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GÜLCE BULUŞMA
Gülce Buluşma Hece ve serbestin aynı şiir bünyesinde bir araya gelmesi
yani buluşmasıdır.

2

BU SAYIDA :
*Abdurrahim KARAKOÇ ustamızdan Gülce-Buluşma
tarzında bir şiir,
*Rana İslâm DEĞİRMENCİ ile Mehmet ALUÇ’un
Röportajı,
*Mustafa CEYLAN’dan bir şiir ve “2000’li Yıllarda Şiir”
konulu bir makale
*Refika DOĞAN’dan, KALDIRIMLAR şiiri ve Şiire
başlayış anısı;
*Üstad Ahmet ÖZDEMİR’den, Büyük ATATÜRK’le ilgili
önemli bir yazı,
*M.Ali KALKAN’dan İbrahim SAĞIR Hocamızla ilgili
hoş bir anısı,
Gülce Edebiyat Akımı Şairlerimizden, Gülce-Buluşma türü
Şiirleriyle :
Abdullah RAMAZAN
Aysel AL
Asuman SOYDAN ATASAYAR
Süleyman KARACABEY
Necla DEVELİ
Ozan SENTEZİ/Gültekin TOGA şiirleriyle
huzurlarınızdayız.
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http://www.gulceedebiyat.com
http://www.gulceedebiyat.net
http://www.edebiyat.biz
http://www.edebiyatdunyasi.net
http://www.mustafaceylan.net
http://www.mehmetnacar.net
http://kursunkalemler.com/
http://www.siirsu.net
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YOLDAKİ KUTLU GÜN (Gülce-Buluşma)
Gün gelecek
Güneşin doğup battığı mekanlarda
Ve küfrün çığlık attığı mekanlarda
Bizim türkülerimiz okunacak.
Gün gelecek
Tomurcuklar taşacak kılıfından
Ve kılıçlar sıyrılacak kınından
Edepsizler edebini takınacak.
Gün gelecek
Ne zalimler kalacak, ne zulüm
Ve o günler yoldadır gülüm
Hak ayağa yekinecek.
Gün gelecek
İnsanlar yiyecek, ayılar bakınacak
Eğriler doğrulardan sakınacak.
Gönül kilimleri adalet üzre dokunacak
Namusluların yakındığı kadar da
Namussuzlar yakınacak.
Gökçekimi(sh. 4)
Abdurrahim KARAKOÇ
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AL SENİN OLSUN!(Gülce-Buluşma)
Hasretin vurduğunda sevdamın toprağına
Haykırışını alıp gitti sular göğe
..Geri döner mi, dönmez mi bilinmez,
……Gümüş tel büklümünde inceldi zaman
………Sensizliği solumada ufkumun ötesi
………….Bıktım, usandım yaşamaktan;
Şimdi yapayalnız yorgun gecede
Kan ağlar yüreğim al senin olsun
Aşkın incisiydim istiridyede
Düştüm denizlere, bul senin olsun
Bul,
…Bul ki boğulmak neymiş
……….Sensizlik denizinde boğulmak;
……………Anlarsın bakınca yüzüme
……………………….Ve bel ki de acırsın
…………………..Acırsın halime de
……………….Basarsın göğsüne,
………….Yaralarıma
…....Merhem olsun sıcaklığın diye…
Baykuş yuvasına döndü şu gönlüm
Çok basite indi gözümde ölüm
Bilirim kalmadı geriye ömrüm
Ömrüm senin olsun, gel senin olsun
Gel be hayın!
…..Gel be zalım!
……….Gel neredeysen ses ver sesime
………….Bir sarı gelin ol da gel!
……………Azrailim ol istersen
……………..Yeter ki çık gel
……………….Yürek adresime!…
İki düş kurmuşum sağ ve soluma
İki düş boyunca girdin koluma..
Hicran mayınını dizip yoluma
En içli şarkıyı çal senin olsun
Hasretin vurduğunda sevdamın toprağına
Alıp gitti sular haykırışını
Ölüm döşeğinde ırmaklar susuz,
…Yapışkan bir sıcaklık
…….Gökyüzünün camında..
………Köz ateş yangınlarda içim,dışım
…………Neredeysen çık gel !
………….Sevdiğim, bir tanem
…………..Hayat arkadaşım
Ceylanım, diyorlar adıma garip
Yazılmış bahtıma uçurumla dip,
Özlem sehpasında boynumdadır ip,
Tenimden canımı al senin olsun
Mustafa CEYLAN
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2000 ‘LERDE ŞİİR
Mustafa CEYLAN
Şiir, öyle güzel bir söz sanatıdır ki, yıllara asla yenilmez. Başka bir deyimle, yılların, korkunç,
katı ve çılgın kalıplarını param parça eder de, sözcüklerden tebessüm yağdırır bize..Şiir
dediysek, kalıcı, etkin ve yaşayan şiirden bahsediyorum. Doğar doğmaz şairinin üstüne yıkılan
şiirden değil. Ölü doğan ve öldüren şiirler mezarlığı 2000 li yılların yapay ve internet suratlı
zamanı ki, inanın bıktırdı bizi, usandırdı gayri…
Harun’un her gün, hattâ günde üç öğün yumurtlayan deli tavuklarından beter şairlerin,
iğrenç kokulu, estetikten yoksun şiirimsilerini okudukça, zevk alma, estetik ve güzellik
duygularımız da yok olmaya başladı. Sanki, kıyametler yağıyor internet pazarının
çöplüklerinden. Ve ölü MÜTEŞAİRLER dolu yanımız, yöremiz. Tanrım, Tanrım bu gidiş nereye
böyle?
Ey rotatif suratlı yayıncılar, ey kapısı pas tutmuş yayınevleri, ey dar kadroculuk uçurumunda
delirmiş küf kokulu dergiler… Hele ötekiler, hele ötekiler? Beri yanda bunlar, öte yanda ise
Fener Galatasaray maçını bile şiir diye anlatan müteşairlerin, birbirinin kopyası kitapları..
Durun kalabalıklar, durun diye kollarımı iki yana açıp, bir ustanın icadı olan ŞİİR KONTROL
HAPINI yutturmam gerekecek bu gidişle.
İlla, silah mı dayamaktalar kafana kardeşim, otobüsle şuradan şuraya gelene kadar üç şiir
patlatıyorsun. Bıyıkları yeni terlemiş bir gençe yanaşıyorum korka korka soruyorum. Kaç şiirin
var? Bana tepeden şöyle bir baktıktan sonra BEŞ BİN DEYİVERECEK GİBİ… Nicelerine
rastladım böyle..
Tommiks-teksas okur gibiyim, burnu büyüyen tahta suratlar karşısında. İlk çağların rüzgârı
Saffo’nun şiirevlerinin kapılarından eserek düşüyor akasya kokulu caddelerime. Caddelerim,
çığlık çığlığa kelime israfının kirliliği altında. Beynimin makine dairesine Ortadoğu’da patlayan
bombalar düşüyor sanki, çocuklar çıkıyor seherlerde evlerden, ağlamaklı çocuklar. Anasız,
babasız çocuklar. Ve petrol-gaz yangını genzimi zorluyor. Nefes alamıyorum taş suratlı
zamane liderlerinin soğuk heykelleri sebebiyle. Göçmen kuşları çoktan unuttuk. Çarşıda
pazarda tank paleti. Beşiklerde acı-kan-gözyaşı…
Tutmayın ellerimi, bırakın ayaklarımı. Ben bana gidip kar şekeri yemeye gideceğim bulutlara.
Masamın üstüne bulut koyacağım, gök kuşağını yatıracağım kucağıma. Tohum filize, filiz
ağaca duracak. Heyhat, bu sadece bir düş olarak kalıvermekte.
En iyisi mi, Japon HAİKUSUnu HARAKİRİ yapan bir referandum sandığının kilitli olduğu kara
odalara saklamalıyım. Gerçi, soyundu şiirimiz şimdi hecesinden, vezninden, edebi
sanatlarından, zarftan kaynaklanan şekillerinden. Bizim şiirimiz fabrikasyon şekillerden
soyundukça, BATI’nın şiiri, UZAK DOĞU’nun şiiri derin kavisler çizerek, şimdilerde fabrikasyon
giysilere bürünme çabası içinde. Dünya şiiri İSKOÇLARIN ve FRANSIZLARIN salıncağında şimdi.
Onlar da STANZA diye bir türkü tutturmuşlar, bizim DÜZ KOŞMAMIZA özenmişler sanki.
HECE, 6 MISRA, İKİNCİ MISRA YARIM.. OH STANZA STANZA…

7

GÜNEY KORE VEYA JAPON, UZAK DOĞUNUN, ÇİN İN, TEK HECELİ DİLİNDE DAHİ KALIPLARIN
KATILIĞINA DOĞRU bir derin kavis var şimdilerde. İçin içi olan şiir, zarfın şekilsel
düttürüsünde. Üşengeç şairler dünyası yaşadığımız.
Ben Atilla İlhan’I VE Yahya Kemal’i neden severim biliyor musunuz? Eski şiirin kalıplarını
kırarak, eskiyi inkâr etmeden, yeniden yeni oldukları için severim. Gazel’i, Mesnevi’yi,
Koşma’yı dil teknesinde şekilsel yumruklarla yeniden yoğurdukları için. Ahmet Haşim’in
havuzunun başında derde dalar, O BELDE’sindeki kırılan aruz kalıplarının acısının nasıl bir
sanata dönüştüğünü görür ve onu da severim.
Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar şiirin tarifi vardır. Tarifinde şairlerin anlaşamadığı
bu şiir belâsı, zamana yenilmeyen önemli sanatların başında gelir. Akar çağdan çağa akar da
has şiir, eskimez,pörsümez…Her dem tazedir.
HER KAP İÇİNDEKİNİ SIZDIRIR diye bir söz vardır. 2000 li yıllarda şiiri sorguluyoruz. Peki, ne
var şimdi kabımızda. 2000 li yılların kabı içinde ne var? Deyin haydi?
Ne varsa, şiiri de o değil midir? Yoksa, ezilen-sömürülen-tek kutuplu olan bu dünyada
yaşamıyor da siz, halâ yayla çeşmesi yanında Aslı’sını bekleyen Kerem misiniz? Ya bu
dağlarımızdan gelen şehid tabutları? Ya bu, anaların çığlıkları da neyin nesi? Ya bu oyun
içinde oyun neyin nesi? Söyleyin bakalım, aklımın pençeresine dahi gelemeyen
gündemdekileri anlatın da şöyle şiir iklimimin halısını çırpayım üzerlerine. Ya bu
ORTADOĞU’da-Mesela Mehmetçik niye KATAR’da? Şimdi, bunları yaşamıyor muyuz? Şimdi,
işsizlik, sanayileşme, dışa bağımlılık ne durumda? Hasılı ne var kabımızda ki şiirimizde o
kabdan sızıntılasın olmaz mı?
Gelin görün ki asla öyle değil.
Yanımız, yöremiz korkak mısra işçileri ile, acemi-çaylaklarla dolu.
Diyelim, korkaklar çekildiler kenara. Yiğitler çıktı meydana. Meydan hani nerde ki? Meydanı,
medyasıyla, ekonomisiyle, bütün kurum ve kurallarıyla tek anlayış güdümlemiyor mu?
Çekilin ufkumdan, incir kuşlarını istiyorum ufkuma… İncirlikten Almanya çekilecekmiş.
Umurumdaydı sanki? Verin kenarı süslü bir kâğıt, bir ceylan gözlüye aşkımı parlatayım olmaz
mı?
*
2000’lerde şiir ha?
Şiir kaldı mı ki?
Şiiri eskiden şairler yazardı. Şimdi ŞİİRMATİKLER çıkmış. Otomatik, anamın ÇAMAŞIR
MAKİNASI GİBİ, makinalar yazıyor şiiri…
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Sen Gittin Ya (Gülce-Buluşma)
bir veda busesiydi
senden bana kalan
gidişinde beni benden alan
yaşamak buysa yalan
geceler vurdu beni sen gittin ya
ne yağmur ıslattı baharda beni
ne sokaklar şendi anarken seni
ilk karşılaştığımız yer var ya hani
gözümün önünde san ki
canlandı o gün ki gibi
baharım hazan oldu sen gittin ya
siyah saçlarında bahar kokusu
ürkek ceylan gibi ilk gün korkusu
gönlüme hayat veren bir damla su
varlığın…
ah varlığın!
doğurgan topraktı, nasırlı yüreğimde
sevgim tohumdu ekilen yarınlara
bir damla su…
candı,kandı bedenimde
düştükçe yeşerdi
demet-demet gül verdi
açan güllerim soldu sen gittin ya
bakışların kaldı akşamüstünde
giderken bıraktığın hüzün bende
takıldı yüreğim hala o günde
gök gri, yer sisli
karaya vurmuş bir gemi
dalgalar döverken güverteyi
ellerim başımda kaldı,sen gittin ya..
martı çığlığı yüreğim,eridi eridi o günde
eğer birazcık sevdiysen sende
N’olursun hadi söyle…….
Abdullah RAMAZAN
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AŞKIMIN KONÇERTOSU(Gülce-Buluşma)
.................................................Aşkım;
...................................Bu gece yeniden çalmalı
...........................Yeniden duymalıyız
.......................Aşkımızın konçertosunu
Değmeli gözlerin gözlerime
Tutmalı ellerin ellerimi
.......................Valsın kırkıncı boyutunda biz
..............................Yeniden doğmalıyız yeniden
......................................Olmaz mı?
Türküler duyarım türküler
Büyük sevdaların en sağlam çimentosu...
Bizim de bir asrı kucaklayan kara sevdamızın
Öyküsünü saklar biliyorsun
Aşkımızın konçertosu,
O yüzden türküyle konçerto arasındayım
Kalbinin tam ortasında
Gönlünün sarayındayım...
Aşkım;
Yediveren gülceler söylesin bu sevdayı
Sahildeki sandallar indirsin gökten ayı
Yüreğimin dili sen, içimin aktif fayı
Tebessüm et çileye fısılda hep duayı...
En akrostik gizemlerde gizlediğim ruhumu
Sihirlenmiş notalarla dökeceğim gün yakın
Ayrılma can goncamın yaprağında kale mi?
Ayrılma,
...........sakın,
..................sakın,
...........................sakın....

Aysel AL
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ÇARESİZ (Gülce-Buluşma)
Meltem bile eserken
Düşüyor birer birer dalından yaprak
Sararmış ne yapsın, ne çare!
Düşecektir mecburen…
Her sabah gün açarken;
Düşer bir kerpiç daha ömür damından…
Geçecektir; çaresiz;
Bir gün ecel, ayağımın altından…
Dinlemez ferman, buyruk, kral, padişah, köle;
Dur durak yoktur ona; bıkmıyor da pervasız
Yıldırım mı şimşek mi? Taş demir dele dele;
Nasıl akıyor böyle, zaman denen vefasız!
Çıktım ömür dağının en tepe noktasına
Dört yanım engin ve net, sis geçmişe bürünür
Her yanını kıskıvrak, kavramış, anlamışken;
Burada kalakalmak mümkünsüz mü görünür?
Burdan yukarı yol yok, merdivenin sonu bu!
Artık gerisin geri bize inmek yolu var
Ağır ağır inmeli, seyrederek derim de;
Sanki arkamdan beni, itekleyen biri var!
16.12.2010-İST-Asuman Soydan Atasayar
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Köyümden… Gönlümden…
M.Ali KALKAN
İbrahim Sağır Ağabey'den bir şiir okuyalım.
İbrahim Ağabey ile ben aynı günde doğmuşum, yılı farklı ama olsun. 1 Ekim 1936 da Balıkesir
ilinin Gönen ilçesinin Paşaçiftlik Köyünde doğmuş İbrahim Ağabey. Uzun yıllar Türk
Ordusunda hizmet ettikten sonra Eskişehir'e yerleşmiş ve yıllarca Eskişehir Şairler Derneği
Başkanlığı yaptıktan sonra yerini gençlere bıraktı.
Orta Okul yıllarında Haşim Nezihi Okay'ın talebesi olmuş, divan şiirini çok sevmiş ve "o
yıllarda divan şiirlerini severek okurdum ve hiç bilmediğim bir kelime yoktu" diyor İbrahim
Ağabey. İlk şiiri de Behçet Kemal Çağlar'ın yönettiği 20 Asır Dergisi'nin Genç Şairler
bölümünde yayımlanmış, 1953 yılında.
İbrahim Ağabey her gün bir farklılık yapmazsa olmaz. Eğer iki gün beraber gezerseniz kendi
doğrularınızdan şüphe etmeye başlarsınız.
Oğullarından birisi uluslararası gemi kaptanı. Uzun yoldan döndüğünde yüklüce bir miktar
parayı babasına teslim etmiş, o da çocuğa kâr ettireyim diye sabah gitmiş kuyumcudan altın
almış, akşam da bozdurmuş. Zarar etmiş tabi. "Bu maden bana hiç yaramıyor" diyordu.
Meğer her alış satışta kâr edileceğini zannediyormuş İbrahim Ağabey. Tamam her alış satışta
biri kâr eder ama o kârı kuyumcu yapar, İbrahim Ağabey sözün birazını duymuş işte.
Yine bir gün Rasim, Muharrem Hocam, İbrahim Ağabey Konya Aşıklar Bayramı'na gidiyorlar.
(Yola çıkış ayrı bir hikaye ).
Arabada kırmızı bir ışık yanıyor, elektrik arızası var, yolda tamir ettiririz diye yola çıkıyorlar,
araba da pek sıkıntı çıkarmadan gidiyor zaten. Çifteler'de yaptırırız diyorlar, geçiyorlar.
Emirdağ, Bolvadin, Çay, Akşehir derken Konya'ya varıyorlar, günlerden Pazar. Konya Sanayi
Çarşısı'na giriyorlar "oto elektrik" yazan tabela arıyorlar. Dükkanların çoğu kapalı. Neyse bir
müddet sonra İbrahim Abi "İşte Rasim oto elektrik yazıyor" diyor, bir dükkanı gösteriyor.
Rasim bakıyor yok. "İbrahim Abi öyle bir tabela yok" deyince "Ya Rasim gözün kör mü
koskoca tabelayı görmüyorsun, bak şurda işte."
Rasim bakıyor İbrahim Ağabey'in gösterdiği tabelada "Etli Ekmek" yazıyor.
İbrahim Ağabey'in bütün yaptıklarını yazsak koca bir kitap olur. Kızmaz gerçi "Mehmet Ali'dir
ne yapsa yeridir" der geçer.
Kızarsa ötekileri de yazarım zaten ..
İbrahim Ağabey'den bir şiir okuyalım.
BİLEN VAR
Geldi geçti deli dolu çağlarım,
Gam deminde uykuları bölen var.
Hazan vurdu, harab oldu bağlarım,
Gülistanda bir hüzünlü şölen var.
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Kavak yeli esmez oldu başımda,
Tat kalmadı ekmeğimde, aşımda,
Umman gizli her damla gözyaşımda,
Beni benden yavaş yavaş alan var.
Kayıp ettim şu hayatın cengini,
Yıllar aldı saçlarımın rengini,
Son sefere sardı gönül dengini,
Ciğerimi delik delik delen var.
Düşün biraz varsa eğer izanın,
Sığmaz senelere bazen bir ânın,
Can derdinde yatan ağır hastanın,
Başucunda bekler iken ölen var.
Baş eğmedim çıkar için namerde,
Göğüs gerdim nice amansız derde,
Gayri nerde eski güç kudret nerde,
Hâllerime sinsi sinsi gülen var.
Sebep var mı düşmen için yeise,
Yaşanacak, kaderde ne, var ise,
Varsın kursun düşmanların desise,
Seni senden daha iyi bilen var.
İbrahim Sağır
İbrahim Ağabey'e Allah sağlıklı uzun ömür versin.
Ellerinden öperek.
Bu fotoğraf ta Rasim Köroğlu'nun evinde çekilmişti. İbrahim Sağır, rahmetli Dilaver Cebeci Ağabey ve sağ
baştaki rahmetli Rasim Köroğlu.
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Nihayet anladılar
Ahmet Özdemir
Mustafa Kemal Atatürk Mehmetçiğin Çanakkale Savaşını kazandıran yüksek karakterini şöyle
özetlemişti:
“Bombasırtı Olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması
mümkün olmayan bir hadisedir. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm
muhakkak. Birinci siperdekilerin hepsi kurtulmamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım
gibi onların yerine geliyor. Fakat ne kadar imrenilecek soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor
musunuz? Bomba şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, üç dakikaya kadar
öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur’an-ı
Kerim okuyor ve Cennet’e gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise Kelime-i Şehadet getiriyor ve
ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir
nefer süngü ile çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerinde ruh kuvvetini gösteren
dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki
Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.”
Yıllar sonra Anzak Koyu’nu gezen Leon Gellert duygularını şöyle yazacaktı:
“Sıralanır yan yana bir dizi yapayalnız tepecik,
uzanır boylu boyuna bir de kumsal,
sanki rüyada ve derin uykuda,
deniz kenarında görünür bir yıkık kale harabesi,
çökmüş, ezilmiş, çiğnenmiş mezarların yoktur kitabesi.
Çürümüş, paslı küçük bir iskele dalgalara doğru uzanır,
dönemeçli patikalar boş yere yolu uzatır.
Gözlerden ırakta ama doğanın koynunda, sessiz, sakin bir vadicik,
akıp gider mini mini bir derecik,
tutmuştur ölenlerin yasını, yine de görürsünüz kanlı izlerini,
gömse de tüm kemikleri, örtse de savaşın bütün gizlerini.
Bekleye dursun halâ ödenmemiş alacak,
duyulur güneyde sadece zarif bir hıçkırık ancak.”
6-7 Ağustos 1915 günleri Türk askerlerini Arıburnu’nda yandan çevirmek isteyen düşman
ordusu Grup Komutanlığına atanan Mustafa Kemal’in giriştiği karşı atakla püskürtülmüştü. 10
Ağustos günü, Tanrı, Mustafa Kemal’i yüce milletimize bağışlamıştı. Göğsünden bir şarapnel
parçası ile yaralanmış fakat kalbinin üzerindeki saat kendisini mutlak bir ölümden kurtarmıştı.
Bu olayı Mustafa Kemal şöyle anlatmıştı:
“10 Ağustos 1915. Conk Bayırını almak ve bütün boğaza hâkim olmak için İngilizler 20.000
kişilik bir kuvvetle günlerce kazdıkları siperlere yerleşmişler, hücum anını bekliyorlardı.
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Gecenin karanlığı kalkmış tan ağarmak üzereydi. 8. Tümen komutanını ve diğer subaylarını
çağırdım.
‘Mutlaka düşmanı mağlup edeceğize inanıyorum. Ancak, siz acele etmeyin, evvela ben ileri
gideyim, size ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birlikte atılırsınız.’ Bu durumdan
askerleri de haberdar etmelerini istedim. Hücum baskın tarzında olacaktı. Sakin adımlarla ve
süzülerek düşmana 20-30 metre yaklaştım. Binlerce askerin bulunduğu Conk Bayırı’ndan çıt
çıkmıyordu. Dudaklar sessizce bu sıcak gecede dua ediyordu. Kontrol ettim. Kırbacımı
başımın üstünde kaldırıp çevirdim ve birden aşağı indirdim. Saat 4,30’da kıyametler
kopmuştu. İngilizler neye uğradıklarını şaşırmıştı. Allah Allah sesleri bütün cephede karanlıkta
gökleri yırtıyordu.”
“Her taraf duman içinde ve heyecan her yere hâkim olmuştu. Düşmanın topçu ateşi gülleleri
büyük çukurlar açıyor, her tarafa şarapnel ve kurşun yağıyordu. Büyük bir şarapnel parçası
tam kalbimin üzerine çarptı. Sarsıldım. Elimi göğsüme götürdüm, kan akmıyordu. Olayı
Yarbay Servet Bey’den başkası görmemişti. Ona parmağımla susmasını emrettim. Çünkü
vurulduğumun duyulması bütün cephede panik yaratabilirdi. Kalbimin üzerinde cebimde
bulunan saat paramparça olmuştu. O gün akşama kadar birliklerin başında daha hırslı olarak
çarpıştım. Yalnızca bu şarapnel vücudumda kalbimin üzerinde aylarca gitmeyen derin bir kan
lekesi bırakmıştı.
Aynı gün, gece yani 10 Ağustos günü, beni mutlak ölümden kurtaran ve parçalanan saatimi
Ordu Komutanı Liman Von Sanders Paşa’ya hatıra olarak verdim. Çok şaşırmış ve
heyecanlanmıştı. Kendileri de altın cep saatini bana hediye ettiler.”
Bu hücumlarda İngilizler binlerce ölü bırakarak tamamen geri çekildi ve Çanakkale’nin
geçilemeyeceğini iyice anlamış oldular.
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Kaldırımlar' la Aralanan Şiir Kapısı
Refika DOĞAN

Değerli Dost, Mehmet Emin Türkyılmaz’ a Saygıyla...
“ Kaldırımlar 1
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayâl görüyorum.
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.
İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.
Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.
Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!
Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;
İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.
Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;
Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler.
Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;
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Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!
Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.
Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya,
Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi..
Necip Fazıl Kısakürek “
Bir Şiir, Bir Şair Ve Bir Lise Öğrencisinin Örselenmemiş Duyguları;
Kaldırımlar...
Henüz göç ettiğimiz Ankara’ da, İlkokul üçüncü sınıfı okumaktaydım. Yıl, 1968…
Bütün derslerimi seviyordum ancak, Türkçe dersimin yeri ve önemi bambaşkaydı. Yaz tatillerinde
diğer kitaplarımızla birlikte “Tatil Kitabı” mız da olurdu; son derece eğitici eğlendirici…
Ömer Seyfettin, Kemalettin Tuğcu, Sek Sek Çocuk Dergisi ve daha nicesiyle insani değerleri
öğreniyorduk; inci gibi apak gözyaşlarımızla...
Ortaokul ve sonraki dönemlerde bu meraklı, duyarlı anlayış ve yaklaşım tarzı hep devam etti. Yaz
tatilinde geçtiğimiz bir üst sınıfın ders kitabı alınır, yaz boyunca büyük bir merakla gözden
geçirilirdi. Bunların içinde tabii ki okuma kitapları ilk sırayı alırdı. Yaşımıza göre masal, hikâye,
roman gibi yeni kitapları alacak maddi durumumuz olmadığından, bu kitaplar can simidi gibi
imdadımıza yetişir, okuma hevesimizi tatmin ederdi.
Okuyan, araştıran ve bunları yapıcı bir anlayışla birleştirerek kaynaştıran bir gençlik vardı o
dönemlerde.
1974 senesi lise yıllarımın başlangıcıydı. Yaz döneminden aldığım ders kitapları içinde edebiyat
kitabını büyük bir heves, heyecan ve ilgiyle okuyup bitirmiştim. Okul döneminde bu aşinalık
elbette kazanç olarak geri dönüyordu bana. Her ne kadar okumayı seven bir gençlik olsa da
dönemim; (hayatın her safhasında olduğu gibi) kısıtlı olanaklar o dönemde de yeni bir kitap veya
buna benzer şeyler satın alma şansını tanımıyordu bize ne yazık ki. Bu yüzden edebiyat kitabım,
bütün dünyam, hayallerim, geleceğim, özümdü. Öğrenciliği boyunca cep harçlığının ne olduğunu
bilmeyen bir çocuğun kitap sevgisini anlamak ayrı bir derinlik isterdi. Bu duygularla geldik lise
sona...
Ortaokulda arkadaşlarımın hatırat defterlerine yazdığım doğaçlama şiirleri bir kenara bırakırsak;
gerçek anlamda şiirin ne/nasıl bir şey olduğunu, nasıl yazıldığını bilmezdim. Özümdeki lirik
duygular ve bu duyguların dilimin ucuna kadar getirdiği söylemlerin ayırtında da değildim henüz.
Ta ki, merhum Necip Fazıl Kısakürek’ in “KALDIRIMLAR” şiirini okuyana değin…
Bir edebiyat öğretmenimiz vardı; kızıl saçlı, yüzü sevimli çillerle dolu, Ş ya da R harflerini
telaffuzda az sorunlu, mesleğine âşık ve benim çokça sevdiğim, değer verdiğim… Adı “ Kâmil
AKARSU “ idi. Yanılmıyorsam, bizim mezuniyetimizin ardından Gazi Eğitim Enstitüsüne geçmişti,
öğretim görevlisi olarak. (Bugünkü adı Ankara Gazi Eğitim Fakültesi ) Yaşıyorsa eğer (ki, dileğim
budur.) Allah, sağlıklı uzun ömürler nasip etsin diyerek, ellerinden öpüyorum öğretmenimin.
Kâmil öğretmenimiz, ikinci dönemde ev ödevi vermişti bize. Herkes istediği bir şiirin teknik yapısını
( kafiye, redif, içerik, kurgu, ana fikir, vs.) irdeleyerek, defterine yazacaktı. Ödevini en iyi şekilde
yapana on üzerinden not verilecekti sonuçta. O ana değin edebî anlamda bildiğim her şey,
edebiyat kitabımın içeriğinde bulunanlardan ibaretti. Bu kısıtlı olanaklar içinde doğaldır ki,
edebiyat kitabımın içinden alacaktım ödevime konu olacak şiiri.
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O akşam büyük bir şevkle ödevimi hazırlamaya başladım. Önce kısa bir şaşkınlık, tereddüt anı
yaşadım, hangi şiiri konu alacağıma dair. Sonra, gözlerimi kapadım ve edebiyat kitabımdan rast
gele açtığım sayfalardan üç şiir seçtim. Bu üç şiirden birisi ödevim olacaktı. Çıkan ilk şiir Faruk
Nafiz Çamlıbel’ in “Han Duvarları” idi. Farklı tekniği ve içeriğiyle oldukça etkileyiciydi. Diğeri,
dörtlükler halinde bir koşma olan “Garip” şiiri idi. Ve sanırım Âşık Garip’ e aitti. Son şiir ise, adını
ve şiirini ilk kez duyup okuduğum bir şaire ait olan “Kaldırımlar” idi. Sırasıyla okuduğum her üç
şiirde etkili olmasına rağmen, içlerinde baskın çıkan, bütün ruhumla odaklanıp kaldığım,
“Kaldırımlar” oldu. Kalan diğer iki şiiri ise, okulda (teneffüs arasında) ödevini yapamamış olan iki
arkadaşıma (geniş açıklamalarıyla) hazırlayıp verdim. O arkadaşlar -hali hazırda- iki şiirden de (
edebiyat dersinde alınması zor olan) en yüksek notu alarak, mutlu bir paylaşımın hazzını
yaşattılar. Buraya kadar iyi… Biz, yazımıza esas olan söz konusu şiire, “Kaldırımlar” a gelelim…
“Kaldırımlar” ı okurken, ifadesi zor duyguların eşiğinde yüreğim çarpmış, olabilecek buruk
duyguların hemen hepsini derinliğince hissetmiştim özümün en ücra hücrelerinde.
Bu şiirde bir şey vardı beni derinden etkileyen! Gerçek hayatta bire bir yaşanan acının, yalnızlığın,
yoksulluk ve yoksunluğun – duygudaşlık yoluyla - bire bir yaşamadan da yaşanabileceğinin… Bu
duyguların çokça derin bir algı, güçlü bir hissediş olayından ibaret olduğunun ayırtına varmıştım.
Şiiri okurken, şiirde geçen o “ tak tak” seslerini ruhumun derinlerinde duyabiliyor; soluk sokak
lambaları, ıssız, soğuk, ancak kimsesizi sahiplenen kaldırımları bütün ayrıntılarıyla tahayyül
edebiliyordum. Bir şiir bu kadar dirice, insana ve yaşama dokunabilir miydi? Bu derece etkilenişim
nedendi? Temiz ve akıcı diliyle şiiri kendime yakın hissedişimin gerekçesi onun halk diline, halk
yaşamına yatkınlığı mıydı? Bu örtüşür görüntü, benim özümü betimleyen kültürün izlerini mi
taşıyordu ki; bu derece etkilenmiştim? Bu karmaşık duygular içinde ödevimi hazırlayarak
öğretmenime verdim. Verdim ama ben de benden farklılaşarak, ya da; ben’ i oluşturan mayanın
özüne inerek, başka bir BEN olmuştum sanki. Adını koyamadığım bir duygu derinliği ile daha bir
farklı baktım edebiyata ve şiire. İlk kez o gün “ŞİİR” in o apayrı dünyasına, şairin sözcüklerle
ifadesi zor derinliğine kulaç açtım.
Evet… İlk kez şiirin farklı bir söylem, bambaşka bir ifade tarzı, sözcüklerin estetik dansı olduğuna
dair anlak kapım aralanmıştı Kaldırımlar’ la.
Kaldırımlar; yoksul dünyamda asıl varsıllığı görmeme, insanın yüceldiği noktaya dokunmama
neden olmuştu.
Kaldırımlar’ la gerçeği görmüştüm, sokağı, insanı ve insanı kuşatan yoksunlukları…
Kaldırımlar’ da korkuları görmüştüm; kendinden kaçışları ya da nereye /ne kadar
kaçınılabileceğini, sanrıları…
Kaldırımlar’ da çileyi, sarıp sarmalayan çilekeş anayı ve ötekini…
Başka bir dilin, başka bir dünyanın, başka yaşamların; insanın öteki yanını görmüştüm.
Kaldırımlar’ da; bitmeyen yalnızlıkları, bitmeyen yolculukları, asla yerine varmayacak selâmları,
dilekleri görmüştüm.
Kaldırımlar’ da, üstümüzü örten yorganların her zaman sımsıcak YÜN’ den, yastıkların yumuşacık
kuş tüyünden olmadığını…
Kaldırımlar’ da ben, BEN’ i görmüştüm; adı konulmayan ÂDEM’ i…
Ve o gün bugündür,
Unutmadım/unutamadım “Kaldırımlar” ı ve ona hayat vereni!
Büyük ustaya saygı ve rahmet dileklerimle…
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İSTEMEM (Gülce-Buluşma)
Anlatsam derdimi deva bulamam
Bilirim kendimi ölüm son çare
Zindan oldu köyüm artık kalamam
Yâd ellere gittin can pare pare
Yardan ayrı düştüm
Kalınırmı bu ilde
En acı türkülerim
Susmaz oldu dilde
“Ya beni de götür ya sen de gitme”
Yalvardım yakardım
Derdim bitmez hepsi nafile
Ölüm unutmaya tek çare
Dönüpte ardına bakma istemem
Var mutlu ol orda üzül istemem
“Bu dert beni iflah etmez öldürür”
Ardımdan duanı yapma istemem
İstemem sensiz dünyayı
Nefes almak haramdır
Ne köyüm kaldı ne kentim kaldı
Bir insafsız sevmişim ki
Yüreğimi söküp aldı
Bumuydu sözün bumuydu sevgin
Ah insafsız gittin adın kaldı.
Sevdan beni dertlere saldı.
Süleyman KARACABEY
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Sahrâ (Gülce / Buluşma)
Kanat dudaklarını ve öp geceyi
Gülce gülüşlerin güneşe değerdi
ki ben dirilirdim seherin avuçlarında
Bedevi yalnızlığımla sana gelirdim sahrâ
Sana gelirdim sahrâ özlemiştim suyunu
Güneş yakardı beni esmerliğim bundandır
Oynadım düşlerimde bıraktığın oyunu
Büyümedim bu yüzden çocukluğum ondandır
Gitmek ve kalmak
Hep zordur
Yürek kanatır
Sürgündür severken
Sana inandım sahrâ
ki ondan geldim yanına
Yeşilin göversin toprağıma
Çiçek açsın gülüşler
Gülüşler çiçek açsın bahara doysun yürek
Sızılı yara kanar kabuğu bağlanmadan
Vedâlar âşkı yakar; özlersin iç çekerek
Güneşler hiç doğmadan, yıldızlar dağlanmadan
Sen ki sahrâ gülsün
Seni sevmem mavinin telaşını örttüğü kırmızının
En asi yanıdır
Lâ(l) gece ve yıldızlar
Lâmelif çizerken sen yüreğimde
Sinemde
Acı çığrış çığrıştır
Necla Develi
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Ukde(Gülce-Buluşma)

Hasan,,
Ha da sen..
Ülkemin güzel çocuğu
Beraber büyüdük bu sokaklarda
Kolkola gezerdik hatırlar mısın
ÇayIrlar plajdi kızılırmakta
Balıkdık, yüzerdik hatırlar mısın
Fakirdik..
Sokaklarımız çamurdu.
Televizyonla tanışmamıştık henüz,
Donardı camlarda geceki buhar
Çigdemli nevruzlu gelirdi bahar
Kolye niyetiyle alıcı zahar
İpliğe dizerdik hatırIlar mısın
Hasan,
Seni hiç unutmadım..
Ne güzel arkadaştık biz.
Güvercinlere sevdalıydık
İkimiz..
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Uçan güvercinler bize huzurdu
Dağ,tepe mutluluk göze huzurdu,
Kuşları seyretmek göze huzurdu,
Çakılı nazardık hatırlar mısın
Güvercin süzülür, biz süzülürdük
Doruklara sıçrar idi sevgimiz..
Dışımız nasılsa
Oydu içimiz..
Musluk,maşrabamız,leğenimiz bir
Soframız aynıydı, öğünümüz bir
Cenazemiz birdi, düğünümüz bir
Halaya sızardık hatırlar mısın
Kaynardı kanımız
Davul zurnayla
Çınlardı adeta tey teylerimiz
Dost doluydu
Dört yanımız
Hem salıncak hem atlataç ipimiz
Bir servetti sanki naylon topumuz
Şölen türbünüydü sanki kapımız
Oynardık,azardık hatırlar mısın
Çember cevirdigimiz
Yolları düşün..
Uçurtmamız kavaklara takıldı
Topacımızın vınlayışında
Çocuklugumuz kaldı
Güvercinlerimizi kediye kaptırdık..
Yıl Bin dokuz yüz yetmiş altı…
Ağır ağır iklimimiz değişti
Sargın kollar birbiriyle boguştu
Kocaman memleket sanki koğuştu
Gölgeye kızardık hatırlar mısın
O nasıl iklimdi
Nasıl cendere
Düşman olmuş idik
Göz göre göre....
Girdi aramıza ayaz duvarlar
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İnsanlık öldüren o yoz duvarlar
Neler çekti bizden beyaz duvarlar
Slogan yazardık hatırlar mısın
Cücecik bilgiyle
Fikir sahibi...
Farkedemdik
Boynumuzdaki ipi
Konuşmayı, dialoğu bırak
Hayvan adetince
Koklaşamadık bile
Kestik selamı sabahı..
Köreldi kökünden sevgi kurnamız
Hiddet üfülerdi ağız, burnumuz
Türkülerden bile ağrır karnımız
Çalana kızardık hatırlar mısın
Bölündük
İğneden ipliğe
Sözde
Halk için çalışıyorduk.
Oysa düşman yapmazdı
Yaptığımızı...
Savaş alanıydı vatan velhasıl
Almanyaya kactım ben usul usul
Diyeceğim o ki gardaşim asıl
Ayaklı mezardık hatırlar mısın
Halbuki gardaş
Derinimde seni seviyordum
Seve seve
Düşman görünüyordum.
Bir bilsen içimi
Kendi kendimi yiyordum
Gene de aradaki barikatları aşamıyor
Yanımdaki sana ulaşamıyordum
Otuz yıl görmedi Sentezi seni
Barikattan değil hayat nedeni
Dağ eyledim içimdeki sevdanı
Zaten hep hazırdık hatırlar mısın
Ukde yırtar oldu
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İçimi gayri
Ezdim ufaladım
Suçumu gayri
Şimdi duy
Su gibi berrak
Kar gibi ak
Sevgilerim Hasan diye akacak..
Seni sevdim hep sevdim
Hep seveceğim
Gayrı aramıza hiç bir güç
Barikat sokamayacak
İnmeyecek sevgi adına dikilmiş bayrak
Yeşerecek bu toprak.....
Ozan SENTEZİ

İnternette NADİR KİTAP-İltem SAHAF TA iki cilt bir arada 15.-Tl
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Rana İslam Değirmenci İle Mehmet Aluç’un Röportajı

Bu sayıdaki konuğumuz Eğitimci - Proje Koordinatörü- Edebiyatçı-Yazar, iyi bir Anne, iyi bir
öğretmen Rana İslam Değirmenci. Onu, sanatçı kimliği ile yakından, bir sitede “Akif ‘ten
Asım’a” yazısını okuyarak tanıdım. Sizin de onu yakından tanımanız için, bu röportajı yaparak
sizlere sunuyoruz.
•

Mehmet Aluç: Merhabalar;

Rana hanımefendi Kardeşim, hoş geldiniz, mutluluk ve
neşe getirdiniz. Beni kırmayarak alçak gönüllülükle bu röportajı yaptığınız için size teşekkürler
ediyorum. Öncelikle sizi tanımak isteriz . Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Rana
İslam Değirmenci kimdir?
*
Rana İslam Değirmenci: 21.07.1966 Bilecik doğumluyum. Dedelerim Bosna’dan
gelmiş ve Adapazarı’na yerleşmişler. Büyükbabam (babamın babası) Hüseyin İslam altı
çocuğunun da iyi eğitimi için vakt-i zamanında Ankara’ya gelmiş. Babam 42 senesini ülkesine
hizmet için Anadolu’nun her köşesine hiç gözünü kırpmadan giden bir İdareci.
Alçakgönüllülük dediniz; babam, annem ve dedemden süzerek öğrendiğim ortak şey şu: “Biz
yüreğimizle, kâinatı ve kâinatın mükemmel bir çekirdeği olan yürekleri tanımak” imtihanını
geçebilmek için yaratılan kullarız. Bize öğretilen, yürekten çağrıya yürekten icabettir. Üç kız
kardeşiz. Evliyim; ikiz kızlarım (Gülnihal-Gülendam), bir oğlum (Mirza Melikhan) var. Eşim,
yukarıda saydığınız tüm işleri yapabilmem için bana her zaman destek olan tam bir yürek
insanı. İnsan yüreğinden sonra en önem verdiğim hazine ailem.
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Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Lisans, Türk Hava
Kurumu Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizyon Bölümünde Yüksek Lisans
eğitimimi tamamladım. 24 senedir Edebiyat Öğretmenliği yapıyorum. Halen AnkaraYenimahalle Gazi Anadolu Lisesi’nde çalışıyorum. 8 senedir, projelerle ilgileniyorum.
2007’den bu tarafa Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetiştirdiği Proje Formatörlerinden biriyim. Tam
kırk senedir yazıyorum. 2009’da Ankara’ya gelip de Başkent Ankara’nın, o her zaman
sevdiğim kültür, mücadele, fırsat havasına tekrar kavuşunca; kendiliğinden, yazılarım
kitaplara, yıllardır içimde sakladığım bazı tasarılar adı ve etkisi duyulur sosyal projelere
döndü. Kırk yıllık yazan- ve üstelik sessizce ve de durmadan yazan biri için, aslında normal
ama- Eylül- 2011 ile Kasım 2013 arasında dört kitabım çıktı. (Üstelik, söylemeden
geçemeyeceğim, her bir kitabımın edebiyat dünyasına katılma hikâyeleri nev’îi şahsına
münhasır; onlar da tıpkı benim gibi sessiz sedasız fakat emin adımlarla -hiç mübalağasızkendi seslerini kendileri duyurdu.) Şu an, beni yakından tanıyanlar; en azından yazmayı
durduramayacağımı biliyorlar da, “kitap yayınlamak için acele etme” diyorlar; haklı olarak.
Onları dinliyorum. Bundan sonra inşallah, kitap yayınlamak nasip olursa kaliteli ve ilkeli
yayıncı ve kurumlarla çalışmayı arzuluyorum. Sırada hazır bekleyen bir şiir kitabım;
tamamlamaya uğraştığım bir hikâye kitabım ve çok ağır giden birbirinden çok farklı
mecralarda iki tane romanım bulunuyor. Bu eserlerin üzerinde çalışıyorum. Bunların yanında
Anadolu anıları, öğretmenlik anıları, eğitim-kültür yazıları, hayatımın yüzdüğü şehirler ve
anların okuma ve gözlem notları, kendi seyriyle akmakta.
Yaşayış itibarı ile “her bir ân’ı rikkat, dikkat ve huşû içinde ve çoğunlukla da sabır ve sükûnet
içinde” takip etmeye gönüllü bir mizaca sahibim. ( Tabii bu mizacın günümüzdeki haksız – ve
aslında bencil pencereden- yakıştırılmış sıfatlarını biliyorum. Biliyor, zaman zaman duyuyor
ama her daim gülüyorum bu yakıştırmalara.) Günümüzün her şeyi –insanı, yüreği ve eseri
dahil- ama her şeyi tüketen, bu kendini bilmeden –yarıdan fazla da kendini bilmez
canavarların hüküm sürdüğü- öğüten, tüketen yapısında benim gibilere “aciz, garip, sessiz,
çaresiz, hedefsiz, içe dönük” dense de; şükür ki bu tanımların “kendini, yüreği ve kâinatı
keşfedememiş”, ”kulluğu idrak edememiş”lerin dar yakıştırmaları olduğuna kaniyim. Üstelik
bu, sınırı görememiş ve aşmışlara “hakikat”i anlatabilmenin nafile olduğunun da farkındayım.
Çünkü bana göre hayat ve insan yekpare bir bütündür, bu bütün ve muhteşem manzarayı
sükûnetle kavramak ve böylelikle “yok”luk sırrında ebedî “var” olabilmek aslolandır… Rabbim
“yüreğinden ilham alanları” utandırmasın…
•
Mehmet Aluç: Amin Allah utandırmasın. Edebiyatçı, öğretmen, bir Anne bir eş
olarak dernek yöneticiliği bir kaç projeleriniz ile bu ağır tempoya nasıl dayanıyorsunuz?
Bize bu arada bu projelerinizden bahis eder misiniz?
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*
Rana İslam Değirmenci: Birçok yazımda, edebî röportajlarda ve dost sohbetlerinde
söylediğim gibi, ben dört yaşında kendi çabası ile okuma yazmayı söken bir çocuktum.
Otobüs seyahatlerinde kilometre taşlarını okuyamadığımda, okuyamadım diye ağlardım.
Zaman içinde “hayat yolunun”, “renkli, hikmetli ve sükûnet içindeki” anlarını ve levhalarını
okuma gayreti benim en büyük sermayem oldu. Bu durumun dahi Allah’ın bana bir lûtfu
olduğuna inanıyorum. Ayrıca çocukluğumdan beri Anadolu’yu çok sık ve çok fazla dolaştım.
Bu hızlı göçte hep yanımda olan annem ve babamdan “Allah’ı, insanı, ömrü, yüreği, kâinatı
sevmeyi (ve hem de her türlü ezası, zorluğu, haksızlık yaptığı anlara- haddi aşmış kişilerine rağmen sevmeyi)”, “zamanı boş geçirmemeyi”, “çalışmayı, okumayı, yazmayı”, “yapamam
yok!”u, “büyüklenmemeyi, aksine ân’ın ve yüreğin nabzından tutarak Hakk için halka hizmet
etmeyi” , “sana kötülük yapanı dahi, gülen yüz ile Hakk’a teslimiyeti”, “Hakk’tan dilemeyi”
öğrendim. En azından bütün bunları öğrenmeye, uygulamaya vakfettim ömrümü. Bu öğreniş;
büyüklerin küçüklere vaazı şeklinde değil; bizatihî ailedeki tüm bireylerin hayatı müşterek ya
da fert fert yaşaması ve hissetmesi ile oldu.
Hayatımda önem verdiğim üç şey: Halis yürek ve yürekli olmak; aile ve kâinatın her zerresini
(Kitab’ı ve kitap-ları_”yazı”yı) okumak; “yazı”mı yazmak… Her anının mutedil olmasına azami
gayret gösterdiğim yaşantımda, kendi benliğim ile diğer insanlar ve hayat(lar))da beni
dengede, sorumlu, hassas ve güçlü kılan, işte böylesine kuvvetli ve kıymetli üç hazineye
sahip olduğuma inanıyorum. Fakat, titreyen yüreğimle şımarmıyor; aksine bu halime
şükrediyorum. Kısacası; bize bahşedilen her yirmi dört saatte insanı seven bir yürekle,
Allah’a şükürde ve onun huzurunda duran bir kul olduğunuzun idrâkı ile, hayatı ve kitapları
okumaya, okuduğunuzu ve dinlediğinizi/ gözlemlediğinizi/araştırdığınızı yazmaya
vakfetmişseniz kendinizi, hayatınızdaki her rol ve her vazife kendi mecrasında akıyor. Ve bu
sorumlulukların, hatta size birer lûtuf olan bu zenginliklerin varlığı ile anlam kazanıyor, enerji
ile, yaşama sevinci ile doluyorsunuz. Çünkü edebiyat alanı ile uğraşmak, anne olmak, eş
olmak, öğretmen olmak, sosyal hayatın nabzını tutan derneklerde- çeşitli pozisyonlarda ve
çoğu zaman da gönül rızamla titr almadan, bir karşılık ummadan- yer almanın özü hep bir:
“Sevmek, çalışmak ve paylaşmayı, bölüşmeyi bilmek”… Şu fani hayat, bunlardan ibaret değil
midir? Yorulmak ne kelime?
Ben, “edebiyat hayattır”a inananlardanım. Okumak, yazmak, düşünmek, araştırmak, fark
etmek, yorumlamak, gözlemlemek, anlatmak, dinlemek… Hem hayatın hem de Edebiyatın ta
kendisi değil midir? Çocukluğumdan ve daha sonrasında gençliğimden bu tarafa okudum,
yazdım ve hayal kurdum. Ki bu hayaller boş hayaller değil; beni kuvvetli hakikatlere taşıyan,
an be an gayretle örülen, içi alın teri ve şükürle doldurulan hayallerdir. Bu hayallerin çoğu
yazdığım yazıları besledi. Çoğu da daha tecrübesiz ve yeterli bilgiye sahip olmadığım
hayatımın ilk yıllarında yalnızca yüreğimde kaldı. Yıllar, aldığı her yaş ile yaşlanmayan ama
“ihtiyar”a eren her kul gibi beni de- karınca kararınca da olsa- , kemâle erdirince; yüreğime
27

yazdığım hayallerim, “ân gelince”, Kudret Eli’nin elinde sese dönüştü. Her idrâkımda yeniden
titreyerek tekrar ederim: “Hiçbir şeyi ben yapmadım. Benden büyük bir ‘Ben’ var”
Her şey, projenin de edebiyatın da “hayalden” beslendiğini ama “yürekle” şekillenip
“insan”la güçlendiğini anladığım 2007 yılında gittiğim, TEV-Vodafon-MEB işbirliği ile
gerçekleştirilen TEVİTÖL (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel –Üstün Yetenekliler- Lisesi)’nde
katıldığım ve Öğretmen Liseleri içinden seçilen 155 öğretmen arasında yer aldığım, Kocaeli
Gebze’deki “Öğretmene Proje Yaptırma Projesi Eğitimi” seminerine katılmamla başladı.-Ki,
bu katılış da başlı başına hikmetli bir hikâyedir.- O seminerde “Proje Formatörü” olmakla
kalmadım, kırk yıllık sessiz yazarlığın yanında -belli ki hayatımın bir gizli levhasının dahi
açılması olan- “projecilik”, “sosyal olaylarda aktif rol alma” yönümü de keşfettim. Bu olay
benim için dönüm noktası oldu. İlk projem, bu seminerde tanıdığım “Üstün Yetenekliler”le
ilgili altı arkadaşımla beraber yaptığımız ve seminerdeki akademisyen hocamız ile Milli Eğitim
Bakanlığı yetkililerinin dikkatini çeken “Küçük Einstein”lar (Üstün Yetenekliler) Projesi’dir. Bu
proje hocamızın ifadesi ile “sekiz ayda hazırlanabilecekken sekiz günde hazırlanmış; kapsamı,
tekniği, hedefi, ürünü ile çok kısa sürede amacına ulaşmış, önemli bir projedir”. Hemen
arkasından, “AB Sürecinde MEB Okullarında Dil-Edebiyat Dosyası (Portföy) Projesi geldi…
(Kütahya Öğretmen Lisesi’nde bir grup öğrencimle Kütahya’daki 4 okul, 16 Edebiyat
Öğretmeni ve 12 sınıf düzeyinde yapılmıştır ve bu proje de Bakanlığa gönderilmiştir). Bu
projeler eğitimciliğimde, hayata bakışımda ve insanları keşifte bana büyük aşama katettirdi.
Bu iki projeden sonra öncelikle görev yaptığım okullarda, öğrencilerim ve öğretmenlerle
birçok proje yaptım. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın AB Projeleri, Proje Döngüleri,
Toplam Kalite kapsamındaki Hizmetiçi Kurslarına (basamak basamak ilerleyerek) devam
ettim. Ankara’da Memur-Der Federasyonunda –kendi irademle- sekiz aylık kısa süre
sürdürdüğüm Projeler Genel Koordinatörlüğü’nde Eğitici- Yazar ve Ressamların katıldığı
Uluslararası bir projenin ( fikir ve plan boyutu ile) başlamasına, yürütülmesine,
sonuçlanmasına, uluslararası boyut kazanmasına ve yine aynı federasyonun federasyonlaüniversite işbirliği içinde yükseköğretim programı gerçekleştirmesi girişimine hem fikir
bazında hem de icraatta büyük katkılar verdim. Bu projeler de, memurları sosyal projelerle
birleştiren ülkemizde ilk sıralarda ve anlamlı projeler olması açısından önemlidir. Bu
projelerden sonra, birçok STK ve birçok kişi “nasıl ve ne kapsamda, hangi amaçlarda,
kimlerle, hangi ufuklara kadar” proje yapılabileceği konusunda cesaretlendi. Ve Ankara’da/
ülkemizde bu anlamda da gözle görülür sosyal hareketlilik arttı.
Sonrasında sırası ile; Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
destek verdiği- farklı kurum ve kuruluş çatılarındaki- proje ekiplerine koordinatör, formatör
ve raportör olarak katkı sağlayarak “Hayal Sandığı Projesi” ve “Yedi İl Yedi Renk Türkiye
Kardeşlik Projesi”- Kitaplaştı- , “İstiklal Şairi Akif’ten İstikbal Sembolü Asım’a” ProjesiKitaplaştı- isimli projelerin tüm aşamalarında, Sivil Anayasa Platformu çalışmalarının bir
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kısmında bulunarak, projelerin ve forumların tamamlanmasını sağladım. Proje konusunda en
önemli çıkışı; Kars Cumhuriyet Lisesi’nde okuduğum yıllardan günümüze getirdiğim Türk
Dünyası ile ilgili bir proje ile yaptım. Uluslararası boyutta ses getiren ve arkasından birçok
(insicamsız)taklidine ilham kaynağı olan bu proje, benim hiçbir kuruma bağlı olmadan, ama
“gönül bağı kurduğum yüreklilerle” el ele vererek gerçekleştirdiğim, çok önemli bir projedir.
“Yürek-Dil-Yazı Kardeşliği” Projesi adını verdiğimiz ve Proje Koordinatörlüğünü yaptığım bu
proje ile Aralık 2011’de kolları sıvadık ve Mayıs 2012’de 12 ülke 350 Şairin bulunduğu 2 cilt
1070 sayfalık, dev bir antoloji çıkardık: “Türk Dünyası Şairler Antolojisi”… Bu antoloji bu
kapsamı ve çıkış noktası ile Türkiye’de ve Türk Dünyası’nda tek… (Projenin ve proje
koordinatörlüğünün ne demek olduğunu iyi kavradığıma kuvvetle inanarak, her zaman
söylediğim gibi; bu projede her noktada birçok kişi, kurum, şair bulunmaktadır. Bu da
doğaldır. Fakat proje isminden, kitaplaşma ve sonrasında Edebiyat Buluşmalarının yeniden
her bir kuruma (projenin projesi şeklinde, yeniden ve yeniden yazılımı ile…) benim formatör
ve koordinatörlüğümde gerçekleştirilmektedir.) Bu projede üç şey diledik: “Yürek”, “Dil”,
“Kardeşlik”… Zaman zaman azımsansa ya da çapı ve değeri edebiyat ve ilim çevrelerince
anlaşılmamış/ anlatılamamış olsa da ESER -ki, bir Edebiyatçı/ Proje Koord. Olarak bu çaptaki
büyük eser ve projelerin çok uzun zaman geçtikten sonra hak ettiği değeri bulacağını
biliyorum-, her geçen gün daha da ilgi çekmektedir. Bu eseri tanıtmak için Isparta ve
Antalya’da “Edebiyat Buluşmaları” etkinlikleri yaptık ki; bu etkinlikler de yurtiçi ve yurt
dışından destek veren belediye, üniversite, akademik çevreler, duayenler, yazar-şair birlik ve
dernekleri ile (hep yeniden oluşturulan birliktelikle) aslında her biri özel projedir. Bu
çalışmalar yürürken- ki uzun süre devam edecek çalışmalar-; çalışmalara destek veren kişi,
kurum ve kuruluşlarla bir büyük proje daha doğdu ve Haziran 2014’te “Türk Dünyası Sanat ve
Edebiyat Platformu” adı altındaki proje ve fikir hakiki hayata geçti. Şimdi projelerimizi
(projemi demiyorum artık) TÜDSEP çatısı içinde sürdüreceği-m/z inşallah. Fakat iki durumun
hep takipçisi oldum/ olacağım: Bu projelerde “ben nasıl ki projelere boyutları ne olursa olsun
destek verenlerin emeğini görmezden gelmiyorsam; kendi emeğimin de herhangi bir şekilde
zayi edilmesine, hafife alınmasına tahammül etmeyeceğim. İkincisi, ister projenin içinde ister
projenin dışında, projeleri veya verilen emekleri azımsalar da projelerimizi takip ve taklit
edenlerin bilincindeyiz ve bu durumu da “meyve veren ağaç misali” bizi daima zinde tutan bir
faktör olarak görmekteyiz.”
Tabii, bunun yanında Ankara’daki ve ülkemdeki güzide vakıf, dernek ve kurumların
projelerine şair, yazar, proje koordinatörü ve eğitimci olarak gücümün ve vaktimin el
verdiğince katılıyorum, destek veriyorum. Öğrencilerimi (liseyi bitirdiklerinde üniversite
yıllarında da olmak üzere) ve çocuklarımı yaptıkları, yürüttükleri projelerde destekliyorum.
Ancak bu kadar özetleyebildim 
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Yeri gelmişken, son on yılda Türkiye’de “proje” başlığı altında kişiler ve kurumlar birçok
çalışma yürütmekte iken “proje ruhunu” tam anlatabildiğimizi / anlayabildiğimizi söylemek
mümkün değil, maalesef. “Bir başkasının fikrini ve emeğini çalarak, en kısa zamanda sahneye
fırlamak ve ‘ben, yaptım bunu heyy’ demek” bir proje ve proje başarısı olarak görülmektedir.
Oysaki başarılı bir projede dört önemli faktör vardır: “Orijinal buluş (bir başkasından buluş
aşırma ya da kötü taklit değil)”, “zamanlar, mekânlar ve insanlarla sürdürülebilirlik”, “gönül
rızası ve saydamlıkla ile insanlarla (emek ve ürün noktasında) adil paylaşabilme” ve “projenin
yeni projelere ilham olabilmesi”… Bu noktayı da hatırlatmakta fayda gördüm…
•

Mehmet Aluç: Çok Renkli ve on parmağın da on marifeti olan birisisiniz Maşallah.

Şiirleriniz teması hakkında biraz bahse eder misiniz?
*
Rana İslam Değirmenci: Teşekkürler ederim. Öncelikle şunu belirteyim ki altı
yaşından beri (küçük yaşlarda bir iki cümle ya da bir paragraf olsa da, yazılarımın hacmi her
yıl giderek katlandı) yazan biri olarak, en fazla “deneme” yazdım hayatımda. Onun hemen
arkasından günlük ve anı… Ve tam tamına kırk yıl yazdıklarımı –kardeşlerim, ailem dahilkimse ile paylaşmadım. Üniversite yıllarımda, Edebiyat Bölümünde okumama rağmen hiçbir
hocam ya da sınıf arkadaşım yazdığımı bilmedi. Neden mi? Bilmiyorum. “Belki, yüreğim
henüz ân’ın gelmediğini fısıldamıştı bana…” Belki de, yazılarımın kemâle eremediğini
düşünmekte idim… Fakat ne hikmettir ki, Ankara’ya kesin yerleşme kararı verdiğim 2009’dan
bu tarafa, ciddi olarak şiire yöneldim ve ilk çıkan kitabım “El Yüreği Tutunca” ismini verdiğim
şiir kitabı oldu. Onunla birlikte, aynı gün hikâye kitabım da çıktı. Hikâye kitabıma da olumlu
tepkiler alsam da hikâye kitabım şiirin gölgesinde kaldı. Bir buçuk sene sonra deneme kitabım
yayınlandı. Ben deneme ya da hikâyede anılacağımı / fark edileceğimi sanırken, okuyucular
beni şiirlerimle tanıdı.
Tabii, bu durumun iki sebebi var bence… Birincisi, elbette ki ben iyi şair olduğum için değil de
(öyle olduğumu düşünmüyorum çünkü) günümüzde okuyucusunun “okuma tembeli” olduğu
bir ülkede, nesre göre kısa olan şiirin okunmasının daha kolaymış gibi algılanması…( Şiir,
okunuyor ama anlaşılıyor mu? Emin değilim!) İkincisi ise- bu yorumu üç senedir şiirlerine ehil
kişilerden olumlu tepki alabilmiş bahtiyar bir hanım şair olarak söylüyorum- , tamamı ile,
yıllardır yüreğimin istediği gibi; “yüreği”, “ân-ları”, “insanları” ve benim mest olduğum özel
beğeni (ve yaşam kulvarım ) olan Tasavvuf’u şiirlerimle samimiyetle anlatma çabamdır. Zor
olanı içtenlikle, hissiyatla anlatma çabasıdır. Bu çaba da – bir avuç yürekli de olsalarehillerince itibar gördü. Şükür.
Şiirlerimde tasavvuf ilkeleri, tasavvuf edebi, kâinatı gönül gözü ile görme ve gördüğünü rikkat
ve dikkatle anlatma çabası var. Kimine göre çok zor anlaşılır yazıyorum; kimine göre çok basit
ve çalakalem yazıyorum, kimine göre bir hanımın (ya da insanın) bu devirde olamayacağı
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kadar saf/ olduğu gibi/ yalın yazıyorum… Hepsi de bir parça ve başka cephelerden
bakıldığında doğrudur:
Eski Edebiyat Geleneğinden beslenen ama bugüne, geleceğe ve (hayatın ta kendisine damga
vuracak) sosyal projelere meftun yüreğimle ben, “*Yaşayan Türkçe ile, anlatması zor olan
hayatı ve insan yüreğini, kolay ifadelerle” yazmaya çalışıyorum. Seçtiğim kelimeler ilk akla
gelen anlamı ile yazılmış gibi görünse de bol çağrışımlı… ( * Benim Yaşayan Türkçe ile kastım,
Türkiye’de mürekkep yalamış, hisli ve yürekli ortalama bir aydının Osmanlı Türkçesi’nden de
beslenen, İstanbul Türkçesi ile günlük hayatında yaşattığı, benimsediği , kullandığı canlı
Türkçedir…)
Ben, yüreğimle görmeye ve tanımaya çalıştığım “Kâinat Kitabı”nı yüreğimde “o ân” bıraktığı
iz ile anlatmaya çalışıyorum. Hemen her konu varsa da, şiirlerimin konularının ana noktası
“güzel sebebi” idrak ve titreyişi resmetme gayretinde toplanıyor.
•
Mehmet Aluç: Tasavvufun ve Divan Edebiyatı şiirlerinizde çok sık rastladığımız ve
şiirlerinize ve biz okuyucularına çok şey kazandırdığı bir gerçek. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
*
Rana İslam Değirmenci: “El Yüreği Tutunca” şiir kitabım; ki buradaki “El”, “Kudret
Eli”dir. Kudret Eli “Yüreğimi” tutunca, kırk yıl susan bir Derviş olarak 2011’de şiir kitabım- hiç
aklımdan geçmeyen bir ân’da- Edebiyat dünyasına katıldı. Çıkış anı aklımdan geçmiyordu
ama; gençliğimden bu yana Tasavvuf’a ve Divan Edebiyatı’na âşık bir insan olarak, bir gün bu
tatta, bu geleneklerde bir “YAZI” yazmayı, bir kitaba sahip olmayı kuvvetle hayal etmiştim.
İşte, Kudret’in “ol” dediği o anda, hayalim “şiir kitabı” olarak tecelli etti. Kitabım dört
bölümden oluşuyor: Mânâ, Ney, Ân ve Tablo ’Revnak’… Kitabımın özellikle ilk iki bölümü
Tasavvuf ve Divan Şiirinden ilhamla yüreğimden damlayan mısralar…
Tasavvuf ve Tasavvuftaki “nefsi terbiye”, “vahdet-i vücut”, “güzel sebep”, “asl’a dönmek”,
“insan-ı kâmil” hayatımın her zerresinde ilgimi çekmiştir. Bu ilgi yalnızca bir Edebiyat
Öğretmeni veya bir Yazar/ Şair olarak değil, bir kul olarak bende oldukça derindir. Ama
benim zerrelerime nakşetmeye çalıştığım tasavvuf “yüzyıllar önce böyle yaşarlar ve
anlatırlarmış” ya da “böylesi bir yaşantıyı pratik hayattan tecritle şeklen uygulamak zarureti
vardır” şekillerinde tecelli etmiyor benliğimde. Ben, yirmi birinci yüzyılı idrak eden
“münevver bir hanım” olarak, tasavvufun yukarıda saydığım ( ve saymadığım daha nice) ilke
ve prensipleri ile bu yüzyılda da ve pratik hayatımızda da yaşanabileceğine inanmış bir yürek
taşıyorum. Ve böylesi yaşayışın beni (ve bizleri) anlamlı kılacağına inanıyorum. Kaldı ki;
günümüz insanının nefsin terbiyesi, yüreği, aklı, hayatı anlama, “kendini tamamlamış kul ve
insan” olma konusunda hızlı kan kaybettiğini düşünüyor ve tedavinin de “tasavvufun” iyi
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idrak edilmesi ile mümkün olacağını hissediyorum. İşte eserlerimde, sözlerimde, anlarımda
onun için Tasavvuf ve Tasavvuf şiiri var; daha doğrusu tasavvufun ve tasavvuf şiirinin
yüreğime sinmiş kokusu ve incileri var… Zira tasavvuf şiiri yazmak yalnızca edebiyatta değil,
“insan-ı kâmil” noktasında da olgun bir mertebe gerektirir. İşte, tam da burada; Tasavvuf’un
sadece terimlerini bir yerlerden kopyalayıp da, o terim ve ilkeleri içselleştiremeden, hatta
neler anlattığını bilmeden yamalı bohça gibi “aşırma ve taklit yöntemi” ile tasavvuf şairi
oldum, zanneden insanlara da ellerimi Hüda’ya açıp kalp gözü açıklığı ve nefsi hakikaten
terbiye diliyorum. Kemâle erebilenlerden oluruz, inşallah…
Divan Edebiyatı’na gelince… Divan Edebiyatı sekiz yüz yıllık bir sürede Anadolu insanının
kelime, kavram, proje (tasavvur), yürek, sosyal ve siyasi hayat, düşünce(tefekkür), kültür
dünyasını oluşturan bir okyanustur. Bu Edebiyat Geleneğimiz ve onunla hemhal olmuş
Osmanlı Türkçesi iyi anlaşılmalı ve unutulmadan gelecek nesillere aktarılmalıdır. Böylesi bir
misyon aktarıcısı ya da taşıyıcısı olmayı hem edebiyat öğretmeni hem de şair olarak
önemsiyorum. Maalesef, aydın dediğimiz insanlar dahi çok eksik, yanlış ya da (kasten veya
bilinçsiz) çarpıtılmış şeyler biliyor; Divan şiiri geleneğimiz ve Osmanlı Türkçesi hakkında. Sekiz
yüz yılı bileceğiz ama; sekiz yüz yılın üzerine ilave olan 150 yılı ve günümüzü de iyi
okuyacağız. Mazmunları (sembolik ifadelerimizi) iyi kavramalıyız. Divan Şairlerinin söz
ustalığını iyi bilmeliyiz. Edebî sanatları bilmeli (eski şiirlerde, şiirlerden bulmaca çözme
düzeyinde değil), hem de bugünkü konuşma ve yazılarımızda kullanacak derecede “edebî
sanatı” bilmeliyiz. Osmanlı Türkçesi’nin kelime hazinesine uzak olmamalıyız. Elbette, 11.-12.13. yüzyıl Osmanlı Türkçesi ile yazıp konuşmayacağız; ama “millet ve ümmet hazinesine sahip
çıkmak kadar, yüreğimizin hazinesine değerli taşlar ekleyebilmek” için çok fazla kelime
öğrenmeli; günümüz Türkçesi ile cümle kurarken ya da bir şiirin mısraını yazarken “o, hazine
değerindeki”, “bizim olan” kelimelerden büyük bir coşku ile yardım almalıyız.
Osmanlı Türkçesi, Arapça ya da Farsça değildir. Osmanlı Türkçesi bizimdir ve bizim kültür
mirasımız, kültür hafızamızdır. İşte bütün bunlar sebebi ile Tasavvufu, Divan Edebiyatı
motiflerini, Osmanlı Türkçesi kelimelerini “az ama öz” fakat özenle kullanmaya çabalıyorum…
Üstelik de “zor olmayı”, “çabuk anlaşılmamayı”, “bazen kolay yazıyor gibi görünmeyi”,
“bazen de geçmiş, şimdi ve gelecek (üslup, şekil, anlatım, konu, his bakımlarından) arasında
kararsızmış gibi görünmeyi” iradî olarak göze alarak…
Çünkü ben kendimi, iç dünyamı, gördüklerimi anlatmakla görevli olduğum kadar, genç
kuşaklara da kültür mirasımızı –doğru malzemeler ve yöntemlerle- anlatmakla mükellef şair
ve eğitimciyim.
•
Mehmet Aluç: Bu konuda çalışmalarınızla genç kuşaklara kültür mirasımızı
anlattığınız gün gibi aşikar. Yazmaya ne zaman başladınız?
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Rana İslam Değirmenci: Dört yaşında gazetelerdeki ve babamın kitaplarındaki harfleri
benzetmeye uğraşarak ve kopya ettiğim şekilleri babamın seslendirmesini isteyerek, kendi
kendime okuma ve yazmayı öğrendim. Babam bana, daha o yaşlarda kırmızı küçük -tahta bir
bavul misali- çanta almıştı. İçinde her zaman kâğıtlar, renkli kalemler ve kurşun kalem, renkli
hikâye kitapları vardı…
Mehmet Aluç: Çok ilginç ve harika bir yetenek olsa gerek ve babanızın da size bu konuda
sonuna kadar destek olması ayrıca takdir edilecek bir güzellik olsa gerek.
* Rana İslam Değirmenci: Muhakak’ki. Okula gidene kadar o çantayı hep taşıdım. İlk
zamanlar gazete ya da hikâyelerden bölümler yazardım. Altı yedi yaşında, okuma ve yazmayı
bilerek 1. sınıfa başlayınca, arkadaşlarım “alfabe” sökerken, ben kalın kitapları bitirmeye ve
yarım sayfa- bir sayfa yazılar yazmaya başladım.
Okul yıllarımda, kâğıtlara günlük-anı karışımı sık sık bir şeyler yazdım. Ama o yıllarda hep
dağınık yazdım. Daha ziyade okuyordum sanırım. Fakat, lise yıllarında ne zaman ki ”bu
konuyu ben yazacağım, kompozisyon yarışmalarına gireceğim” dedim, işte tam da o an ses
getiren yazılara ulaştım. Lisenin son iki yılı ve üniversite yıllarımda “günlük ve anılar” daha
düzenli hale geldi. Öğretmenliğe başladığımda hem bir taraftan büyük bir yazma /
yazdıklarımı açığa çıkarma arzusu yoğunlaştı ben de, hem de “Edebiyatın üstad şair ve
yazarları, onların güzel örneklerini okumaktan” olacak, yazılarımı gün yüzüne çıkarmaya layık
bulamama hissi arttı, benliğimde. En sancılı dönemlerdi. Ama galiba, Takdir-i İlâhi’nin “ol”
diyeceği “ân” gelmek üzereydi. Okul dergilerini çıkarmaya, çıkardığım (ya da arkadaşlarımın
çıkardığı) dergilere yazmaya başladım. İrili ufaklı olumlu tepkiler aldım, yazılarıma. 2002
yılında “içimden gelen sese uyarak”, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı 24 Kasım
Öğretmenler Günü Anı yarışmasına katıldım ve ilk öğretmenliğe başladığım Nevşehir
Öğretmen Lisesi’ndeki bir anımı anlattığım “Kıymet Abla” isimli anı ile birincilik aldım.
Kamuoyu ile paylaştığım ilk ciddi ve uzun soluklu yazılarım 2004-2006 yılları arasında Ege
Bölgesine yönelik çıkan Kütahya Akis Gazetesi’ndeki “Şakayık” adlı köşemde yazdığım
Edebiyat ve Anadolu denemelerimdir. Yarım sayfayı kaplayan ve haftalık yazdığım köşemde,
okuyuculardan çok olumlu, beni motive eden değerlendirmeler aldım. 2009 yılında Ankara’ya
geldim. 2011 yılında, tıpkı 2002 yılındakine benzer bir ses “bana katıl” dedi ve yine 24 Kasım
Öğretmenler Günü yarışmasına katılarak (Ankara Keçiören’de bir Eğitim Derneği yarışması)
“Öğretmenim, öğretmen oldum” isimli denememle birincilik aldım. Bu arada, yıllardır elimi
sürmediğim şiir kulvarında da yazmalarım başlamıştı ve ben fakında olmadan yazdığım şiirleri
görev yaptığım Pursaklar İlçesinde insanlarla paylaşırken buldum, kendimi. Yine 2011 yılında,
okulumda planladığımız “Keyf-i Muhabbet” isimli edebiyat-kültür-bilim sohbetine “Edebiyat,
Hayat ve Ben” konusundaki sohbetle katıldım. Her Çarşamba yapılan sohbette, ilçe
Kaymakamı, Namık Kemal Zeybek, ünlü akademisyenler ve sanatçılar da yer aldı. Sonra bu
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sohbetleri kitaplaştırdık. Benim yaptığım kapsamlı sohbet, şiir ve deneme örneklerim bu
kitapta yer aldı. Daha sonra Pursaklar ilçesinde öğrencilerimle beraber çıkardığımız şiir,
hikâye, deneme kitaplarına eserlerim girince ve beğenilince, artık “ol” denen anın geldiğine
inandım ve eşimin büyük desteği ile iki kitap ile Edebiyat Dünyasına resmen ve sesli olarak
“merhaba” dedim… Bana destek veren, bana inanan öğrencilerim, dostlarım, meslektaşlarım
ve eşime çok teşekkür ediyorum.
*Rana İslam Değirmenci: Akis Gazetesindeki “Şakayık” adlı köşem benim için çok anlamlıdır.
Kırk yıl susan bir Derviş ses verecekti artık. Ve nerede ses verecekti, biliyor musunuz? Lisede
dört yıl Edebiyat derslerini okuttuğu, gazeteci/ muhabir (Sayın Mustafa Saraoğlu) olduğunu
gördüğü öğrencisinin gazetesinde. İlk yazılarım yayınlanırken hem gururluydum, sevinçliydim
hem de “benimi başkaları” ile paylaşmanın ne kadar zor olduğunu fark ettim. Gazetede
yazdığım yıldan bir yıl önce, görev yaptığım Ticaret Lisesi’nde dört ay süren “Bilgisayar
Kursuna” katılmıştım. Okulumuzda açılan kursa katılan ve bir tek gün dahi devamsızlık
yapmayan tek kursiyer öğretmen bendim. Kursun bitiminde basına açık bir sertifika töreni
yapıldı. Ve törene sayın Vali de (Cemalettin Sevim- Allah rahmet eylesin) katıldı. Tek bayan
öğretmen kursiyer ben olunca, Valimiz sertifikayı bana takdim etmek istediler ve basın
önünde bana “Hoca hanım, bilgisayarı neden öğrenmek istediniz” diye sordular…
Mütebessim bakışların altında yüreğimin verdiği cevap şu olmuştu: “Sayın Valim, inşallah
kitap yazacağım”. O cevabıma çevremdekiler gibi ben de ne kadar inandım o zaman
bilmiyorum ama sonuçta Rabbimin izni ile bugünlere geldim.
İlk yazdığım, daha doğrusu insanlarla paylaştığım zamanlar biraz tereddüt içinde idim.
“Bu yazılır mı, böyle mi yazmalıyım, ya yanlış anlaşılırsam, bunu bir bayan yazar mı” diye
birçok soru geçiyordu aklımdan… Şimdi, bu tereddütlerin birçoğunu atlattım. Zaman içinde
yazmak bana öğretti ki; hayatta hakikatli, samimi ve sağlam olabilmenin tek terazisi “yürek”.
Fakat yine de düstur olarak, “haktan ayrılmadan, samimi, açık, net, objektif, adil, olduğu gibi”
olmaya azami gayret göstersem de “edebiyatın edep ve estetik” olduğu gerçeğini bir an
olsun hatırımdan çıkarmıyorum.
· Mehmet Aluç: Yayınlanmış kitaplarınız hakkında bilgi verir misiniz? İlk kitabınız
yayınlanır iken neler hissettiniz?
* Rana İslam Değirmenci: İlk kitaplarım 2011’de eşimin büyük gayret ve desteği ile –
yayınevine başvurmayı hiç düşünmeden- Alp Ofset yayıncılık gibi Ankara’da kaliteli bir
matbaada tarafımızdan bastırılmıştır. “Neden yayınevi istemediniz”, diye sorarsanız…
Birincisi, açıkçası, kırk yaşından sonra koltuk altında dosya, yayınevi yayınevi dolaşmak, o an
için, bana çok uzun bir yürüyüş gibi gelmişti. İkincisi - ilk defa burada söylüyorum- önce “ne
kadar ’ol’duğumu” görmeliydim. Onun için, kitabı önce kendimiz bastırmalı (ve en
mükemmel değil de ortalama eserleri kitaba alarak) okuyucu karşısına çıkmalı, “aks-i seda”yı
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iyi görmeliydik. Yani, yazım ve eserim yalın hali ile kendini göstermeliydi. Bu “yalınlık”ı
hayatımın her anında kendimde ve diğer insanlarda tercih eder ve önemli bulurum.
Yayınevi ile çalışmaya neden gönlüm razı ol(a)madı? (Verdiğim cevapların hepsi
benim o gün aklımdan geçen ihtimaller elbette.) Yayınevi eserim iyi iken, “bunlar kötü
diyerek” pahalı bir eseri ucuza kapatıp da kendi kazanmayı dileyebilirdi. Bilmediğim bir
piyasada eserim için benden çok büyük meblağlar isteyebilirdi. Eserim edebî açıdan değersiz
olabilirdi ama pazarlama teknikleri ile iyi pazarlanabilirdi; fakat o zaman da, ben “edebiyatın
neresindeyim” hiç bilemezdim… En iyisi, kendi imkanlarımızla yalnızca “eser”e sahip olmaktı,
ilk çıkış için… Yani, ilk iki kitabı matbaada bastırmak tamamı ile eşimle benim ortak
kararımızın ürünü. Üç yıl geçti, hâlâ isabetli bir karar verdiğime inandığım için huzur
içindeyim. Alp Ofset çok titiz çalıştı. Kitap kapaklarının tasarıları benim tasarımlarım, sayfa
düzeni tasarıları da bana ait. Bölümlerin oluşturulması, eserlerin sırası… Hepsi hepsi bana ait.
Tam üç ay, hemen her gün matbaadaki beyle fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine de sabrı
ve özeni için, buradan tekrar teşekkür ediyorum.
Ve Rabbim gönlüme göre verdi: Eylül 2011 baskısı olan kitabım Ekim ilk hafta elime
geçti ve ben Ekimin 3. haftası “El Yüreği Tutunca” isimli şiir kitabımın sayesinde KIBATEK
(Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) ‘nun 28. Uluslararası Yazar-ŞairAkademisyen Edebiyat Buluşmasına çağrıldım ve orada “Yüreğim Közü: Türkçe” isimli bir
bildiri de sundum. Kitabım ilk kez bu şekilde, kendi sessiz ama içten adımı ile görücüye çıktı.
“Oyma Sandığımda Saklı Renklerim” isimli hikâye kitabım ( gerçek hikayeler ve
kurmaca hikayeler olmak üzere iki bölüm) şiir kitabımın biraz gölgesinde kalsa da, birçok
edebiyatçı ve dost hikaye yazmayı da bırakmamamı söylüyor. 2014 yılında Kuşlukta Yazarlar
Topluluğu’nun 111. oturumunda hatırı sayılır hikâyeciler arasında kitabım masaya
yatırılmıştır. Bu toplantı da kitabım ve benim için büyük kazanımdır.
Bu ilk kitaplarımın benim için asıl anlamı başka. Bir ömür çile çeken anneme “bir gün
kitabını yazacağım” sözüm var. Ki bu sözümü hâlâ tam yerine getiremedim. O’na söz
verdiğim kitap yazmakla bitmiyor. Onun için şiir kitabım “El Yüreği Tutunca” Rahmetli
anneciğim Necmiye Hanımefendi’ye ithaftır. İşte bu yüzden, bu kitabın yazılı eser olarak
basılmış olması bile- kitabımın bir tanesini bir kul tanımasaydı dahi- benim için büyük bir
mutluluk, hayatımın anlamlı bir finalidir. Aynı şekilde, Oyma Sandığımda Saklı Renklerim de
“gençliğimin dualarından olan” ikiz kızlarım “Güller’ime” ithaftır. O da ayrı bir sevinç ve
anlam taşır, benliğimde.
Kitapların da insanlar gibi, yol haritaları, nasipleri ve dilleri vardır. Her kitabım
hayatımın önemli birer levhasıdır. Şükür ki, kitaplarımın her biri “kendilerine has sesleri ile”
kendiliğinden var oluyorlar.
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“Denemeler” benim göz nurum; hayat levhamdır. Küçük yaşlarda yazdığım yarım
sayfa, bir sayfa yazıları da sayarsam kırk yılı aşkın deneme yazıyorum. Çok sonraları bu
denemeleri, “hayata dair denemeler”, “edebiyat denemeleri”, “eğitim denemeleri” diye
ayırdım. Ben daha birinci ve ikinci kitabımı anlatma ve tanıtma telaşında iken, - biraz da
eğitimci yazarların kitap çıkarma furyasına uyarak, yani aceleye getirilerek- yine hiç
düşünmediğim bir anda hayata dair denemeler kitabım Nâr-ı Beyza’mı çıkardım (Mart 2013).
Nâr-ı Beyza, bana edebiyatın kapılarını hakkı ile açtı. Ekim 2013’te, ülkemizde otuz senelik
geçmişi olan kültür ve ilim vakfı Server Vakfı, Kültür Bakanlığı destekli ve yine ülkemizin
tanınmış yazar, edebiyatçı, akademisyen, siyasetçi ve sanatçılarının kitapları ile yer aldığı “Bir
Kitap Bir Yazar” projesine beni ve Nâr-ı Beyza “mı davet etti. Server Vakfı’nda 10 Ekim 2013
tarihinde yazarlığımı ve kitabımı tanıtan bir konuşma gerçekleştirdim. Konuşmamda oturum
Başkanı 22. Dönem Milletvekili Mehmet Ali Bulun oldu. O gün yaptığım konuşmamda, her
Cuma vaktinden diğer haftanın Cuma vaktine kadar geçen süre içinde Esma’ül- Hüsna’nın
bendeki tecellisini kavramaya çalışan ben, “El_Fettah” haftamdaydım. Ve bu ismin tecellisi ile
edebiyat ve gönül kapılarını Nâr-ı Beyzamla açtım, inşallah. Daha evvel Kahramanmaraş’ın
bendeki yerini birçok defa zikretmiştim. O gün de, daha konuşmamım başında El-Fettah’ın,
Kahramanmaraş’ın ve “Nâr-ı Beyza”nın benim için anlamını beni dinlemeye gelen dostlarla
paylaştım. Konuşma sonunda da – istek üzerine- dinleyicilere “Mânâ” şiirimi okudum.
Edebiyatta ve hayatın ta kendisinde birçok güzel yürekle işte bu sohbette, bu çatı altında
tanıştım. Mutluyum. Nâr-ı Beyza’nın bir hikâyesi var; “Ateş Işık’a, Işık Ateş’e Aşıktır” isminde.
Bu hikaye de, en az kitabı kadar dikkati çekmiştir. Deneme kitabımda 27 deneme var. Hayat,
edebiyat ve eğitim denemeleri
Dördüncü kitabım da hiç aklımda yokken gün yüzüne çıkan ve beni diğer üç kitabım
kadar sevince boğan bir kitap. Mart 2013’te kitabı çıkan bir yazar olarak, altı ay ara ile bir
kitap çıkarmayı, hatta taslağını dahi hazırlamayı düşünmüyordum. Fakat, KIBATEK’ten
tanıdığım, giderek dostluğumuzun geliştiği, kalplerimizin yakınlaştığı can dostum Terane
Turan Rehimli, bana asla geri çeviremeyeceğim hoş ve anlamlı bir teklifle geldi. Arkadaşım
Azerbaycan Bakü Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatında Doçent
Doktor bir akademisyen; aynı zamanda gazeteci, şair ve yazar. Teklifi ortak bir şiir kitabı
çıkarma yönünde idi. Teklifi bana çok yürekli geldi; üstelik benim “Yürek-Dil-Yazı Kardeşliği”
projemin ruhuna da tam uyumaktaydı. Bu teklif üzerine hemen harekete geçtik ve Kasım
2013’te ikiz kitabımız doğdu: “Sana Yazmadığım Şiir- Terane Turan Rehimli// Pencereye
Vurdu Tan-Ranâ İslâm Değirmenci”. Bu kitabı da 1. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat
Buluşması’nda edebiyat dünyasına tanıttık. Kitapta arkadaşımın ve benim 80’ar sayfası
bulunuyor. Ayrıca onun kitabına önsözü Yard. Doç. Dr. Minara Aliyeva (Kazakistan), benim
kitabıma önsözü Gazeteci-Şair-Yazar Şemsettin Küzeci
(Irak-Türkmeneli) yazmıştır. Ki,
kitap Türk dünyası kardeşliği açısından dört kişinin dayanışmasını göstermesi ile önemlidir.
Fakat, bu kitabım iyi bir çıkış yapmasına karşılık, biraz buruk. İnşallah, ilerleyen zamanda
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anlamlı bir etkinlikle kitabı Türkiye’de ve Türk Dünyasında layıkı ile tanıtmayı arzuluyorum.
Bu yönde bazı plan ve girişimlerim var. Bu vesile ile bana inanan, benimle başarılı
çalışmalarını paylaşan can dostum Terane Hanıma, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Elbette
bizi kalemleri ile yalnız bırakmayan, Minara Hanım ve Şemsettin Bey’e de sonsuz teşekkürler.
Allah büyük…
·

Mehmet Aluç: “El Yüreği Tutunca” kitabınızda beğenerek -tabii ki tüm eserlerinizi
beğenerek okuyorum- okuduğum, "Mânâ-"şiirinizden bahseder misiniz? İnanın siz
ilk okuduğunuzda dinlemekten zevk aldım ve hâlâ okuyarak zevk aldığım harika bir
şiir bu şiiriniz, bunu hangi duygular altında yazdınız acaba, rica etsem, bize açıklar
mısınız Rana Hanımefendi kardeşim?

“O'nu sorarsanız bana
Üç"mim"le cevap veririm,
Sonlarına mim koymadan..
Muhteşem
Muazzam
Ve de Mükemmel”
* Rana İslam Değirmenci: “Mânâ” şiirine geçmeden evvel, şunu söylemeliyim ki;
ruhunda şiiri ve şairi hisseden her şair gibi, kendime hiçbir zaman şiir ısmarlamadım. Elbette,
“şu konuda”, “şu duyguda”, şu hassas olayda/ durumda” veya “şu güzel insana” şiir yazsam
diye yüreğimin derinliklerine nakşedilmiş arzu ve hislerim oldu; var... Fakat, “ben her konuda,
masaya oturduğum vakit şiir yazabilirim, bakın size iki gün içinde şiir yazdım” diye
böbürlenen insanların, şiiri ve şairi bilmediklerini ve yazdıklarının da şiir olmadığını yüreğim
çok derinden hissediyor. Evet, belki jest olarak, biraz duygu, bir parça mânâ yüklü bir yazı
yazmışlarsa da, bu iki dakikada döşenenler şiir değildir, olamaz.
Çok az ve çok uzun zaman aralıkları ile şiir yazan bir insanım. –Evet, arada bir anlık duygu
yükü ile şiiir ya da yazı parçacığı yazdığım oluyor. Ama onların ismi manzum hikaye, manzumdeneme ya da lirik-mensurdur, idrakındayım.- İşte çok az şiir yazdığım zamanlarda, asıl olan,
aklın düşünmesi, kalemin de yazması değil, bana göre. “Yüreğimden damlayanları, ân’ın
bendeki izini o ân kayda geçirme” beni şiire ulaştırıyor. İnanın, birçok şiirim bittikten sonra;
ertesi gün, daha ertesi gün ve günler sonra her okuyuşumda “bu şiiri ben mi yazdım
“diyorum. İşte “Mânâ” şiiri de öyle; Mânâ şiirinin neler ihtiva ettiğini ancak “yüreği ve ruhu
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ile okuyan”, hakiki okuyucular hissetmeli ve bizlerle paylaşmalıdır. En büyük emelim bu.
Böylesi hem daha güzel, hem de daha anlamlı olacaktır
Yine de sorunuza cevap vermeye çalışayım. Bu şiirde benim duygularıma gelince; “Mânâ”
hayatın anlamıdır. Zaten “El Yüreği Tutunca” şiir kitabımın ayrıdığım dört faslından 1. Faslı
“Mânâ” adını taşımakta. Bu bölümde ve özellikle bu şiirde “hayatın anlamını” izah ve idrak
çabası var bende. Rabbül âlemin, hayat, iki cihan, kâinat, yürek, insan, aşk ve insanın bütün
bu güzellikleri kavrama, idrak etme, temaşa etme, bu güzellikler içinde “muhteşem güzelliğe”
varma çabası... Her bir mısra bunu anlatabilme sancısında. Tabii anlatırken de, Mânâ’yı bizle
buluşturan “harf”ten, “yazı”dan, “kalem”den, “söz”den ilham alınmış. Harf, yazı, kalem, söz
bizi “okumaya” ve Kur’anı Kerim’e götürdüğü gibi; anlamaya yani kainattaki her bir zerreye
(yaratılana) ve Külli İradeye (Yaratıcı’ya) götürmekte... Her bir bölümde işte
bunların farklı “mânâ”ları üzerinde durulmuş. Tabii, yalnızca şair değil; “okuyan” da,
dinleyen” de binlerce mânâya ulaşabilir inşallah, şiirimle...
* Mehmet Aluç: Bize şiir, edebi yazılar yazma konusunda biraz bilgi verir misiniz? Size
göre yeni genç şairler şiir ve yazı yazmaya başlamadan önce neler yapmalılar önce?
* Rana İslam Değirmenci: Edebî, yani edebiyatla ilgili yazılar yazma deyince ilk aklıma
gelen iki nokta var: Birincisi, edebiyatla ilgili yazılara ulaşmak isteyenler için- aslında herhangi
bir bilim dalında da çıtası yüksek, anlamlı yazılara ulaşmak için de bu kesinlikle gerekli“OKU”mak . İkincisi ise “EDEPLİ BİR ÇİZGİDE”, hayatın her anında, alanında olduğu gibi yazı
yazarken de yürümek. Elbette, okumak ve edepli olmak için kuvvet alacağımız rehber önce
yürek ve hemen onun yanında yer alan akıldır.
Edebiyat yazıları sanıldığı gibi; “yeteneğim var, hayallerim var, kalemim var, yazma
cesaretim var” dörtlüsü ile hemen çalakalem yazılacak yazılar değildir. Meselâ Nâr-ı
Beyza’mda 27 deneme var. Ki, bu denemelerim bana göre “deneme alanında yazdığımda
okuyucuya bir şeyler hakikaten verebilir miyim” düşüncesinden hareketle, ortalama
düzeydedir. Böylesi yazılardan oluşmuştur kitabım. Fakat yine de bu denemeler tam tamına
on beş yıllık bir çabanın ürünüdür. Çok sıradan, hemen akla geldiği gibi yazıldığı düşünülen
denemelerimde dahi ya en az dört beş kitabın izi, ya da en kısa üç beş yıl olmak kaydı ile
yürekle hayatı gözlemleme, araştırma, hissetme gayreti vardır. Okuyucularımdan, edebî
çevrelerden birçok insan beni yazarken fazla yumuşak başlı olmakla eleştirir ve “yazar
dediğin savurur yazar, keskin dilli olmalıdır” veya “hep mi renkler anlatılır, karalar da var; onu
görmez misin yoksa” der. Öncelikle kitaplarımı okuyarak, beni samimiyetle eleştiren,
yazdıklarımı ciddiyetle yorumlayan bu yürekli ve içten insanların, dostlarımın, her birine
teşekkür ediyorum. Yaptıkları yorumlar elbette değerli. Bu yorumları can kulağımla
dinlemekle beraber, tamamı ile katılmıyorum kendilerine. Zira, akıl ve yürek süzgeci ile
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yazmayı ve hele “güzel sebebin hatırına”, insanlara hayatın güzelliklerini, inceliklerini,
hikmetlerini, derslerini anlatmayı hedefleyen bir edebiyatçı “aklına geleni savuramaz; kırıcı
ve kimseyi takmayan, kendini dünyanın efendisi sanan” bir üslup kullanamaz. Üçüncü
eleştiriye gelince; elbetteki bir şair ve yazarın görevi, yaşadığı toplumun çirkin, yanlış, eksik,
olumsuz yönlerini görmek ve bu yönleri iyileştirmek için kalem kılıcı ile var gücü ile bu
olumsuzluklarla savaşmaktır. Fakat bu savaş, -yine naçizane benim fikrim- savaşa savaş,
kötülüğe kötülük, sivri dile sivri dil şeklinde olamaz. Ben toplumumu, yaşadığım dünyayı ve
insanı “duyarlı bir gözle çok inceliyor, anlamaya uğraşıyor” fakat inatla ve ısrarla “siz
karasınız, aramızda siyah renkler var” demek yerine; siyahı bilinçli olarak görmezden gelip
siyahı mat eden “beyazları” ve hayatın canlı renklerini, yumuşak bir üslupla anlatıyorum. Bu
yolu seçerken de, bütün edebî yazı yazanların da bu yolu seçmeleri gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü, edep, yürek ve yazı sahibi edebiyatçılar “atılan tokata dahi gülle
cevap” verebilenlerdir. Biz, “düşmanınız yanağınıza bir tokat attığında, diğer yanağınızı
dönün diyen” iki cihan serveri Hz. Muhammed’in ümmetindeniz. Ve “söz”ün bu ümmetin
yüreğinde ne anlama geldiğini idrak edenlerdeniz, inşallah.
Şiir konusunda, aslında, bir önceki sorunuzda da cevap verdim… Şiir, edebî yazılar içinde en
estetik, en etkili ve en süzülmüş yazı türüdür. Şiiri şiir yapan, çok okumak, çok gözlemlemek,
çok araştırmak; derinden duymak, özlemek, hissetmek, edep içinde en öz şekilde
yazabilmektir. Şiir, edebî yazıların en zorudur. Ama bir yazı hakikaten şiir olduğunda, yürekte
en tesirli etkiyi bırakır. Şiir yazılmaz; şiir yüreğe damlar kağıda dökülür. Şiir yazmayı, okumayı
ve ezberlemeyi kendisine bir yaşam biçimi olarak seçmiş olanların akıl ve yürek hazineleri
daima zenginleşir. Şiir ve yazıyı besleyen en büyük damar; hayatı, insanı, kitapları ve “yüreği”
hiç durmadan ve çok iyi okumaktır.
* Mehmet Aluç: Bir şair olarak ülkenin içinde bulunduğu durumu nasıl görüyorsunuz. ?
*Rana İslam Değirmenci: Duyarlı ve hakkaniyetli bir insan olmaya uğraştım, ömrümün
her anında. Ama aynı zamanda da, daha önce de değindiğim gibi, güzellikleri gördükçe ve
güzellikleri ısrarla yazdıkça güzelliklerin çoğalacağına ve bir daha silinmemek üzere kalıcı
olduğuna inandım, inanıyorum.
Bu çerçeveden yaklaştığımda, son dönemlerde, komşu ülkelerimiz, doğu dünyası,
Avrupa, Afrika ülkelerindeki bir sürü olumsuzluğa ve bu olumsuzluğu ülkemize taşımaya
çalışan bir avuç insafsıza, kendi çıkarını düşünen fırsatçılara rağmen ülkemiz ekonomi, sosyal
hayat ve kültürel hareketlilik, bilim ve teknolojideki gelişmeler alanlarında gözle görülür
sıçramalar yapmıştır. Yeterli midir bu gelişmeler? Elbette değildir. Fakat “insan”ı, “hayat”ı ,
“edebiyat”ı, “bilim”i yeniden keşfedişimiz, kimliğimize, birliğimize farkında oluşla ve bilinçle
sahip çıkma hamlelerimiz olumludur, gelecek ve ümit vaat etmektedir.
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Edebiyat açısından baktığımızda da hemen aynı durum var: Bir tarafta “edebiyatın ve
edebin” -ve hemen ardından bilimin, sanatın, kültürün, sosyal hayatın, inancın, yüreğin- ne
olduğunu kavramış “yürekli” gönül ve kalem erbabı var. Bir taraftan da gönül ve kalem erbabı
olmanın getirdiği “alçakgönüllülük, tevazu, halim selim olma, sükutun derin hazinesine vakıf
olma” güzelliklerini yaşayanları, ve elbette edebiyatı, yazıyı, hayatı, insanı, yüreği hiç
tanımadan “bunları tanıdığı iddiasında veya yanılgısında” yaşayan edebiyat, sanat, kültür
simsarları bir avuç kuru gürültücü var. Bunlar edebiyat-sanat-kültür-yazarlık-şairlik-sanatçılıksosyal hayatın edep, erkan ve rükûnlarını bilmeden sahnelerde yuvarlanan –modern
zamanların destek aparatları ile şişirilmiş- kocaman renkli sabun köpükleri… Bu tür insanlar,
kısa süreler için yüreklere ve ülkemize –geçici bir mutluluk ve hediyenin hemen ardındanzarar verseler de uzun vadede ülkemiz ve insanımızın hakkaniyetli yüreği ile; ikinci üçüncü
zıplamalarından sonra sahnelerde, sokaklarda, medyada, internette, kitaplarda, sanat
eserlerinde dahi zıplayamayacak, sönüp gidecek köpükler olacaktır. Esameleri dahi
kalmayacaktır. Hak her devirde yerini bulmuştur.
Neden mi? İnsanlık tarihinde, ve insanın fıtratında tek kalıcı eser “yürek”tir. Ve yüreğin
kalbı(sahtesi), şişirilmişi asla olmamıştır. Rabbim buna asla müsaade etmemiştir. Yürek,
eserlerimizin ve şahsiyetimizin tek belirleyicisidir. Bu ülkede Hakk için halka hizmetle yanan,
hayatın her alanında, öylesine hakiki ve derin yürekler var ki, hayatın tüm güzellikleri bizim,
bütün güzel insanlar bizimledir. İnanıyorum…
· Mehmet Aluç: Bize dernek ve STK çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
* Rana İslam Değirmenci: Dernek ve STK çalışmalarında çok yeniyim. Yine de, atlamadan
söyleyeyim; yüreği ve yürekli insanı tanımak için bir ömür yalın ayak yol alıyorum. 2009’da
Ankara’ya gelince dahi aklımda bu tür çalışmalar yoktu. Fakat yüreğimden, aldığım eğitim
üzerine Başkent Ankara’da proje çalışmalarını gerçekleştirmek geçiyordu. Ben, bir şeyi
yaparken çok düşünürüm. Bu özelliğim de, günümüzün insanları dahi tüketen, tüketici
toplumunda bir zaaf gibi algılanmakta; biliyorum. Oysa ben, tam tersini düşünüyorum:
insanlar düşünüp taşınmadan; sessiz ve derinden gözlem, araştırma, tasarı, plan yapmadan
girişimde bulunmamalılar. İşte bu yüzden isteğim proje yapmaktıysa da zamanını kolladım.
2011’de bir siyasi partinin Halkla İlişkiler Başkanlığı’nda “Proje Koord.-Eğitimci” sıfatı ile –bir
buçuk yıl sürecek- proje ve etkinlik çalışmalarım oldu. Sizin sohbetin başında sözünü ettiğiniz
“İstiklal Şairi Âkif’ten İstikbal Sembolü Âsım’a” yazısı; aslında bu birim için iki üç aylık çalışma
sonunda hazırladığım bir belgesel metnidir. Belgesel hazırlandı; ardından bu çalışma
kitaplaştı. Yine aynı birimde iki projede daha görev aldım. Mayıs 2012’de Memur-Der
Federasyon’u Genel Başkanı çalışmalarımı ve çıkardığım kitapları duymuş, beni arayıp buldu
ve benim Federasyon için çalışmamı istedi; bana Federasyon’da Projeler Genel
Koordinatörlüğü verdi. Benim ilk STK deneyimim böyle başladı. Orada THK Üniversitesinin
40

Memur-Der’le gerçekleştirdiği işbirliği ile memurlara Yüksek Lisans yaptırma Projesinde ve
Uluslararası Eğiten Kalem ve Fırçalar Projesinde –her iki projenin başlangıcından sonuna
kadar- her aşamada aktif görevler aldım. Özellikle ikinci proje olan Eğiten Kalemler
Projesinde hem iki telif eserimle projede bulundum hem de Eser Değerlendirme Kurulu’nda
Hocam Prof. Dr. Hayrettin İvgin’le çalışma imkanı buldum. Bu proje sırasında Hocam benim
Başkanı bulunduğu Dünya Söz Akademisi’ne üye olmamı istedi. Şu an ben de DÜNSAD’ın aktif
bir üyesiyim. Tabii, bu arada STK’ların yapısını ve buralardaki insanları, insanların tutum,
davranış, beklentilerini yakından gözlemleme ve anlama fırsatım oldu. Ve yeterli gördüğüm
bir anda, tam da projeler bitmişken Memur-Der’deki görevimden çekildim. Buradaki
çalışmalar beni İnternet Medya Ve Bilişim Federasyonu ile tanıştırdı. Bu Federasyonla da
Pursaklar İlçe MEM’deki görevim sırasında birkaç proje üzerinde çalıştık; birkaç proje ekibi ve
proje koordinatörü ile tanıştık.. Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği -yine
yaptığım çalışmaları duyarak ve taktir ederek- bana bünyelerinde kurdukları AHİD
Akademisi’nde Akademisyen ve Edebiyat Koordinatörü olarak –bana dahi sürpriz bir şekildeyer verdiler.
Bunların dışında Avrasya Sanat Kültür Edebiyat Derneği Ankara Temsilciliğim var. Son
olarak da, Mayıs 2012’de SahilKitap’tan çıkan ve Proje Koordinatörlüğü’nü yaptığım (YürekDil-Şiir Kardeşliği) Projesi kapsamındaki 12 ülke 350 şairin bulunduğu “Türk Dünyası Şairler
Antolojisi” çalışmasına katkı veren kurum ve kuruluşlar Haziran 2014’te “Türk Dünyası Sanat
ve Edebiyat Platformu” kurdu; bu platformun Genel Sekreterliğini ve Koordinatörlüklerden
birini bana verdiler. Mart 2014’te İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu’nun Genel
Sekreterliği’ne seçildim.
Birçok STK’ya hemen girmiş gibi görünsem de –elbette, yüreğime ve ilkelerime
uymayanlardan da anında çıkmayı da biliyorum- özünde bu kuruluşlarda “insanlığı”,”
sevgiyi”, “dürüstlüğü”, “hizmeti”, “ilkeli olmayı”, “yüreği” arıyorum. Ve her bir kuruluşta da
Edebiyat- Proje-Eğitim yönümle bir şeyler yapmaya, var olmaya çalışıyorum. Eğitimci ve
Edebiyatçı olarak biliyorum ki; bu ülkeye ve bu ülke insanına yapacak çok şey var. Ve her bir
gönüllü kuruluşumda, gerek başkanlarına gerek STK’lardaki üye dostlarıma daima
vurguluyorum; “Ben öncelikle eş ve anne, sonra Edebiyat öğretmeni, sonrasında Şair ve
Yazar, en sonunda gönüllü bir toplum hizmeti mensubuyum; ve benim meziyetlerim yazarlık
ve proje…. Ben, yüreğin olduğu her yerde bu sıra “hizmetim ve yüreğim” ile varım; sıra
bozulursa ilk üçü gani gani bana yeter…”
STK’ları önemsiyorum. Bu ülkenin samimi ve gayretli üreten, yaşatan, geliştiren yiğit,
dürüst ve çalışkan yüreklere ihtiyacı var. Fakat, özü-sözü bir yüreği ve derneğin kuruluş
amacına göre hizmeti göremezsem o kurumda bir an dahi durmuyorum. Yapılacak ve iz
bırakacak yüzlerce iş var bu memlekette; ama gönlün ve Hakk’ın rızası ile…
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· Mehmet Aluç: İlk ve en son okuduğunuz kitap hangisidir?
*Rana İslam Değirmenci: Okumak için elime aldıktan sonra bir hafta içinde bitirdiğim
ilk kapsamlı kitap, sekiz yaşında ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi küçük bir kız olarak, babamın
kütüphanesinden rastgele seçtiğim Harper Lee’nin “Bülbülü Öldürmek” adlı romanıdır.
Elbette, küçük bir çocuk için yanlış bir seçimdir. Bu kitabı okurken hem korktum, hem o ana
kadar hiç şahit olmadığım olaylarla karşılaşınca sarsıldım, fakat yine de cesaretle kitabın
sonuna kadar geldim ve kitabı bitirdim. İki yüz elli üç yüz sayfalık bir romandı sanıyorum. O
romandan sonra iki sene elime hiç kitap alamadım. Okuldaki küçük ve sevimli hikâye
kitaplarını döne döne okumayı saymıyorum. (Okumayı bilerek okula giden bir çocuk olarak ilk
üç yıl ilkokulda yaptığım tek şey sınıf kitaplığındaki kitapları döne döne okumaktı.)
Uzun bir süre sonra babam kitap okumadığımı anladı ve bana orta bire başlarken iki
hediye verdi: Birincisi Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Baş Başa” kitabı. Küçük, ince bir kitaptı
ama daha orta birden başlayarak bir öğrenci ve bir insan olarak günlerimi, hayatımı
planlamamda ve “okumam”da bana çok iyi kılavuzluk etti. İkincisi, “Milli Kültür Dergisi” idi.
Bu dergi ile yazı ve kitap dünyasını keşfettim. Hayatın farklı pencerelerini bu dergi ile
gördüm. Bu dergiyi uzun yıllar elimden düşürmedim. Bu dergi sayesinde yine orta okulda en
derin okumalarımdan biri Osmanlı ve Osmanlı Padişahları üzerine oldu. Mehmet Âkif Ersoy’u
ve Safahat’ı da farklı cephelerden ilk defa, yine bu dergi tanıttı bana. Bir de, bu dergi ile ben,
“çerçevesi yavaş yavaş oluşmaya başlamış”, “deneme” türünde yazma çalışmalarına da
yoğun bir şekilde yöneldim.
Şu an elimde olan kitap 7 Temmuz’da Ramazan ayında –Ankara-Kocatepe Camii içinde
açılan- Diyanet İşleri Başkanlığı’ının Kitap Fuarından aldığım “Esmaü’l- Hüsna Şerhi” isimli,
İsmail Hakkı Bursevî’ye ait kitaptır.
· Mehmet Aluç: Şiir yazar iken bilgi kaynaklarınız nelerdir?
* Rana İslam Değirmenci: Birçok yazımda ve sohbetimde benimi tanımladığım gibi “Ben
kırk yıl susarak Anadolu’da ve Edebiyat’ta seyahat eden; iç ve dış okumalarını sessizlik ve
sükûnet içinde yapan” bir Derviş’im. Şiirlerimin mazisi beş yılı bulsa da, şiirlerimi yazana
kadar geçen süre kırk yıldır. Evet, birçok yazar ve şaire göre şanslı görünüyorum. Çünkü
Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Fakat şiirle tanışmam ve şiir okuyup da ezberlemem çok
küçük yaşlarıma dayanıyor. Annem ve babamın ezberinde birçok şiir vardı; biz üç kardeş
onlardan da çok şiir dinledik ve dinlediğimiz birçok şiiri ezberledik. Sonra ben ortaokul ve lise
yıllarımda birçok şiir okudum, ezberledim; hatta onlarca şiiri okul programlarında okudum.
Bir şansım daha oldu; Lise 2’de Batı Edebiyatı seçmeli dersimiz vardı, oradan da Batılı şair ve
yazarlar ve onların eserleri ile tanıştım.
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Şiirlerimi yazmadan hemen evvel; şu kadar kitap okumalıyım, şiirime malzeme için şu
şu kitapları okumalıyım; etrafta yazılanlara bir göz atmalıyım demiyorum elbette. Ama şunu
çok iyi biliyorum; “iyi şiirler” ve “iyi denemeler” yazmak için sürekli “kıymetli eser ve
sanatçıdan” okuma gerekiyor. Ve bunu yapıyorum.
Tabii ki, Divan şairlerini, Mesnevî’yi, duayen şairlerimizi ve onların şiirlerini okudum ve
hâlâ okuyorum. Şu an okuma kitabımın yanında, şiiri beslemek adına “Niyâzî-i Mısrî”yi
okuyorum. Şunu da ilave edeyim; elimden Osmanlıca-Türkçe Sözlük düşmüyor. Hatta zaman
zaman bu sözlüklere Tahir Olgun’un Edebiyat Terimleri Sözlüğü de ekleniyor.
· Mehmet Aluç: Hobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de bilmek isteriz.
*Rana İslam Değirmenci: Yazmak ve okumak benim yaşam biçimim. Beni hem
anlamlandıran, motive eden hem de rahatlatan ve dinlendiren yazma ve okuma
çalışmalarım. Bunun dışında tarihi ve doğal güzellikleri keşif için seyahati, fotoğraf çekmeyi
severim. Müzikle ilgilenirim; kaliteli, yabancı ve yerli müzik dinlerim. Gençliğimde Kars’ta özel
yaptırılmış bir divan sazım vardı; halk oyunları ile uğraştım. Yıllar sonra- ikiz kızlarım dört
yaşında iken- kızlarım sazımı kaydırak yapmaya kalkışmışlar, kırdılar. Sazıma “Rübab-ı
Şikeste” isimli bir ağıt yazdım. Bir deniz müptelası ve iyi bir yüzücüyüm.
Akraba ve dost ziyaretleri, anlamlı sosyal projelerde yer almak; ve dostlarla,
kardeşlerimle, kızlarımla -bazen sabahlara kadar- sohbet etmek, oğlumla şiir yazmak
hayatımın tatları. Hayatın farklı alanlarında farklı buluş ve projelere kafa yormak, sayısal
bulmacalar çözmek de bana eğlenceli bir beyin egzersizi…
Dürüst, sevgi dolu, inançlı,aklını ve duygusunu at başı koşturan, içi dışı bir, çocuk
ruhlu, sükutunu huzurundan alan, renkli, ikna etmek kadar ikna olmaya da çalışan, iddialı,
adil, inatçı, sabırlı… Ben, beni böyle görüyorum.
·

Mehmet Aluç: En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz nelerdir bu
konuda bizi aydınlatır mısınız?

Rana İslam Değirmenci: En büyük hayalim anneme söz verdiğim romanı yazarak
edebiyat dünyası ve yürekli insanlarla paylaşmak. Sosyal hayat için de, edebiyat ve kültür
alanında dünya çapında ses getiren sağlam ve çıtası yüksek bir kurumda aktif ve öncü rol
almak... Projelerim bana kalsın, şimdilik isterseniz.
· Mehmet Aluç: Bu projelerinizide sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Yaşayamadığınız
hayatta için pişmanlık duyduğunuz anlarınız oldu mu?
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* Rana İslam Değirmenci: İnsanların hayatında pek de kayda değmeyen ufak tefek
pişmanlıkları vardır; benim de bu cinsten birkaç tane oldu. Bunları saymazsak, hayatımda çok
büyük pişmanlığım olmadı çok şükür. Fakat iki konuda “on ikiye beş” varı yaşıyorum: Birincisi
araba kullanmamak, ikinicisi de –belli bir yere kadar gelmesine karşılık- yeterince, çok iyi
yabancı dil bilememek.Yirmibeş senelik ehliyetime rağmen, araba kullanmamanın sırrı,
sanırım, ikizler ve hemen ardından oğlumun doğuşu ile uzun yıllar arabanın arkasında
oturmak ve aşırı hassasiyet. Yabancı dil için de, fırsatım olduğu kadar belli bir seviyeye
gelmek için gayretlerim olduysa da (belli bir aşamadayım ama yeterli gelmiyor bana) daima
Anadolu şehirlerinde dolaşmaktan, gençlik yıllarında yüksek seviyede dil öğrenme fırsatı
yakalayamamak. 2009’da Ankara’ya geldikten sonra, birçok kurumdan “Edebiyat
alanındasınız, proje yapıyorsunuz, yazarsınız, sosyal-kültürel çalışmalarda aktifsiniz, şu işi
ancak siz yaparsınız” diye yanıma gelen ve önemli proje ve konumları bana getiren yetkililer
oldu, fakat yabancı dil hep bu kapıları engelledi. Şimdi kızlarım ve oğlum ingilizce dışında
birçok dille yakından ilgileniyor; ve yaşlarına göre hatırı sayılır mesafe katediyor. Bu durum
beni ziyadesi ile mutlu ediyor.

(Kaynak: ondokuzlar.com)
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*************************************************************************************************

06-07-08 EKİM 2017 ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI
Gülce Edebiyat Derneği ve Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği
Birlikte -Derneklerin açılışı münasebetiyle 06-07-08 Ekim 2017
tarihlerinde Antalya Şairler Buluşması Gerçekleştirilecektir.
Programımıza yurt içi ve yurt Dışından Şairler-Yazarlar ve Şiir Severlerin
katılımını beklemekteyiz.
Programa katılacaklar Antalya Konyaaltı'nda deniz kıyısında "Sealife
Family Resort Hotel" de konaklayacaklardır. Otel 5 yıldızlı olup, ultra
lükstür.
Her şey dahil (Alkolsüz) 2 kişilik odalarda kişi başına gecelik 120.-TL
‘dir.
Not: Ücretler Otele girişte ödenecektir.
PROGRAM:
06 EKİM 2017 CUMA GÜNÜ:
Saat : 10.00 Otele girişler ve kayıt
Saat : 12.00 Öğle Yemeği
Saat : 15.00 - 17.00 Şiir Atölyesi (İlesam Genel Merkezi ve Tekelioğlu İl
Halk Kütüphanesi Edebiyat Kulübü Destekleriyle) Şiir teknikleri. Başarılı
şiir, Şiirdeki hatalarımız. Soru cevap şeklinde (Panel)
Saat : 17.00 - 18.00 Şiir Okuma Saati
Saat : 19.00 Akşam Yemeği
Saat: 20.00 - 23.30 Otelin Toplantı Salonunda Şiir ve Musiki
07 EKİM 2017 CUMARTESİ GÜNÜ:
Saat : 08.00 - 10.00 Otelde kahvaltı
Saat : 10.00 - 14.30 Düden Şelalesi (Gezi)
Saat : 15.00 - 19.00 Serbest Zaman
Saat : 19.00 - 20.00 Atatürk Resimleri Sergisi (Kokteyl ve Açılış)
Kitaplarını getirecek dostlar için kitap imza Standları - Konyaaltı
Belediyesi)
Saat :20.00 - 23.30 Konyaaltı Belediyesi “Feslikan” Salonunda sürpriz
Sanatçıların da katılımıyla Şiir ve Müzik Şöleni
08 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ:
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Saat : 08.00 - 10.00 Otelde Kahvaltı ve Vedalaşma
Saat : 14.30 - 15.30 Kurşun Kalemler Şairler Ve Yazarlar Derneği (Şehir
Merkezinde Muratpaşa Camii Yanında Ayakkabıcılar Çarşı İş Merkezi 2.
Kat -İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yanı) açılışı
Saat : 16.30 - 17.30 Gülce Edebiyat Derneği (Şehir Merkezinde Doğu
Garajı Mevkiinde Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş Merkezi 2. Kat)
açılışı

Otelin İnternet Adresii : http://www.sealifehotel.com/
Otele Ulaşım Terminalden ve Antalya'nın her yerinden Konyaaltı Sahil
Şeridine giden belediye otobüsleriyle, Havaalanından gelecek
dostlarımız da hava alanından Belediye otobüsleri ve metro ile otele
rahatlıkla ulaşabilirler.
Otel muhteşem Beydağları ve Akdeniz ile süslü, denize sıfır konumda, 5
yıldızlıdır.
Not: Derneklerimiz programda gerekirse değişiklik yapabilir.
06-07-08 EKİM 2017 de ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI' na katılmak
isteyenlerin isimlerini facebook’ ta bulunan bu duyurumuzun altına
yazmalarını veya özelden bizlere bildirmelerini bekliyoruz.
İLETİŞİM
Mustafa CEYLAN
Gülce Edebiyat Derneği Başkanı
0535 622 43 16
ceylanmustafa_07@hotmail.com
*
Mete DAYI
Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı
0534 564 55 14
mete_dayi@hotmail.com

46

GÜLLÜK DERGİSİ
Gülce Edebiyat Akımı’nın bir Dergisi’dir. Yeni çağın yeni edebiyat
akımı olan GÜLCE’nin tanıtımına yönelik yayınlar yapan bir dergidir.
*
RADYO GÜLLÜK
Ayşegül Aşkım KARAGÖZ yönetiminde 24 saat yayında
www.elmadagfm.com
www.anadolufm.biz
http://www.edebiyat.biz/radyo.html de ve daha bir çok yerde
yayındayız.
*
GÜLCE EDEBİYAT DERNEĞİ
Antalya’da … Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş
Merkezi 13/103 Muratpaşa-ANTALYA adresinde
İLTİŞİM:0535 622 43 16 (Mustafa CEYLAN)
Ceylanmustafa_07@hotmail.com
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