyebiliyordu çünkü…
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2.BÖLÜM: DIŞARI
Londra sokaklarında yürüyordu, gözüne
tarihi bir saat kulesi çarpmıştı. Onu yakından
görebilmek
için
ilerlemeliydi.
Gözlerinin
görebildiği hudutta hiçbir insan yoktu, bütün
dükkânlar kapalıydı. Apartmanlardan oluşan
blokların sonunda bir park vardı. Arry biliyordu
orada yaşayan evsizler vardı. Saat kulesine doğru
yürürken, o parkın içine girecekti. Yalnızlığın kış
günü ansızın gelen, korkutucu soğukluğunu,
soğukta titreyerek uyuyan evsizleri görünce
yenecekti. Saat tam dörtte durmuşsa, insanların
çoğu evlerinde olmalıydılar. Bu saatte dışarıda
bulunabilecek insanlar, sadece evsiz olmalıydılar.
Kaldırımın üstünde yürümek, duran her şeyi
görmesine engel oluyordu. Yolun ortasında
yürümeliydi, kaldırımlardan yola doğru indi
yürümeye devam etti. Sokak lambalarının gece
kattığı bir hava vardı, sokak lambalarında
yaklaştıkça aydınlıkta buluyordu zihnini. Ama
onlardan uzaklaştıkça, alacakaranlığın içinde
buluyordu kendini. Karanlık korkutucuydu,
kedilerin, köpeklerin bile sustuğu, bir cadde
üstünde ve onunla bağlantılı olan onlarca sokakta.
Arry bazen caddeden ayrılıp ara sokaklara
yaklaşıyordu. Bir kaç adım atıp, kimse var mı diye
bakıyordu. Sokaklardan birinde, yan yana iki çöp
konteynerı
vardı.
Onların
yansımasıyla
bütünleşen, orta boyutta bir insan gölgesi.
Korkusunu
aşmalıydı,
gölgenin
sahibine
ulaşmalıydı. Adımlarını yavaş ve dikkatlice attı,
gelebilecek ilk tehlikede kaçabilecek şekilde.
Bütün nesneleri karşısına aldı, bütün nesnelere
karşı en ortadaydı. Konteynerın yanına ulaştı,
evsiz bir çocuk duruyordu orada. On yaşlarında,
üstünde eski yırtık elbiseler. Arry'e Oliver Twist
adlı hikâyeyi hatırlatıyordu. Çocuk sanki bir
hikâyeden fırlamış onun karşısında duruyordu.
Çocuk ayaktaydı, ancak hareket edemiyordu.
Gözleri bir anda büyüdü, oysaki manzara
büyüleyici bile değildi. Vücudunu görünmeyen
eller sarıyordu sanki hızlı hızlı dokunuşlar
hissediyordu teninde, bir anda gelip gidiyorlardı.
Arry onları göremeden önce kayboluyorlardı,
aslında giden gelen ve kaybolan bir şey yoktu o
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sokakta. Olağanüstü bir manzara karşısında
sıradan bir duyguyu yaşıyordu Arry. Korkuyordu.
Çocuğun gözlerinin içine baktığında,
soğuktan akmaya başlamış bir kaç damla gözyaşı
görülüyordu.
Çocuğun
gözyaşlarının
yanaklarından süzülmesi gerekiyordu ama göz
çukurlarına baktığında. Bir su birikintisi
görüyordu Arry, gözyaşları dökülmüyordu
yanaklarından çocuğun, korkuyla geri geri
yürüyordu. Adım adım uzaklaşıyordu çocuk, Arry
geldiğinde konteynerlarla birlikte yansıyan gölge
geride kalıyordu. Uzaklaşmalıydı oradan, caddeye
doğru koşuyordu şimdi. Görüntüden ilk
koptuğunda, geri geri bir kaç adım attıktan sonra
bacakları açıldığında koşmaya başlamıştı.
Caddeye biran önce ulaşmalıydı.
3.BÖLÜM: CADDE
Derin derin nefes almalıydı, caddeye
ulaşmıştı. Koşmayı bıraktı, saat kulesinin yönüne
doğru, yürümeye devam etti. Gördüğü manzara
zihninde, dolaşıp duruyordu. Dünya neden
duruyordu, çocuk neden duruyordu, saat tam
dörttü hala, saat neden dörtte duruyordu.
Kafasında sorular tekrar tekrar dönerken, parka
yaklaşıyordu. Dört yollu bir kavşağın ardından,
hafif yükseltilmiş, bir tepe gibi görünen bir park
vardı. Parkın içinden geçip, gündüzleri işletilen
bir büfenin yanında, bir adam olmalıydı.
Bankların üstünde uyurdu, eski keçeden
battaniyeler sayesinde donmaktan kurtulurdu o
adam. Hatta Arry bir defa eski bir kaç battaniyeyi,
eski kıyafetleri ile o adama getirmişti. Yaşlı adam
başta kabul etmemiş olsa da, Arry'nin yardımını
sonunda geri çevirmemişti. Dört yolun birleştiği
noktadan geçiyordu şimdi, yaşlı adamı hafıza
denizinin kıyılarında geri getirerek. Karşısına
neyin çıkabileceğini, tahmin edebilmek istiyordu
ancak başaramıyordu.
Kaldırımlara yaklaşmıştı, kaldırımların bir
kaç
metre
ötesinde
merdivenler
vardı.
Merdivenlere gölgesi yansıyan biri çok büyük biri
orta boy iki ağaç vardı. Ağaların duran
gölgesinde,
dalların
kendilerinden
uzun
yansımasında, merdivenlerin taşlarına neyin
yansıdığını iyice inceleyerek tırmanıyordu şimdi.
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Yukarı çıkmasına bir kaç adım kalmıştı, yukarı
çıktığında oval bir alan vardı, koşu pistleri bu
alanda birleşirdi. Dümdüz yürümesi gerekliydi,
büfeye ulaşabilmek için.
Büfeyi gözleri ile seçebiliyordu. Banklar
çeşitli aralıklarla oval bir şekilde koyulmuştu
büfenin gerisine, kısacık bir yol vardı yeşillerin
içinde. Oradaki banklardan büfeye doğru giden bir
yol, sanki parkın bir uzak köşesine, üstünde
oturanların huzuru bulabilmesi için koyulmuştu
bu banklar. Büfe karanlığın içindeki küçük
mimarisi ile göze çarpıyordu. Bir odalı müstakil
bir ev gibiydi, basitliğin izin gözlere siliniyordu.
Büfenin yanındaki banklardan birinde, bir yaşlı
adam uzanmış uyuyordu. Adamın yanına
yaklaşmalıydı, nefes alıp almadığını kontrol
etmeliydi.
Bankın önünde durdu, adamın üstündeki eski
battaniyeyi sıyırdı. Altına baktı, ölü gibiydi adam,
ama gözlerinde yaşam ışığı duruyordu hala.
Adamda durmuştu saatler gibi. Arry saat kulesine
gitmeliydi, orda cevapları bulabilirdi. Parkın diğer
tarafına doğru yanaştı, bir meydan vardı önünde,
tam ortasında ise eski kocaman bir saat kulesi.
4.BÖLÜM: SAAT KULESİ
Bütün dükkânlar kapalıydı, taş kulakların
yani kaldırımların üzerinde yürüyordu Arry.
Köpeklerin çığlıkları dahi duyulmuyordu.
Gecenin uğultusu, sonsuza kadar sona ermişti
sanki. Bulanık olan her şey netleşmişti çünkü
zaman durmuştu. Hızına ayak uydurulabilecek
günler yoktu artık, sonsuzluğun içinde kalmıştı
Arry, sonun yolunu bulamazsa. Kaldırımları tek
tek aştı, bazılarının karelerine basarak, bazılarının
çizgilerine dokunarak.
Saat tam dörttü, saat kulesinde, akrep ile
yelkovan durmuştu. Işığı hala yanıyordu, acaba bu
durumu fark edip, Arry gibi donmamış olan kimse
yok muydu, Times Meydanına başka insanların da
gelmesini bekledi. Saat kulesinin kapısının iki
yanına yapılmış olan taş bloklara oturdu.
Gözleri önündeki değişmeyen manzaranın
bozulmasını umuyordu. Bir ayak sesinin özlemini
yaşıyordu kulakları, gözleri yansımayı bozacak,
var olan yansımanın içinde kendini yaratacak bir
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suret arıyordu. Doğuya bakıyordu, batıya
bakıyordu. Kuzeye doğru yürüyordu, güneye
doğru ilerliyordu. Nereye giderse gitsin, kimse
gelmiyordu ne batıdan ne doğudan, bekledikçe
zihni bu düzenin, sadece onun için kurulmuş bir
tuzak olduğunu kabul ediyordu. Durmuş bir
dünyanın gövdesinde, durmuş bir saatin
gölgesinde bir yalnız adamdı o. Kimse
gelmeyecekti, Times Meydanına. Köpekler bile
yoktu; kedilerde, kediler nankör olabilirlerdi, ama
sokakların sahibi köpekler, sokaklara sadık
köpekler neredeydi.
Geceyi izlemek güzeldi, saat kulesine
girmeliydi. Bir şeyin değişmeyeceğini düşünse de,
akrep ve yelkovana yol göstermeliydi. Saati
çalıştırabilirdi, Zamanı değiştirebilirdi, durmuş
dünyanın, durmuş insanlarını hareket ettirebilirdi.
Ağır ağır kalktı, saat kulesinin kapısına
yaklaştı. Yukarıya kuleyle paralel bir şekilde, bir
DNA zinciri gibi uzanan merdivenlere
tırmanmaya başladı. Yorulduğunu hissediyordu,
çok mesafe yürümüş, bazen koşmuş, baya da
üşümüştü Arry. Basamaklar devam ediyordu, bir
kaç dakika sonra birinci kata ulaşacaktı. Saat
kulesinin bütün ayrıntılarını keşfetmek istiyordu.
Katların hepsinde tek duracak sonra en yukarıya
çıkacaktı.
Birinci Kat
Basamaklar bir kapının önünden geçiyordu,
birinci kata gelmişti. Koyu kahverengi ahşap
kapıyı açıp, içerde ne var, ne yok incelemeliydi.
Aradığı şey belki birinci katta olmayabilirdi,
aradığı şey: sıradanlığın çarkı dışında bir
nesneydi, bir durum ya da bir yer.
Kapıyı açtı, gözlerine inanamadı, sonsuzluğa
kadar uzanan binlerce çark vardı, her çarkın
içinde, bir dünyaya benzer bir oda vardı sanki
binlerce çark, binlerce pencere, binlerce oda,
çarkların en tepesinde ise küçücük bir çark vardı.
Bütün çarklar durmuştu, çünkü zaman durmuştu.
Çarklar üst, üste idi önce birinci kattakiler, sonra
iki, sonra üç en son çatı şeklinde dördüncü kattaki
çarklar ve hepsinin tepesinde, tek bir küçük çark.
Çarklardan birinin içine girdi, bir adam duruyordu
karşısında adam durmuştu. Eli ise küçük bir kolu

HAZİRAN – TEMMUZ- AĞUSTOS / 2017

Sayfa 64

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
tutuyordu, bu kolu çevirdikçe adam çarkı
dönüyordu. O odadan çıktı Arry; başka bir odaya
girdi. Yine bir kolu tutan bir kadın, durmuştu.
Anlamı ne olabilirdi gördüklerinin, bütün
çarklar bir diğerini etkiliyordu. Bir çark
çevrilmeden, diğeri hareket etmiyordu. Bir
bütünün senkronizasyonuydu bu, bir bütünün ve
bir düzenin yansıması. Çarklar birbirinin çeviriyor
zaman da, düzen de, dünya da bu etkileşim
sayesinde hareket ediyordu. İnsanlar birbirinden
bağımsız olamıyor, insanlar çarkları çevirdikçe,
insanlar hep birlikte hayata devam ediyordu. Saat
kulesi bir insanın hayatına benziyordu aslında, bir
insan insanlardan sıyrılmak istese de onlardan
kaçamıyordu. Bir insanın hayatını, bir başkasının
ki etkiliyordu. İnsanlar birbirlerini yaşatıyor,
insanlar birbirlerini öldürüyorlardı.
Çarkların üstünde isimler yazıyordu, çarklar
bir boyut gibiydi, bir odaya açılan. Ellerinde
küçük kol, olan insanlar çarkları her gün
çeviriyordu. Zaman böyle hareket ediyordu, peki
neden durmuştu. Bütün insanlara ait, bir çark
varsa burada, bir çark da onun adına yazılı
olmalıydı. Durmuş olan o olmalıydı, çünkü saat
tam dörttü. Arry'den başka hiç kimse de yoktu.
En üst kata çıkmaya karar verdi, çünkü diğer
katlarda göreceği manzara farklı olmayacaktı.
Saati çalıştıran son çark, en üst kattaki küçük
çarktı, o durmuşsa saat de zaman da dünya da
durmuş olacaktı. O çark durmuştu buna emindi.
En üst kattaydı şimdi çarka yaklaştı. En
küçük çarkın üstünde, Arry Whitebones
yazıyordu, çark ona aitti. İçine girmeliydi, Odaya
girdiğinde, gördüğü manzara karşısında şoka
uğradı. Kendi bedeni oturuyordu bir sandalye de
bir çark kolunun başında. Ama eli, o kolu
tutamıyordu.

için mi yaratılmıştı sadece ve o sona erdiğinde
zamanda mı sona ermişti. Bunu bilemiyordu
Çarklar içinde yaşıyor ve çarklar içinde
ölüyor olabilir miydi insanlar. Çarklar birbirini
hareket ettiriyor, zaman akmaya devam ediyor,
insanlar birbirlerini etkileyerek yaşıyorlardı.
Arry ölmüştü, onun çarkı bu yüzden
durmuştu. Onun çarkı durduğu içinde bütün
çarklarda durmuştu. Zamanın önemli bir
noktasında, bir boşluk oluşmuştu. Arry saat tam
dörtte ölmüştü, saat bu yüzden durmuştu.
Ölümden sonra her ruh geldiği yere geri
dönmeliydi, bunun yolunu bilmiyordu. Yaşayanlar
ile ölüler bir bütün olmalıydı oysa, bir sürecin iki
esas nesneleri. Zamanın devam edebilmesi için
belki bir şey deneyebilirdi. Çarkın kolunu tutup
çevirebilirdi.
Kendi cesedini yavaşça sandalyeden kaldırıp
yere koydu, ceset aniden kayboldu. Arry
sandalyeye oturdu, kolu çevirmeye başladı, bütün
çarklar dönüyordu şimdi, bir yaşayanın yerini biri
alıyordu. Bedeni ölmüş olsa bile, hayatın parçası
olan ruhu, zaman akışında var olmaya devam
ediyordu.
Arry çarkı çeviriyordu. Saat normale
dönmüştü, Arry çarkı çevirip, güneşin doğduğunu
hayal edebiliyordu. Saat kulesinin ne olduğunu
yavaş yavaş anlıyordu.
Yaşayanlar yaşayanları etkileyebildiği gibi,
ölümler ve ölülerde yaşayanları etkileyebilirdi.
Ölüler olmadan, ölülerin etkisi olmadan, zaman
bir hızla akmaya devam edemezdi. Sonsuzluğun
içinde Arry, sonsuza kadar o çarkı çevirdi.

Arry anlayabiliyordu, durmuş olan insanları,
karşısındaki beden durmuş bir beden değildi. Ölü
bir bedendi, Arry ölmüştü
SON BÖLÜM: DÜZEN
Arry ölmüştü, ölüm doğal bir şeydi. Ölüm
anında zamanın durması da, ama neden Arry
öldüğünde bütün zaman durmuştu. Zaman onun
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NE AZ BİLİR NE UZ
Âşık Çağlari (Muammer ÇAĞLAR)
Ne az bilir ne uz şu deli divane gönlüm
Tozar savurur her dem harmanda yel misali...
Ne saz bilir ne caz a benim biçare ömrüm
Azar bağırır her dem sarmanda tel misali...
Ne yaz bilir ne güz dört mevsimi hep kar boran
Bizar dondurur her dem dermanda pil misali...
Ne hız bilir ne gaz ömrümün maratonunda
Sızar kıvrılır her dem kervanda yol misali..,
Ne siz bilir ne biz döker indirir eşkere
Kızar dövünür her dem kirmanda kol misali
Ne iz bilir ne gez göz kararı rast meşkere
Nazar-ı vardır her dem Şirvan’da bal misali...
Ne cız bilir, ne bız, yakar kavurur kor gibi
Gezer durur umarsız devranda el misali
Ne ez bilir ne büz söyler sözün dobra dobra
Yazar cizer ahvalin mihmanda kul misali
Ne haz bilir, ne saz çalar, çığırır kendince
Ezer kul Çağlarimi divanda kül misali.

YIL: 1 / SAYI:3

HAZİRAN – TEMMUZ- AĞUSTOS / 2017

Sayfa 66

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ

ÜFTADE (K.S)
Abdul Vahap DAĞKILIÇ
Bir Üftade hazretleri ki; Tevazuu had
safhada yaşayan, teorik ve pratik anlamda
müstesna bir eğitimci olan, fikir ve dâva adamı,
edep, ahlâk ve fazilet timsali “dertli âşıklar
tabibi”. Ezelinde güzellik taşıyanlardan, aşkla
gidip aşka varanlardan. Bu âleme aşk ile düşen
bir serinlik müjdesi.
Kaynaklara göre,1490 (H.895) senesinde
Bursa'da doğan Üftade hazretlerinin asıl ismi,
Mehmed Muhammed olup, babası Manyaslı
Mehmed Efendidir.

Üftade Hazretleri
Derinden, içli bir hasret şarkısı duymak
istersiniz, bitmeyen ve İçinizde saklanan tüm
çığlıklara cevap bulan. Veya bir yolculuğa
çıkmak istersiniz, heyecanı dinmeyen, sizi
yitirdiklerinizle buluşturan, arkanıza bakmadan.

Uzun boylu, devamlı tebessüm hâlinde
olan, gözlerinde müşfik bakışları eksik
olmayan, güzel sesli Muhammed, güven ve
itimat telkin ederek, herkesin takdirine mazhar
olur.

Ve bu yolculukta bir nağme istersiniz
dudaklarınıza konan, gönlünüzü okşayan, sizi
şafaklara taşıyan. Sonra saf, duru, eşsiz
akideleriyle, fazilet yarışına girenlerin olduğu,
olumlu ve onurlu tavır sergileyen yaşamlarıyla,
ihlasın ve tevazuun zirvesinde, sonsuza dek taht
kuranların bulunduğu bir mekân istersiniz.

Tasavvufî hayatı, 10 yaşında tanıdığı ve
icazetini de ondan aldığı Hızır Dede ile başlar.
Çocukluğunda bir süre ipekçilikle meşgul olur.
Müezzin ve imam olarak Bursa'nın çeşitli
câmilerinde vazife yapar.

İşte o nağme, süt ırmaklarından gezdiren,
bal nehirlerinden yüzdüren vuslat türküsü,
Üftade hazretleridir.
O mekân da, akan zamanında bereket
barınan, söğüt salkımlı sokak ve serin
caddelerindeki mekânlarıyla; padişah, şehzade
ve gönül erlerinin gölgeleriyle, aşk tutulan
zemzem
pınarlarıyla,
yeşile
değen
mütevazılığıyla, Osmanlı’nın ilk başkenti, bahar
renkli Bursa şehridir.
Kalplerindeki İslam tohumunu tevhid
suyuyla yeşertenleri ve lezzetinin zirvesine
ulaşmış yıldız şahsiyetleri sinesinde barındıran
bu şehir ki; adeta insanların arındığı ve tekâmül
ettiği, Rabbani bir terbiye mektebidir.
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Bursa’da Allah rızası için müezzinlik
yaptığı cami eşrafının kendisine teklif ettiği
maaşı kabul eden Üftade hazretlerine, o gece
rüyasında ‘Sahip olduğun makamdan “Üftâde”
oldun, düştün.’ denir. Uyarı saydığı bu nedenle,
maaş almaktan vazgeçer.
Bu makamdan düşürülme sonucu “Üftade”
özelliklerini kendi mütevazı yapısına uygun
görür, “Üftâde” lakabıyla meşhur olur. Onu yâd
edenler artık hep böyle yâd eder.
Üftâde, kelime anlamı düşmüş, uysal
mazlum, âşık, alçak gönüllü, anlamındadır.
Soğuktan donduğundan dolayı ayakları
kesilen mürşidi Hz. Hızır’ı, 18 yaşına kadar
sırtında taşıyan, onun bütün ihtiyaçlarını
gideren, aşk ve muhabbet bağının bülbül-i
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hazretlerinin yazdığı ve halk arasında meşhur
olan bir şiiri;
Hakka âşık olanlar, zikrullahtan kaçar mı?
Ârif olan cevheri, boş yerlere saçar mı?
Gelsin mârifet olan, yoktur sözümde yalan,
Emareye kul olan, hayr ü şerri seçer mi?
Gerçek bu söz yârenler, gördüm demez
görenler,

Üftade Camii

Keramete erenler, gizli sırrın açar mı?

Şeyda’sı olarak yâd edilen Hz. Üftade’nin,
tasavvuf yolculuğunda kilit isim de yine şeyhi
Hızır Dede’dir.
Üftade hazretlerinin Ulucamii metheden,
câmide hâlen yazılı olan Arabi beytin manası
şöyledir;
“Ey Ulucami! Ey büyüklerin toplandığı
yer.
Seni gece-gündüz ziyaret edenlere olsun
müjdeler.”

Üftâde yanıp tüter, bülbüller gibi öter,
Dervişlere taş atan, iman ile göçer mi?
İlahileri, şiirleri, menkıbe ve kerametleri
ile aramızda yaşayan Üftâde hazretleri, din,
sanat, fikriyat, zihniyet ve ruh dünyasında
asırlar boyunca iz bırakan, Bursa’nın kalbine
konan pembe bir bulut, bir sihirli düş, bir gönül
mimarı, sabır sebat, muhabbet eridir.

Ulucami’nin
unutamadığı
hafız
müezzinlerden biri olan Hz. Üftade, Celvetîliğin
piri olarak bilinir. Halvetilik ve Celvetilik.
Halvetilik; kendinden haktan başka bir şey
bırakmaması… İnsanın nefsi mücadelesi ile
Allah’la bir olması. Celvetilik ise bu
özellikleriyle, Hak’la halka hizmet götürmesi.
Halkta Hak’kı, Hak’ta halkı görmek. Allah’ın
her yerde tecellisini görmek…
Annesinin rüyasında, bebekken süt içinde
yüzdüğünü gördüğü Hz. Üftade, kulun içinde ve
dışında gerçekleşen seyahatlerdeki, karanlığa
değen sevdalı bir ışık.
Hz. Üftade, Allah’ın boyasıyla boyanarak,
insanların kalbindeki siyah beyaz resimlere bu
boyaları dağıtarak, aşkını hizmete dönüştüren
veli, alim ve ünlü bir şair.
Tefsir ve hadis başta olmak üzere, diğer
şer’i ilimlerde de insanları aydınlatan Üftâde
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Üftade Camii Ve Tekkesi
Kanuni tarafından İstanbul’a davet edilir ve
hürmetle
karşılanır.
Devrin
önemli
şahsiyetlerinden büyük saygı görür duası alınır.
Padişah ve devlet adamlarının ihsanlarına da
iltifat etmeyendir.
Tasavvufî bir ömürde, bereketli bir hayat
süren, ilahi aşk elbisesini giymeye talip olan,
mana âlemlerine açılan tılsımlı kapıları aralayan
Hz. Üftade, Bursa’nın manevi sahiplerindendir.

HAZİRAN – TEMMUZ- AĞUSTOS / 2017

Sayfa 68

EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ
‘Yokluk Kapısı’nda ‘Varlık’ Olmaz!

Bâğ-ı aşkın andelibi, hazret-i Üftâde'dir.

Kendisine mürid olmak için gelen daha
sonra irşad ettiği Bursa Kadısı Aziz Mahmûd
Hüdâyî hazretlerine; “Burası yokluk kapısıdır,
biz de, fakirlik kapısının kuluyuz. Hâlbuki sen
varlık sâhibisin. Bu hâlde ikimiz bir araya gelip
bağdaşamayız. Senin ilmin, malın, mülkün,
şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi
kulların, Allah-u Teâlâ’dan başka hiçbir şeyi
yoktur.” buyurmuştur.

Dertli âşıklar tabîbi, hazret-i Üftâde'dir.

Sabır ve tahammül denizinden yüzen
kalbiyle, insanlara saygı, edep ve hoşgörüyü
tembihleyen, Üftade Hazretleri, öğrencisi Aziz
Mahmûd Hüdâyî hazretlerini varisi seçer.

Sıdkile ol Hüdâî eşiğinde dâimâ,

Çok üst seviyede bir sohbet ihtiva eden
Üftade hazretlerinin kitabı, Arapçadır. Kendi
yazdığı divan eserleri ve bütün şiirleri
Türkçedir. Eserlerindeki tarz, Yunus Emre
özellikleri taşır.
Vâkıat, Divân ve Hutbe Mecmuası olmak
üzere 3 yazma eseriyle birlikte Hz.Üftâde’nin
miras olarak bıraktığı diğer eserleri; biri
Celvetiye Tarikatı, diğeri de Aziz Mahmud
Hüdâyi Hazretleri’dir.
Vaazlarında
Hz.
Mevlâna’nın
Mesnevi’sinden
nakiller
yapan,
Üftade
Hazretleri; “Ervahı âliye bu dağın eteklerinde
toplanıyor” diyerek tekkesini Uludağ eteklerine
taşır ve vefatına kadar burada yaşar. Burada da
gömülmek istediğini vasiyet eder.

Vâsıl-ı kâmil odur, tevhîd-i Zâta şübhesiz,
Gösteren râh-ı Hüdâyı hazret-i Üftâde'dir.
Eyleyen rûhundan istimdâd erişir matlûba,
Halleden her müşkilâtı, hazret-i Üftâde'dir.

Bil
hakîkat
Üftâde'dir.

kutb-ül-aktâb

hazret-i

Bursa manzaralı dergâhındaki 500 yıldır
koruma altına alınan emanetlerinden; tespih,
takke, seccade, kemer, zikir hırkası, sarık, ibrik,
post, ve asalar bulunmaktadır.
Alıntılanan Kaynaklar;
1- İslam Âlimleri Ansiklopedisi.
2- Osmanlı Müellifleri.
3- Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye.
4- Vâkı’ât.
5- Üftâde
Bahadıroğlu.
6- Bursa’da
Mustafa Kara.

Divanı.
Tarikatlar

Haz.

Mustafa

ve

Tekkeler.

1581 (H.989) da Bursa'da vefat eder.
Zakirbaşı Emir Efendi tarafından yıkanarak,
sağlığında kendi yaptırdığı câminin bahçesine
defnedilir. Kabri Uludağ eteklerindeki, Yerkapı
mahallesinde, kendi adına yaptırılan caminin
yanındaki türbesindedir.
Üftade Camii, Kur’an kursu ve küçük bir
mezarlıkla çevrili olan türbesiyle birlikte,
yakınlarının sandukaları bulunmaktadır.
Kendi Sandukasının başucundaki levhada
şu şiir yazılıdır;
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HOCALI
Eray ÖZAY

Huzursuz bugün hava pek de bir alacalı

Hocalı'da anne kız baba çocuk ağladı

Ahşap taş karışımı evleri tek bacalı

Hocalı'nın çığlığı yürekleri dağladı

Katliam dedi zalim seçmedi kadın çocuk

Milleti sadıkanın insafsız veletleri

Doğmamış bebeklere mezar oldu Hocalı

Harici dostlarına nedense bel bağladı

Karabağ'ın eskidir Türk ilinde öyküsü

Bunca zulümlü işe dayanmaz dağlar taşlar

Titreyen dudaklarda Hocalı'nın türküsü

Döküldü bebek kanı kesildi körpe başlar

Ahlak namus tanımaz başıbozuk ordunun

İflah olmadı olmaz Firavun beri zalim

Güçlü olduğu vakit çok çıkar gürültüsü

Kurumaz artık Türk'ün gözlerindeki yaşlar

Soykırım yalanıyla mağdur olduk diyenler

Katliama sebeptir devlerin nidaları

Bebek öldürmek için postalları giyenler

Onca insan öldü bak çıkmadı sedaları

Bilmez misiniz aynı tohumun nahoş dölü

Adalet var nizam var biz biliriz Allah var

Bedenleri sağ salim vicdanlarıysa ölü

Hak Teâla deyince verilir belaları.
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