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Bir şair niye resim yapar? Resim yapan
şairlere sorsak ne hoş yanıtlar alırız kim
bilir?
Nazım Hikmet, İlhan Berk, Oktay Rıfat,
Engin Turgut, Turgay Kantürk benim
bir anda hatırladığım şairler…

Dokunduğu şeyleri
şiire dönüştüren
büyücü…

Benim gibi resim sanatına hayran bir
şiir yolcusu için resim, ışığın ve
gölgenin renklerle dansıdır. Dönüp de
geriye baktığımda harflerle resimler
yaptığımı görüyorum. Resme olan
yeteneksizliğimin bir yansıması belki
de.

Gazanfer ERYÜKSEL

İlhan Berk resim için şunları
söylemiştir. “Resim benim dünyan
değil. Dünyayı görmeme de engel
değil. Resim yapmak beni mutlu
ediyor. Hepsi bu.”
Yazı ise İlhan Berk için bambaşka bir
zaman boyutudur. “Yazmak
mutsuzluktur, mutlu insan yazmaz. Bu
yeryüzünü olduğu gibi görmeme engel
olan ve bana bu yeryüzünü cehennem
eden bu yazmak eyleminden
kurtulduğum, mutlu olduğum bir tek
şey var: resim yapmak.”
Yazının çilesinden resme sığınmak ve o
ışıkta arınmak…

İlhan Berk’in anısına saygıyla… (18
Kasım 1918-28 Ağustos 2008)
I
“Şiirimizin uçbeyi, Evliya Çelebisi” der
Behçet Necatigil İlhan Berk için,
“Kıtalar, kentler, insanlar görüyor,
ölçüyor, biçiyor; denizcidir, topograf,
tarihçidir. Kısaca görmüş geçirmiş bir
seyyah-ı âlem…”
Cemal Süreya, “Yazının tutsağıydı…
Şair eleştirmendi” der.
Cahit Sıtkı’nın “Her mısrada bir cıgara
yaktırıyorsun” dediği şairdir.
“Elini sürdüğü şeyi şiire çeviriyor” sözü
Memet Fuat’a, “Yeryüzünde şiir diye bir
şey olmasaydı İlhan Berk onu icat
ederdi” ifadesi ise Turgut Uyar’a aittir.
II
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III
“Bazı şeyleri sana yazdığımı
düşünüyorsan yanılıyorsun. Her şeyi
sana yazıyorum.” İlhan Berk.

Kırıkkale’mizin Yetiştirdiği
Ender Âşıklardan
Âşık Haydarî

IV
Her seferinde yeniden, yeniden
yazılması harflerin… Teyelli tümceleri,
hem kendileri hem de bir başkası
olmanın… Anlam, derin bir sızıdır hep
yazının hayatında…
V
Yanık acısı Günlük Ağacının… Suskunun
izinde tüten…

Osman ÖCAL(rahmetli)’nin
kaleminden :

VI
“Korkumuzun yönünde seyahat
etmeliyiz…” der John Berryman (19141972)

Kırıkkale’mizin yetiştirdiği ender
âşıklardan birisi olan Âşık Haydarî
mahlasıyla bilinen Kaya Özlük’ün
vefatının üzerinden bir yılı aşkın bir
zaman geçti. Kırıkkale Kaya Özlük için
ilerde bir vefa örneği gösterir mi
bilemeyiz ama bugüne kadar
gösterdiğini söyleyemeyiz. Bu bakış
açısı sadece Âşık Haydarî İçin değil
elbette; yetiştirdiği birçok ünlü için de
geçerlidir. Keskin ilçemizde Hacı Taşan
parkını görmüştüm de için sızlamış, bir
yazıma konu etmiştim.

VII
Bir gemisi/teknesi olanın tek iskelesi
olurmuş… Yazı denilen okyanustaki
harf teknelerin ise düş kıyıları vardır
şiire yanaştıkları…
VIII
Suskunun izinde tüten yanık acısı
Günlük ağacının…
IX
Her mevsim bir sohbetti
Söyleştiğimiz o söylence…

Âşık Haydarî İle beş altı yıl kadar
önce Antalya’da karşılaşmış tanışmış ve
sohbet etme imkânımız olmuştu. Bir
hemşerisi ile gurbette buluşmaktan
sevinç duyarken doğup büyüdüğü
memleketi için ise ‘‘ Sığdırmadılar
hocam beni Kırıkkale’ye’’ değişi
dokunmuştu bana doğrusu.
Bir söyleşisinde ‘‘Dedem Korkut’tan
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günümüze kadar bu toplum binlerce
halk ozanı üretmiş; ancak şunu
yaparız, eski dil ustalarını ve kalem
ustalarını aşmamız mümkün de değil,
onu hemen belirteyim.’’ Diyerek
geçmişine bağlılığı, alçak gönüllülüğü
elden bırakmayan ve yörede Abdaloğlu
olarak bilinen Hacı Taşan’dan etkilenen
Âşık Haydarî 10 Kasım 1938 günü
Keskin’in Haydar Dede köyünde
dünyaya gelir.

Daha sonra özür dileyerek elini öper ve
dostluklarını güçlendirir.

Okul çağına gelince babası okula
göndermez. Köyün öğretmeninden
babasına okula göndermesi için ricacı
olmasını ister. Babasının verdiği cevap
ise ‘‘Bırak hoca! Bu adam okursa
milletin başına belâ olur! Bu kâfir olur’’
şeklinde olur.

‘‘İstanbul, Samsun, Sivas, Ankara
Bağımsız bir vatan kurdu Atatürk
Halkının gücünü öz benliğinde
Kurtuluş Savaşı verdi Atatürk’’ Derken
aynı zamanda bir Atatürk hayranı olan
aşığımız 1980 yılında Antalya’ya taşınır
ve geleneği burada sürdürür.

On yaşlarında el kapısına çıkar.
1959’lu yıllara kadar Hasan Dede
köyünde el kapısında iş görür, Köyde
yapılan cemlere katılan yerli yabancı
âşıkları dinler. Bu arada tezeneye
dokunmaya da başlamıştır. Bu durum
babası tarafından dışlanmasına sebep
olur. Diğer taraftan ise ilerde halk ozanı
olmasının yolunu açacaktır.

‘‘Şimdi kiminlesin diye bana sorsalar
Ezenden olmam ki ezilendenim,
Eşkıyalar dört yanımı sarsalar
Ezenden olmam ki ezilendenim

Daha sonra Ahmet Yesevi ve
Anadolu’yu ilk Türkleştirenlerden birisi
olduğuna inandıkları oğlu Kudbettin
Haydar hakkında araştırmalar yapar.
Köylerinde bulunan Haydar Sultan
Türbesinin gelirinin sosyal adalete
uygun bir şekilde harcanması için
girişimlerde bulunur.

Söylerim doğruyu babam da olsa
Dünya parasıyla ceplerim dolsa
Pir Sultan misali boynum vurulsa
Ezenden olmam ki ezilendenim
Adalet kurulsa bir sınav versem
Halkın hakkı için ölsem dirilsem
Nesimi misali dara gerilsem
Ezenden olmam ki ezilendenim’’

Askerlik dönüşü Zeynep hanımla
evlenir ve geçim derdi başlayınca
Ankara’ya taşınır. Ankara’ya taşınması
Edebiyat çevresiyle tanışmasına olanak
sağlar. Mahlasını veren Âşık Veysel ile
Hüseyin Çırakman ile tanışması
Ankara’ya taşındığı ilk yıllara rastlar.
Şiir yazmaya başlamıştır artık ve ilk
karşılaşmalarında

Diye seslenen ve hakkında tez
çalışması da bulunan aşığımız şiirlerini
‘’Cumhuriyet Türküsü’’ adlı eserinde
toplar.
25 Nisan 2015 tarihinde vefat eden
aşığımızı rahmetle anıyor Ruhu şad
olsun diyor yazımı bir şiiriyle

‘’Kuzu kurban olmaz yaşlanmayınca
Âdem Âdem olmaz taşlanmayınca’’

diyerek ilk etapta Veysel’i de üzmüştür.
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noktalamak istiyorum

29 EKİM’DE
ATATÜRK’Ü
ANLAYABİLMEK

‘‘Dost Yumruğu
Yurdumun üstünde kara bulutlar
Askere alındı eşler çocuklar
Memlekete gelmiş emperyalistler
Onun için sıkarım dost yumruğu
On dokuz Mayıs’ta Samsun’a vardık
Bir ulus birleştik el ele verdik
Gaziler yaşattık şehitler gördük
Onun için sıkarım dost yumruğu
İşgale uğrar mı hiç Anadolu
Buna izin vermez evlisi dulu
Savaşmaktan geçer barışın yolu
Onun için sıkarım dost yumruğu

Ahmet ÖZDEMİR
Cumhuriyet olmasaydı var olur
muydum? Torunlarım olacak mıydı?
Üzerine insan kaderinin, olmuş ve
olacakların yazılı olduğuna inanılan
İlahi levhaya, eskiler, “levh-i-kalem”
derler. Kuşkusuz bunların hepsi,
alnımızda yazılı. Cumhuriyet’in
kurucusu Atatürk’ün varlığı da bir
raslantı değil.

Bu yapının temelini kurmaya
Yeni nesli öğretmene vermeye
Daha uygar bir Türkiye görmeye
Onun için sıkarım dost yumruğu
Uğraşımız irticayla terörle
Soyguncu çetesi mafya el ele
Buna izin vermeyiz biz bile bile
Onun için sıkarım dost yumruğu

Yüzelli yıl önce yaşamış Şarkışlalı bir
halk ozanı var. Adı Serdarî. Bir
destanına :

Nasıl avladılar bunca ceylanı
Sahil yağmalayıp orman yakanı
Peşkeş çektirmeyiz güzel vatanı
Onun için sıkarım dost yumruğu

“Nesini söyleyim canım efendim / Gayri
düzen tutmaz telimiz bizim. / Arzuhal
etsem de deftere sığmaz / Omuzdan
kesilmiş kolumuz bizim.” diyerek
başlıyor. Bu uzun destanı ” Serdari
halimiz böyle n’olacak / Kısa çöp
uzundan hakkın alacak / Mamurlar
yıkılıp viran olacak / Akibet alınır
öcümüz bizim” diyerek bitiriyor.
Şarkışlalı Serdari ve onun peşinden
gelenler, “Gayri düzen tutmaz telimiz
bizim” karamsarlığı içindeyken bir
Mustafa
Kemal
doğdu.

Memleket emanet genç nesillere
Mustafa Kemal’den kaldı bu töre
Eski kafalarla kapanmaz yara
Onun için sıkarım dost yumruğu
Bugüne zor geldik hey bir ahmak
Anıttepe’deki yaşayana bak
Keskinli Haydar’ım olamaz tutsak
Onun için sıkarım dost yumruğu’’

Okşar, över gibi gösterip Atatürk’e
vuranları
görüyoruz.
Oysa
akıl
perdesini
ve
gönül
kapılarını

Osman Öcal
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aralayıversek, biraz vicdanın sesini
dinleyebilsek…

durumunu ve geleceğini koruyan ve
koruyacak olan her kuruluş için en
esaslı eğitim vasıtalarından biri olduğu,
kolaylıkla anlaşılır.”diyor.

Atatürk’e göre, güzel san’atlar uygar
olmanın işaretidir. Fikir hayatının can
damarı ve kültürlü insan yetiştirmede
eğitim aracıdır. Diyor ki:

Atatürk; “Güzel san’atlarda başarı,
bütün inkılapların başarılı olduğunun
en kesin delilidir. Bunda başarılı
olamayan milletlere ne yazıktır.” diyor.

“San’at, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade
söz ile olursa şiir, nağme ile olursa
müzik, resim ile olursa ressamlık,
yontma oyma ile olursa heykeltraşlık,
bina ile olursa mimarlık olur. ….
San’atkâr da, toplumda uzun mücadele
ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk
hisseden insandır.”

Atatürk : ” San’atsız kalan milletin,
hayat damarlarından biri kopmuş
demektir” diyor.
Ve
Atatürk:
“Hepiniz milletvekili
olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta
Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat bir
san’atkâr olamazsınız” diyor.

Atatürk’e göre, san’atkâr ile bütün
millet,
bütün
insanlık
övünür.
San’atkar, insanlığın ortak değeridir.
“Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş
olmak isteyen herhangi bir millet,
mutlaka heykel yapacak ve heykeltraş
yetiştirecektir.” diyor.

Atatürk’e
göre,
kamuoyunun
araştırılmasının bilinmesinin önemi
büyüktür. Kamuoyunu temsil edecek
sağlıklı bir basını gereklidir. Türk
milletinin sağlam bir fikre sahip olması,
sağlam bir kamuoyu oluşması için
temeldir. Atatürkçülükte basının görevi,
yalnız olayları yansıtmak değildir.
Basın verdiği bilgiler, yaptığı yorumlar,
ileri sürdüğü fikir ve düşüncelerle geniş
halk kitlelerinin eğitim ve öğretimine
katkıda bulunmalıdır. “Basın milletin
genel sesidir. Bir milleti aydınlatmada,
ona doğru yolu göstermede, bir milletin
muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte,
özetle bir milletin hedefi mutluluk olan
ortak
yönde
yürümesinin
sağlanmasında basın, başlı başına bir
kuvvet, bir okul, yol göstericidir.”

Atatürk; “Müziksiz hayat zaten mevcut
olamaz. Müzik hayatın neş’esi, ruhu,
sevinci, herşeyidir. Yalnız müziğin
çeşidi incelenmeye değer. Bunu açıkça
bilmeliyiz.
Milli
ince
duyguları,
düşünceleri anlatan yüksek deyişleri,
söyleyişleri toplamak, onları bir an
önce modern müzik kurallarına göre
işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde
Türk millî müziği, yükselip evrensel
müzikte yerini alabilir.” diyor.
Atatürk; “Askerlik bile, kendini içinde
bulunduğu topluma anlatabilmek ve
büyük
insanlık
ve
kahramanlık
yolculuğunu
hazırlayabilmek
için
uyandırıcı,
yönlendirici,
harekete
geçirici ve nihayet fedakâr ve
kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta
bulur. Bu itibarla edebiyatın her insan
topluluğu ve bu topluluğun şimdiki

Medyada yalnız sürüm ve kazanç hırsı
hâkim olursa, halka yol gösterme, halkı
eğitme, halkı temsil etme niteliği
kaybolur. Atatürk düşüncesindeki
gazetecilik, bir kazanç işi değil,
toplumsal kuruluşlardır.
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BEYİN SANCISI
Uğursuz günlere gebe geceler,
Sülükler emiyor beyin zarımı.
Çözümsüz kafamda tüm bilmeceler,
Çaldılar cadılar yıldızlarımı.
Hoyrat rüzgârlara açtım yelkeni,
Ufuklar gem vurdu mesafelere.
Işığı emerken şeytan üçgeni,
Zühal’i indirdim burcundan yere.
Meydanlar maddenin sefil pazarı,
Mekânlar ruhumu eriten kezzap.
Nereye atfetsem, dönsem nazarı,
Akla işkencedir, mantığa azap.
Bir forsayım, bağlı elim, ayağım,
İçimde dehlizlerin küf kokusu.
Sesimi denize fırlatacağım,
Duysun hicranımı can evinde su.
Kozamı örmeye yetmiyor ipim,
Aklım kınından sıyrılmış kılıç.
Beni benden böyle çekip alan kim,
Sen söyle başımda uçan kırlangıç.
İbrahim SAĞIR
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YİTİK BAHAR
Yitik baharları ararken ömrüm
Bülbül feryat eder gül yarım kalır
Gönlüm yol yorgunu aklım kötürüm
Düş penceresinde tül yarım kalır
Kapı ne tarafta anahtar kimde
Yolcusuz kıvrılır yollar içimde
Ki bahar bir resim eski takvimde
Yaprak erken düşer yıl yarım kalır
Çiçeği var meyvesi yok ne acı
Erken gazel döktü gönül ağacı
Ayak baştan baş ayaktan davacı
Yolcu boyun büker yol yarım kalır
Maksadın vuslatsa gafletten uyan
Makbul değil derdi tabibe beyan
Aşığın her hali maşuka ayan
Dudak mühürlenir dil yarım kalır
İrade nefs ile vuruşmaz ise
Kişi kendisiyle yarışmaz ise
Akıl gönül ile barışmaz ise
Ömür boşa gider kul yarım kalır
Talat ÜLKER
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Bakülü Şair; Dr.
Nazile Gultac

Barzani
Ceddi gibi bir kemiğin aşkına
Kapılarda it kesildi Barzani
Şaşırmadım bu asalak taşkına
Kene idi bit kesildi Barzani
Hayallerim hayâ gitmesin diye
Emeklerim zaya gitmesin diye
Sahiplerim yaya gitmesin diye
Yular taktı at kesildi Barzani
Bir bozukluk vardı zaten kanında
Kıyam durdu Yahudinin yanında
İnat için cezzarın dükkânında
Domuz oldu et kesildi Barzani

"Aras Aras han Aras /Bingöl'den
kalkan Aras/Al başımdan
sevdayı/Hazar'da çalkan Aras"
türküsüyle hasretimizin bitmesini ve
yeniden o güzel günlere dönmeyi
arzuluyoruz, hem de çok.
Mustafa Kemal Atatürk:
"Azerbaycan’ın sevinci bizim
sevincimiz, kederi bizim kederimizdir"
demiştir. Yine benzer ifadeyle Haydar
Aliyev: "Biz bir millet, iki devletiz"
diyerek kardeşliğimizi, en doğrusu
bütünlüğümüzü-bölünmezliğimizi
perçinleyici sözlerle işaretlemişlerdir.
Haçın hilale düşmanlığı dün
nasılsa bugün de aynı, hatta daha
şiddetle katlanarak sürmektedir.
Siyonist oyunların başında gelen en
büyük tezgâhlardan birisi İslam’ın ve
mazlum milletlerin hamisi olan Türk
Milletinin arasındaki kültür birliğini
bozmaktır. Bu oyunların en korkunç
örneklerinden birisi de Azeri ve Türkçe
isimlerin sinsice ayrıştırılmasıdır.
Oysaki "Bir tarlanın ekini, bir çınarın
dalıyız/kanımızın rengi var /

Kendisinden hafif imiş darası
Babasından böyle kalmış mirası
Dökülse de sıfatından karası
Maya tutmaz süt kesildi Barzani
Şüphem vardı imanında dininde
Eşkıyayla akitleşti ininde
Çaput çekip Mehmetçiğin önünde
Devlet için çit kesildi Barzani
Özcan’ım der hahamdan ilham aldı

Âlemi İslam’da berbat nam aldı
İsrail’in dediğince domaldı
Yellenerek g.t kesildi Barzani
Yusuf ÖZCAN
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Albayrağın alıyız"der bir ünlü
ozanımız.
Azerbaycan’daki şairleri
irdelediğimizde; hem etnik hem de
evrensel alanda gayet başarılı örnekler
sunuyorlar, bazen hüzünle beraber
anılırlar, gözleri buğulu, kalpleri aşk
acısıyla doludur. Ayrıca sözleri notaya
dökerek kaliteli müzik yapmayı
bilenlerin yaşadığı ülkedir.

üyesi ve Azerbaycan temsilcisidir.
VATAN
Parçalanıp elenmişsin/Oğulları mülteci sen
Dili- dilim bölünmüşsün Vatan
Dağlarına dağ çekilen/Bağlarına dert ekilen
Gözü yollara dikilen Vatan
Harıgülü bende düşen/Bülbülleri derde düşen
Yolları kemende düşen Vatan

Oğuz Atanın evlatlarıyız biz
Aslında: çok devlet tek milletiz. İşte bu
ülkünün ışığında eserler vererek
gönüllü kültür elçiliği yapan, kardeş
şairlerimizden Nazile Gultac,
Azerbaycan'da olduğu kadar
Türkiye'de sesini duyurdu. Şiirleriyle,
çevirileriyle aramızdaki sosyal köprüyü
örerek bağımızı sağlamlaştırdı.
Eğri oturup doğru konuşursak eğer,
Sovyetler Birliği döneminde toplumcu
gerçekçilikten başka akım ve
Rusçadan başka dil tanımayan bir
idare altında kendilerini bin bir zorlukla
geliştirmişler, bir yerde Azeri şiir ekolü
oluşturmuşlardır. Ne yazık ki tarihteki
Ermeni zulmünü- baskısını hala
üstlerinde hissetmektedirler.

"Bu şiirlerimi kalbi ilahi sevgi ile
çarpanlara armağan ediyorum. Gülçiçeklerden yapraklardan, bulutlardan,
dağlardan, kaynaklardan, pınarlardan
doğmuş şiirlerim. Benim gönül dünyam
şiirlerimde saklı" derken şair, kendini
şöyle anlatıyor:
Nazile Gultac doktor, şair. Bakü'de
yaşıyor. Dâhiliye uzmanı. Azerbaycan
Yazarlar Birliği üyesi. Prezident
teqadçüsü.
“Suya yazılan sevda”, “Yeşil pıçıltı”,
“Kalbden dudağa”( Bakı),” Ben
gönlümü bilmez miyim” ( Ankara) şiirler
kitabının yazarı.
Şiirleri Azerbaycan'da olduğu gibi,
Türkiye'de de “Kardeş kalemler”, "Türk
edebiyatı", "Bizim Ece", "Yaşam Senet"
Dergilerinde yayımlandı.

Fakat bugün yazılan Azeri şiirinin
yapısal olarak hece ölçüsü ve içerik
olarak aşk ve kahramanlık ile sınırlı
olarak tanımlanması ise bence çok
yanlıştır.
Doktor Şair Nazile Gultac, hasretin
vuslata dönüşmesinin heyecanlı
bekleyişiyle “Türkiye” şiirini kaleme
almış.

Nazile Gultac defalarca Türkiye'de şiir
şölenlerine katıldı. O, Türkiye
yazarlarıyla sıkı dostluk içinde. Şair,
bazı yazarların hikâye kitaplarını da
çevirdi ve Bakü'de yayımlattı.

TÜRKİYE
Ben hayranım/ Yavşan kokulu çöllerine/Ak örtülü
Ağrı Dağına
Karadeniz gözlerin/Marmaris bakışların
İniş- yokuş yolların/ Mukaddes bir yolumdur
Mehmetlerin kanıyla/ yoğurulan bir kalesin
Türkiye
Azerbaycan gibi/yüreğimde kalesin

Yine birçok şairin şiirlerini çevirdi,
çeşitli gazete ve web sitelerinde
yayınlattı.
Nazile Gultac, Türkiye'yi de
Azerbaycan kadar seviyor. Türkiye'nin
her hoş gününe seviniyor, acısını kendi
acısı biliyor.

Aynı zamanda Nazile Gultac, Antalya
Gülce Edebiyat Akımı Derneği’nin

“Yeşil pıçıltı” nağmeli edebi meclisinin
başkanı, üniversite bitiren iki evlat
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sahibi.
Şiirlerinde vatan, millet bayrak
temasını işleyen şair, gönül imbiğinden
süzülen duygularla aşkı dizelere
dökmüş, sevdanın büyüsünü
okuyucularla paylaşmıştır.

BİR DEDE KORKUT
HİKÂYESİNDE TÜRK
BEYİ DURUŞUNUN
TEMEL DİNAMİKLERİ
Nurullah Çetin

Seni düşüne düşüne
Seni düşüne düşüne sensizim yine/Sararıp
uykusuzluktan gözleri kıpkırmızı
Ağlamaktan sesi batmış hasretin/ mesut olamadım
Böyle hayatta seni nasıl yaşatayım/Sensizlik
yaşatıyorum bir ömür boyda
Yalnızlık yağıyor gözümden/Gam eleniyor den den.
Komşuda bir ocak yanıyor/Bana tütsüsü geliyor
Sensizlik imdadıma yetmiyor/Seni düşüne düşüne
seni bekliyor sensizliğim…

"Bana bir söz söyle" şiiriyle
sözcüklere can vermiştir adeta.
Bana bir söz söyle/Kanadında uzaklara gideyim
Nerede olsam/O söze secde edeyim
“O söz içimi ısıtsın/ Sensiz beni konuştursun
O söz heykele dönsün/ Gözlerime görünsün
Sıcaklığına bürünüp /kendimi avutayım
Bu dünyanın ağrısını/acısını unutayım
Bana bir söz söyle/Süzülen ışığını avuç avuç içeyim

Yüreğime bahar gelsin çiçek açayım”

Ana amacı hastaları sağlığına
kavuşturmak için büyük çaba
harcayan, uyumaksızın tutulan nöbetin
ardından bile yaşamsal konularda sıfır
hatayla karar vermesi beklenen bir tıp
doktoru Nazile Gultac.
Velhasıl ulvi bir meslek olan doktorluğa
koşut edebiyatla da uğraşan, nitelikli
eserler sunan, yaşamına birçok
güzellikleri sığdıran doktor şairi
gönülden kutluyor, eserlerinin daha
geniş kitlelere ulaşmasını temenni
ediyorum.

Dede Korkut Hikâyeleri, Türkün hem millî
hafızasını, hem şahsiyet rehberini, hem
kimlik ve kişilik değerlerini barındırması
bakımında zengin bir simgesel içeriğe
sahiptir. Bu hikâyeleri okurken o metinleri,
üretildiği zamana ait tarihsel bağlamla
sınırlı
tutmamalı,
o
döneme
hapsetmemelidir.
Tarihsel metinleri güncele tercüme ederek
okursak onlara anlam ve işlev yüklemiş
oluruz ve bu bizim daha çok işimize yarar.
O hikâyeleri, bugüne dönük boyutlarıyla,
mesajlarıyla, doğrudan ya da dolaylı
telkinleriyle de değerlendirmelidir. Bu
bakımdan
Dede
Korkut
Hikâyeleri
güncelliğini, önemini ve değerini hâlâ
koruyan evrensel nitelikli edebiyat
metinleridir.
Bu yazımızda “Salur Kazan’ın Tutsak Olup
Oğlu Uruz’un Çıkarttığı Boyu” adlı metnin
bir Türk beyinde olması gereken temel
özellikleri ve değerleri nasıl içerdiği ve
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günümüze
duracağız.

dönük

mesajları

üzerinde

giyindirip kuşatırlar ve oğlu Uruz’a karşı
savaşa sürerler.

Önce hikâyenin kısa özetini verelim:
Trabzon tekfuru, Türk beylerbeyi Kazan’a
bir şahin hediye eder. Kazan da
adamlarıyla birlikte ava çıkar. Av sırasında
şahin, Tomanın kalesine kaçar. Kazan da
şahinin peşinden adamlarıyla Tomanın
Kalesine gider. Orada uykuya dalar.
Tomanın kalesi tekfuru, askerleriyle
Kazan’ın üzerine baskın yapar. Savaş çıkar.
Kazan’ın 25 adamı şehit olur. Kazan’ı da
ellerini ayaklarını bağlayıp arabaya
koyarlar ve götürüp bir zindanda bir
kuyuya atarlar.

Ancak savaş sırasında Kazan ve oğlu
birbirlerini tanırlar ve sarılıp kucaklaşırlar.
Birleşip kâfirlere karşı savaşa devam
ederler. Kaleyi alıp kiliseyi mescit yaparlar.
Uruz babasını alıp Oğuz içine getirir.
Kurtuluşun şerefine yeyip içip eğlenirler,
toy yaparlar.
Şimdi de hikâyede yer alan bazı olay
motiflerini günümüze gönderdiği mesajları
bakımından irdeleyelim. Yani hikâyeden
günümüze dönük dersler üretmeye
çalışalım:
*Türk Beyliğinin Göstergesi Olan Önemli
Motifler: Bu hikâye, olay anlatımına dayalı
bir kurgu ise de aslında barındırdığı önemli
bazı motifler bağlamında gerçek manada
karizmatik bir Türk Beyinde olması ve
olmaması
gereken
bazı
şahsiyet
özelliklerine vurgu yapmaktadır. Onlara
bakalım:

Tekfurun karısı Kazan’ı görmeye gelir.
Kazan’a halini hatırını, neler yaptığını
sorar. Kazan da kadına yerin altında
ölülere verilen yemeklerini onarın
ellerinden aldığını, Tekfurun ölmüş olan 7
yaşındaki kızına bindiğini söyler. Kadın,
kocasına gelip Kazan’ın yeraltında
kızcağızına bindiğini, belini kırdığını, ölüleri
için verilen yemekleri toplayıp kendisi
yediğini, bu yüzden Kazan’ın kuyudan
çıkarılmasını ister.

*Trabzon Tekfuru, Türk beyi Kazan’a bir
şahin hediye eder. Görünüşte bu bir
dostluk, yakınlık, barış alametidir. Ama
hediye edilen şahin, özel olarak eğitilmiş
olmalı ki, av sırasında Tomanın Kalesine
uçar. Kazan ve adamları da onun peşinden
kaleye giderler. Böylece Kazan ve
adamlarını tuzağa çeker.

Tekfur kabul eder, Kazan’ı kuyudan çıkarır
ve ona “bizi öv ama Oğuzları kötüle” der.
Kazan’ı kuyudan çıkarırlar, “haydi bizi öv”
derler. Kazan da “bir adam getirin, ona
bineyim, o zaman sizi öveyim” der. Bir
kâfir getirirler eşek gibi üzerine biner ve
onu öldürür. Sonra da “kopuzumu getirin,
sizi öveyim” der. Kopuzu eline alır ve
“aslımı kötüleyemem” deyip kendisini
över, kâfirleri övmez.

Bu motifin simgesel karşılığı şudur: Bir
Türk Beyi, düşmanların bize güler yüzünü,
iyi,
yardımsever,
dost
görünen
yaklaşımlarını iyi okumalı, niyetlerini
sezmeli, tuzağa düşmemeli, temkinli
olmalıdır. Dost eli gibi uzatılan her el dost
eli olmayabilir. Bu el kişiyi tuzağa çekme
çengeli de olabilir, dikkatli olmalıdır.

Kâfirler de “bizi övmedi bunu öldürelim”
derler. Sonra öldürmekten vazgeçip
domuz damına kapatırlar. Bu arada
Kazan’ın oğlu Uruz büyümüştür. Babasının
Tomanın Kalesinde tutsak olduğunu
öğrenince askerlerini toplayıp babasını
kurtarmaya gider. Kâfirlerle savaşa
tutuşur. Tekfur, adamlarına “Kazan’ı
zindandan
çıkarın,
oğluna
karşı
savaştıralım” der. Kazan’ı hazırlarlar,

*Kazan’ın yakın adamları, beyleri “Hânım
dönelim” derler, ama o biraz daha gidelim
diyerek
tuzağa
iyice
düşer.
Demek ki Türk beyi, danışmanların,
âlimlerin gerçek Türk aydınlarının sözünü
dinlemelidir. Dinlemez de tek başına
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bildiğini okursa tuzağın derinlerine kadar
çekilir.

edilmeyi kabul etmez. Türk, elini kolunu
bağlayan bütün esaret, kölelik, sömürge
iplerini söker atar, kendisini mutlaka özgür
kılar. Ayrıca kendisine bunu yapanlarla da
alay ederek, onları kendinden üstün ve
büyük değil de küçük görerek onlara güler.

*Kazan, kâfirlerin kalesinde uykuya dalar.
Kâfirler de baskın düzenlerler. Adamlarını
şehit ederler, Kazan’ı da ellerini ayaklarını
bağlayıp
götürürler.
Bu motifin göndergesi şudur: Türk beyi
düşmanların
tuzağında
uykuya
dalmamalıdır, gafil olmamalıdır. Her
zaman dikkatli olmalı, kurulan tuzaklara,
düzenlere, hilelere karşı uyanık olmalıdır.
Yoksa baskınla avlanır.

Adeta bu tavrıyla şöyle demek ister: “Siz
kimsiniz ki beni bağlayıp götüreceksiniz.
Size teslim olmam, sizi büyük ve güçlü de
görmem. Hepiniz benim nazarımda sinek
gibisiniz.
Beni
köleleştirme,
sömürgeleştirme
oyununuza
sadece
gülerim.” Böylece kâfirlere üstten,
tepeden bakar.

Nitekim bunu günümüze sembolik manada
uyarlarsak şunu söyleyebiliriz: Amerika ve
Avrupa Birliği kaynaklı dayatılan her
siyaset, yabancı şirketlere kaptırılan her
ekonomik kaynak, batıdan alınan her
kültür, sanat, felsefe birer Tomanın kalesi
tuzağıdır.

Türk beyi, düşmanlarını o kadar küçük
görür ki kendisini zindana götüren arabayı
beşiği; götüren kâfirleri de yamrı yumru
dadı gibi görür, öyle algılar. Bu, Türkün
kendine olan özgüveninin ne kadar yüksek
olduğunu, düşmanlarından hiçbir zaman
korkmadığını, kendisine kurulan her
tuzağa alaylı bir gülümsemeyle baktığını,
korkuya, şantaja, tehdide esir olmadığını
gösterir.

Türk beyi, gâvurun emperyalist dayatmacı
siyaseti, vatanımızın her yerini işgal eden
gâvur şirketleri, gâvur sanatı, felsefesi,
ideolojisi içinde gaflet içerisinde uykuya
dalarsa sonu felaket olur. Yani bu
tuzaklardan kurtulup kendi siyasetini,
kendi millî ekonomisini, kendi Türk İslam
kültür ve medeniyetinden oluşan kendine
ait bağımsız ve hür Türk kalesinde Türk
vatanında uyumazsa gâvur, ani baskınla
gelir işgal eder, elini ayağını bağlayıp alır
götürür.

*Kazan, bir zindan içinde kuyuya atılır.
Tekfurun karısı onunla alay eder.
“Yeryüzünde mi daha iyisin, yeraltında mı?
Kuyunun içinde ne yer, ne içer, neye
binersin?” Diye alaylı bir şekilde güya hal
hatır sorar. Kazan da ona: “Ölülerinize
verdiğiniz yemekleri ellerinden alırım,
ölülerinize eşek gibi binerim” der. Kadın:
“7 yaşında ölen kızım var, ona binme” diye
yalvarır. Ama Kazan: “Hep de ona binerim”
diye kadını delirtir. Kadın bunun üzerine:
“Senin elinden ne yeryüzünde dirimiz, ne
yeraltında ölümüz kurtulurmuş” der.

*Kazan’ı uykuda yakalayıp ellerini ve
ayaklarını bağlayıp arabaya atarlar ve
götürürler. Giderken araba gıcırtısından
uyanır ve gerinerek ipleri koparır.
Arabanın üzerine oturur, elini eline çalıp
kas kas güler. Kâfirler “niye gülersin?”
derler. O da “bre kâfirler bu arabayı
beşiğim sandım, sizi de yamrı yumru adam
sandım” der.

Bu olay parçasından bugüne dönük olarak
çıkaracağımız mana şudur: Düşmanlar
Türkü zindana, kuyuya atabilir, her türlü
hürriyetten mahrum edebilir, gelip bir de
tepesine çöküp alay edebilirler. Bu durum
karşısında Türk beyi ezilip büzülmez,
ümidini kaybetmez, en zor, kötü ve
olumsuz şartlara bile teslim olmaz. Bütün
bunların üstüne çıkarak zalim düşmanla

Bu olay parçasında Türkün bey olma
şuuru, özgüveni çok yüksek bir üstünlük
duygusu ve iradeli şahsiyeti çok bariz
olarak verilmiş. Buna göre Türk beyi ve
onun temsilciliğinde Türk milleti, elleri
kolları bağlı olmayı yani esir ve köle
14

alay ederek onu psikolojik olarak ezer.
Zulmün altında kalmaz, ümidini diri tutar,
sebat eder, sabırla karşılık verir ve
şahsiyetini ezdirmez.

talimatına uymamıştır. Bu talimatı dayatan
gâvurla alay etmiştir ve şöyle demiştir: “Bir
adam getirin üstüne bineyim, sizi o zaman
öveyim”. Bir kâfir getirirler. Kazan onun
sırtına eyer, ağzına yular vurur, sırtına
biner, yularını çekip ağzını ayırır ve kâfiri
öldürür. Üzerine çöker ve: “Bre kâfirler
kopuzumu getirin, sizi öveyim” der.
Kopuzunu verirler ama o kâfirleri değil de
kendini över. Ve asıl olarak övünmeyi de
yerer ve şöyle der:

*Tekfur: “Kazan’ı kuyudan çıkarın bizi
övsün, Oğuz Türklerini kötülesin, böyle
yaparsa
salıverelim
gitsin”
der.
Burada bugün de güncelliğini hâlâ koruyan
önemli bir emperyalist motif var. O da
gâvurların Türkleri mankurtlaştırmak, esir
ve köle etmek için uyguladıkları psikolojik
baskı ve kültür emperyalizmidir. Yani gâvur
Türke diyor ki: “Bizi öv, kendini kötüle.
Amerika’yı, Avrupa Birliği’ni, Rusya’yı,
Çin’i, İsrail gâvurunu öv ama Türklüğü,
Türklük ve Müslümanlık değerlerini
kötüle.”

“Muhammed’in dini aşkına kılıç vurdum
Ak meydanda yamru başı top gibi kestim.
Orada bile erim, beyim deyü övünmedim
Övünen erenleri hoş görmedim.”
Demek ki Türk beyi gâvur tarafından
dayatılan mankurtlaştırma, köleleştirme,
sömürgeleştirme
talimatına
uymaz.
Kendisiyle alay eden düşmanla daha etkili
bir şekilde alay eder. Şahsını yüceltmez,
kendisi için, nefsi için değil; Allah için
mücadele ettiğini, bu yolda büyük zaferler
kazandığı halde nefsini Firavunlaştırıp
yücelterek övünmediğini, hep mütevazi
olduğunu belirtir. Demek ki Türk beyi
kendi pis nefsini, heva ve heveslerini
tatmin için değil; Allah rızası için çalışır ve
savaşır. Kazandığı başarılar için de nefsini
kutsallaştıracak bir pay çıkarmaz ve
övünmez.

Nitekim 1839 Tanzimat Fermanının
ilanından beri basın yayın organlarında,
eğitim
kurumlarında, kültür
sanat
ortamlarında, siyaset hücrelerinde hep
Avrupalıların ne kadar üstün, ne kadar
medeni, ne kadar ileri, demokrat,
hümanist oldukları anlatılarak gâvur
sürekli övülmüş. Ama öbür taraftan
Türklerin ve diğer Müslümanların ne kadar
geri, ilkel, barbar, cahil, kültürsüz oldukları
vurgulanarak bizi biz yapan Türk-İslam
değerleri hep kötülenmiştir.
Yani hikâyedeki kâfir tekfurunun Türk beyi
Kazan’a: “Bizi öv, kendinizi kötüle” öğüdü,
Tanzimat’tan bu yana hep uygulama alanı
bulmuştur. Özellikle Türk ve İslam düşmanı
karanlık aydınlar, Batının içimizdeki
lejyonerleri, paralı askerleri, gâvur
projelerinin tercümanı ve uygulayıcısı olan
entelektüel gevezeler, gâvur taşeronu
siyasetçiler, gâvur tercümanı bilim adamı,
uzman ve gazeteciler, felsefeci ve
eğitimciler hep gâvur Batıyı övmüş,
Müslüman Türkü kötülemiştir. Dede
Korkut atamız, yüzyıllar öncesinden bu
evrensel nitelikli acı hakikati görmüş ve
Türkü uyarmıştır.

*Kâfir Tekfuru Kazan’a: “Bizi öv, kendinizi
de kötüle” dediğinde Kazan:
”Eline girmişken bre kâfir öldür beni
Kara kılıcını çal boynuma kes başımı
Kılıcından sapacağım yok
Kendi aslımı, kendi kökümü
kötüleyeceğim yok!
Oğuz erenleri dururken seni öveceğim
yok!” der.
Yani Türk beyi gâvurun, düşmanın keyfi
için kendi milletini, kendi kültürünü,
değerlerini,
medeniyetini,
kimliğini
kötülemez. Bugün Batı, “eğer bizimle
olmak, Avrupa Birliğine girmek istiyorsan
Türklük ve Müslümanlık değerlerini bırak,
bunlardan vazgeç, hümanist, liberal,

*Tekfur Kazan’a: “Bizi öv, kendinizi kötüle”
demiş ama Kazan bu mankurtlaştırma
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enternasyonalist, demokrat, dinlerarası
diyalogcu, her türlü düşmanına karşı
hoşgörücü ol. Türklük iddiandan vazgeç,
İslam’ı da unut” diyor.

Türklere bu konuda dikkatli olmamız
konusunda şöyle öğüt vermişti:
“Ötüken'de oturup Çin milleti ile anlaştım.
Çin Kağanı altını, gümüşü, ipeği sıkıntısız,
öylece gönderiyor. Yalnız şunu anladım ki,
Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı
yumuşak imiş! Tatlı sözle, yumuşak ipekle
aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırır.
Yaklaştırdıktan sonra da ona kötülükler
eder;
bilgili, cesur insanları ilerletmez; yanılan
insanı yaşatmazmış! Çinlinin tatlı sözüne,
yumuşak ipeğine aldanıp, Türk Milleti, çok
çok öldün! Böyle giderse, daha da
öleceksin!“

Bu hikâyede Dede Korkut, bugünün Türk
beylerine de uzanan evrensel bir öğüt
veriyor. Demek istiyor ki: “Senin
düşmanların seni kılıçla, savaşla yok
edemez. Seni ancak seni sen yapan
değerlerine seni düşman ederse, sana
Türklüğü ve Müslümanlığı kötülerse o
zaman seni yenebilir ve tasfiye edebilir.
Bunlara karşı uyanık ol, sakın kendini
kötüleme, ezik olma, sen ne yaparsan yap,
isterse beni öldür ama kendi kökümü
kötüleyemem” de diyor.

Ayrıca Türk beylerinin savaş amacı,
dünyalık kazanmak, yağma, talan yapmak,
ganimet elde etmek, nefsini kabartarak
övünmek, nefsini tanrılaştırmak değil,
Allah rızasını kazanmaktır. Yanlış, batıl
inançları ve düzenleri ortadan kaldırıp hak
hukuk, adalet, insanlık medeniyetini
kurmaktır; yani kiliseyi yıkıp mescit
yapmaktır.

*Kazan’ın şu sözleri Türk devlet felsefesini,
temel ilkelerini, bir Türk beyinde olması
gereken özellikleri açıkça ortaya koyar.
Kazan şöyle der:
“Ak Hisar Kalesinin burcunu yıktım
Ak akçe getirdiler, puldur dedim.
Kızıl altın getirdiler, bakırdır dedim
Ala gözlü kızını, gelinini getirdiler,
aldanmadım
Kilisesini yıktım, mescit yaptım
Altınını, gümüşünü yağmalattım/
Orada bile erim, beyim deyü övünmedim
Övünenleri hoş görmedim
Eline girmişken bre kâfir, öldür beni, yitir
beni
Kendi aslımı, kendi kökümü
kötüleyeceğim yok
Seni öveceğim yok.”

*Kâfirler Kazan’ı oğlu Uruz ile savaştırmaya
çalışırlar.
Ama baba
oğul savaş
meydanında
karşı
karşıya
gelince
birbirlerine sarılırlar, birleşirler ve hep
birlikte kâfirlere karşı savaşırlar. Kaleyi
alırlar, kiliseyi yıkıp yerine mescit yaparlar.
Birlikte Oğuz içine gelip eğlence, toy tertip
ederler.

Demek ki bir Türk beyi, düşmanların hile
ile Türkleri avlamak için para pul, güzel
kadın tekliflerine aldanmayacaktır. Türk
beyi, düşmanın ak akçesine, kızıl altınına
ve ala gözlü kızına aldanmayacak, yani
Türkleri çökertmek için birer tuzak olan bu
tür
rüşvetlere
kanmayacak,
aldanmayacaktır. Aldanırsa yok olur.
Bu konuda Türkler pek çok tecrübeler
yaşadılar. Vaktiyle Göktürkler Çinlilerin
para pul, mal mülk rüşvetleriyle perişan
olmuşlardı da Bilge Kağan atamız biz

Bu motifin günümüze dönük telkin ettiği
mesaj şudur: Bugün Haçlı Siyonist kâfirler
de, Avrupa’sı, Amerika’sı, Rus’u, Çin’i,
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İsrail’i hepsi baba oğul mesabesinde olan
Türk milletini etnik, mezhep, hayat tarzı
farklılıklarına göre çarpıştırıp savaştırmaya
çalışıyor. Bu şeytani tuzağa karşı bütün
Türkler ve diğer Müslümanlar etnik köken
farkına, mezhep farkına, hayat tarzı farkına
bakmadan
birbirlerine
sarılmalı,
kucaklaşmalı, birleşip ortak düşman olan
kâfirlere karşı savaşmalıdır. Türkün ve
diğer Müslümanların dirliği düzenliği,
rahatı buna bağlıdır.

OĞUZLAR-TÜRKMENLERIRAK TÜRKMENLERİ
TANER ÜNAL

*Hikâyenin sonunda Dedem Korkut şu
sözleri söyler:
“Hani övdüğümüz bey erenler
Dünya benim deyenler?
Ecel aldı, yer gizledi
Fani dünya kime kaldı
Gelimli gidimli dünya
Son ucu ölümlü dünya!
Ölüm vakti geldiğinde arı imandan
ayırmasın! Kadir seni namerde muhtaç
etmesin.”
IRAK TÜRKLERİ TÜRK VATANININ BİR
PARÇASIDIR. HEPİMİZ OĞUZLARDAN
GELEN TÜRKLERİZ.
OĞUZLAR, HUNLAR, GÖKTÜRKLER
KIPÇAKLAR VD BİR ÇOK TÜRK
DEVLETİNİN SIĞINAĞI OLMUŞ, GEREK
KURULUŞ SIRASINDA GEREKSE
KURULDUKTAN SONRA TÜRK BOY VE
BUDUNLARININ MEYDANA GETİRDİĞİ
BÜYÜK BİR KONFEDERASYON OLMAYA
DEVAM ETMİŞTİR.
BU SEBEPLE OĞUZLARDAN GELMEYEN
TÜRK KARDEŞLERİMİZDE ÇOK YAKIN
AKRABALARIMIZDIR.

Demek ki Türkün hayat ve devlet
felsefesinde temel ilke şudur: Kişi dünyalık
başarıları ile, savaş zaferleri ile, zenginlikle,
makamla mevkiyle övünüp
Firavunlaşmamalı, Karunlaşmamalı,
tiranlaşmamalı, nefsini azdırıp
putlaştırmamalı, tanrılaşma yoluna
girmemeli. Her zaman mütevazi olmalı,
hak hukuk bilmeli, kimseye kötülük,
haksızlık, zulüm yapmamalı. Zira hayat, bu
kısacık dünyadan ibaret değildir.
Bunun bir de ahiret süreci var. Asıl hayat
oradadır. Orada cenneti kazanabilmek için
bu dünyada kötülük değil iyilik yapmalı,
azgınlık yerine kişi haddini, sınırını bilmeli.
Kişi bir gün mutlaka öleceğini, öldükten
sonra bu dünyada yaptıklarından hesap
vereceğini düşünmeli ve hayatını, ömrünü
iyilik, güzellik, sevap, yardım yaparak
geçirmeli. Kimsenin hakkına girmemeli,
düzgün ahlaklı, faydalı, verimli bir hayat
yaşamalıdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Barzani'nin ilan ettiği referandum ile ilgili
gelişmeler devam ederken bir yandan da
arkadaşlarımızdan gelen soruları cevaplamaya
devam ediyoruz. Bilhassa gençlerimiz
tarafından en çok sorulan sorulardan birisi de
Irak Türklerine neden "Türkmen" denildiği,
"Türkmen" deyiminin tarihsel boyutu ve
anlamı ile ilgiliydi. Diğer kıymetli
arkadaşlarımızın da bilgilerini tazelemeleri
bakımından Sevgili genç evlatlarımızın
sorularını Oğuzlardan bu yana ele alarak kısaca
paylaşıyoruz
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OĞUZLAR

gelir.” Kaşgarlı Oğuz’un aslen yirmidört boy
olduğunu, ancak iki Kalaç boyunun
fedarasyondan ayrılması ile geriye yirmiiki boy
kaldığını anlatır. Oğuz Türkleri’nin
Hükümdarlarına Yabgu denir. Yardımcılarının
adı Kuz irkin’dir.."

Sevgili Okurlar,
Bilindiği gibi Oğuzlar, Türklerin en ünlü ve
önemli şubesidir. Oğuzlar, X. asırda Hazar
Denizi’nin doğusundan itibaren Sir derya
(Seyhun) nın orta mecralarına kadar uzanan
sahalarda yaşıyorlardı. Bugünkü Türkiye,
Azerbaycan, Irak, İran ve Türkmenistan
Türklerinin ataları Oğuzlardır. Yine bilindiği
üzere, Selçuklular da Oğuzlardandır.

Oğuzlar Kınık boyu, liderleri Selçuk Bey’in
idaresinde Büyük Selçuklu Devletinin
temellerini attılar. Tuğrul Bey ve onun ardılları
durumunda olan Alparslan ve Melikşah
dönemlerinde Selçuklular; Kafkaslar, İran, Irak,
Suriye ve Anadolu üzerinden Ege Denizine
kadar ulaştılar. Kınık boyunun idaresindeki bu
coğrafyalara doğudan gelen Türklerin iskân
edilmelerine bağlı olarak Türkçe Ön Asya
coğrafyasında yayıldı. (Oğuzlar bahsi ile ilgili
kısa bir giriş yapıyoruz. İleriki
paylaşımlarımızda Oğuz Türklerini daha gerniş
bir şekilde anlatacağız)

Büyük Selçuklu İmparatorluğunun
kurulmasıyla, Türklük sadece İslam tarihinde
değil, dünya tarihinde de önemli bir yer
tutmuş, Türklerin şehirlerdeki yaşantıları, asıl
vatanları olan İç Asya’dan, yeni ele geçirdikleri
toprakların sonuna kadar kesintisiz bir
sürekliliğe kavuşmuştur. Yine tarihi bir gerçek
halinde bilinmektedir ki; Selçuklu
İmparatorluğu kurulduğu sırada, Oğuzlarda
göçebe, yarı göçebe gruplar mevcuttu.
Oğuzlar’ın batısında Türk HazArler ve
Bulgarlar, doğusunda Karluklar, kuzeyinde
Kimekler vardı; güneyinde ise İslâm dünyası
bulunuyordu.

TÜRKMEN KİME DENİR?
10. yüzyıl da Oğuzların bir bölümü İslamiyet’i
kabul ettiler. 11.Yüzyılda ise Selçuklu Türkleri
İslamiyeti kabul ettiler. İslamiyet’i kabul eden
Oğuz boyları daha sonraları Türkmen adıyla
anılmaya başladı.

Bu asrın başında Oğuzlar Devleti müstakil
görünmektedir. Oğuzlar’ın başında Yabgu
unvanını taşıyan bir hükümdar bulunmaktaydı.
Oğuzlar devleti mekreziyetçi ve otoriter bir
devlet değil, feodal mahiyeti haiz bir devletti.
Her kabile irsî şeflerinin idaresinde
yaşamaktaydı ve başta bulunan hükümdarla
rabıtaları gevşekti. Yabgu devletin fiilî
idaresiyle pek meşgul olmamakta, onun
namına devlet ileri gelenleri devletin iç ve dış
işlerini idare etmekteydiler.

Nitekim Oğuzlar isimli dev eseriyle tanıdığımız
Prof. Dr. Faruk Sümer de XI yy'da İslam dinine
giren Oğuz boylarına Türkmen denildiğini
söyler.
Türkmen; Kafesoğlu, Banguoğlu gibi
tarihcilerimize göre “Yoğun bir şekilde Türk’ü
belirleyen addır” Yani Türklüğünden şüphe
duyulmayan ve onun şuurunu taşıyan kişi
Türkmen olarak nitelendirilmiştir.
Kafgesoğlu, "Türkmen" sözcüğünün Türkler
İslamiyet'e girmezden evvel dahi, siyasi bir
tabir olarak kullanıldığını söyler. "Oğuz" adı
yerine kendisine "Türkmen" diyen büyük Türk
kütlesi başta Anadolu, Irak, Suriye, Azerbaycan
olmak üzere Ortadoğu, Ön Asya ve İran'da
böylece siyasi ve sosyal yönden yeni bir
hüviyet kazanmış oldu.

Devleti idare salâhiyeti Yabgu da dahil hiç
kimsenin tek başına elinde toplanmış
bulunmamaktaydı. “Kollektif mesuliyet
sistemi” adını verebileceğimiz bir sistem bütün
devletin bünyesine hâkimdi ve devlet bir nevi
demokratik prensiplere göre idare
edilmekteydi.
Kaşgarlı Mahmut Oğuz Türklerini şöyle anlatır:
“Oğuz, Türkler’in bir boyudur. Türkmendirler.
Yirmi iki boydan oluşur. Başları Kınık’tır.
Selçuklu sultanları ondan iner. Sonra sırasıyla
Kayığ, Bayundur, Yıva, Salgur, Avşar, Bektili,
Büğdüz, Bayat, Yazgır, Eymür, Kara Bölük, Alka
Bölük, Iğdır, Üreğir, Tuturga, Ula Yondlug,
Töger, Becenek, Çavuldur, Çepni, Çarukluğ

Rene Grousset “En halis Türk kütlesi işte bu
oğuz zümresidir; bu kütlenin adı
“Türkmen”’dir. Türkmen ismi bile içinde
bulundukları milli vaziyetin
ifadesidir”demektedir. Profesör Jean Deny’in
“Garmmarie de la langue Turgue” (1921) isimli
eserinin 326. sahifesinde “Türkmen = Halis
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Türk/ Öz Türk” şeklinde izah edilir. Anadolu
Türklerinin atası olan Türkmenlerin dilleri bir
musikiyi andırır. Divan-ı Lügat-it Türk’te
“Türkmen lehçesi Türk dillerinin en latifidir.”
denilir.
Şu destanında Türkmen kelimesinin Türk
maned’den geldiği hakkında kaydedilen
rivayet edilir.

yeniliği
getirmemiştir. Zaten şu anda Türkiyede
yaşayan Türkler de
Türkmen Oğuz boylarına mensuptur
IRAK TÜRKLERİ/ TÜRKMENLER.
Sevgili Okurlar,
Bu gün Türkiye'nin güney komşusu olan Irak'ta
yaşayan soydaşlarımıza, genel olarak "Türk"
demekle beraber, son yıllarda daha da
sıklaşarak kullanılmağa başlanan "Türkmen"
deyimi de ilgi çekmeğe başlamıştır. 1918'de
sona eren Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra
Türkiye'den koparılıp, Irak adı ile kurulan
devletin vatandaşları olarak varlıklarını
sürdüren soydaşlarımızdan, uzun yıllar
"Türkler" diye söz edilmiştir.
Ne var ki 1959 yılından sonra, Irak'ta yaşayan
Türklerin Türkiye ile olan kan ve kültür
bağlarını unutturmak için, soydaşlarımıza
devlet tarafın¬dan resmî olarak "Türkmen"
denilmeğe başlanmıştır. Böylece kendilerine
göre, Irak'ta yaşayan Türklerin kökenlerinin
Anadolu'ya değil de, Orta Asya'ya uzandığını
ispata çalışan Irak yönetimi, soydaşlarımızı
Türklük dünyasının kalbi olan Türkiye'den
koparmış ve "Türkmen" deyimi ile Türklerin
Türklüğünü silmiş olacaktı.

Büyük Türkçülerden Necip Asım Türkmen
sözünün Türk insanı veya savaşçısını ifade
eden(Türk+man) sözcüklerinden oluştuğunu
ileri sürmüştür.
Buna benzer bir görüşü de Türk
müelliflerinden Hüseyin Hüsamettin ileri
sürmüş "man" takısının yücelik veya
büyüklüğü ifade ettiğini böylece ,Türkmen,
kelimesinin büyük veya yüce Türk anlamına
geldiğini benimsemiştir.
Oğuzlar, gerek bu ad altında, gerekse Türkmen
adı ile kitleler halinde Anadolu’ya gelip yurt
tutular. Bu geliş, F. Sümer’e göre, yaklaşık iki
yüzyıl kadar sürmüş ve Oğuz elinin büyük bir
kısmı bu ülkeye yerleşmiştir. Oğuzlar arasında
mühim sayıda yarı yerleşik ve yerleşik
unsurların da bulunduğu anlaşılıyor.
Dünyaca ünlü Fransız tarihçisi Cahen, Türk
kavimlerinin göçleri ile alakalı olarak şöyle
diyordu: “Türkler, son iki bin yıl içinde
Anayurtları Ortadoğu Asya’dan bir yanda Hint
Okyanusuna, öte yandan Akdeniz’e ve Orta
Avrupa’ya kadar uzanan çok geniş bir alana
yayılmış halk topluluklarından oluşmaktadır.

Bu uygulama, daha önce İngilizler tarafından
da ele alınmış, ancak bundan bir sonuç
alınamamıştı. Irak'ta 1959 yılından sonra,
Bağdat yönetimi tarafından "Türkmen"
topluluğu diye isimlendirilen Türkler, bilindiği
gibi, Lozan Konferansı sıralarında İngiliz heyeti
tarafından da "Türkmenler" olarak ifade
edilmişlerdi. O zaman Türk heyeti başkanı olan
İsmet Paşa, "Türkmen" ve "Türk"ün eşanlamlı
olduğunu, hatta bu anlamda Türkiye
Türklerinin de Türkmen olduklarını söyleyerek,
sonuçta bunun bir politik manevra konusu
yapılamayacağını ileri sürmüştü. Böylece İngiliz
tezi, daha o sıralarda çürümüştü.

“Bugün, kültürce birleşmesi kolay olan Türkler,
özellikle oğuz Türkleri yani Türkmenlerdir:
Türkiye Türkmenleri gibi, Azerbaycan, İran ve
Harzem ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz
uruğuna (soyuna) mensupturlar. Bundan
dolayı, Türkçülükteki yakın mefkuremiz Oğuz
birliği yahut Türkmen birliği olmalıdır.” der.
12 ve 13.yy'dan itibaren "Türkmen" sözü
"Oğuz" sözcüğünün yerini alarak yaygınlaşmış,
yerleşik Türklere "Türkmen" göçebelere
"Yörük" denilmiştir.
Özetlemek gerekirse Türkmenler Orta Doğu
Anadolu
ve Kafkaslarda yaşayan Oğuzlara verilen
isimdir. Zaman zaman
siyasi çevreler Türkiye Türkleri ile hudut aşırı
yaşayan Türkleri
ayırmak için özel bir çaba harcamışsa da bu bir

Irak'ta cumhuriyet dönemini başlatan
Abdülkerim Kasım yönetimi de, Türklerin
Türkmen olduklarını, bu ba¬kımdan Irak'taki
Türk topluluğunun Türkiye değil, Orta Asya
kökenli olduklarını göstermeye çalışmış ve
güya Irak'taki Türklerin Türkiye ile olan soy ve
kültür bağlarını böylece kesmeye çalışmıştır..
Tıpkı Yunan Hükümeti’nin, Yunanistan
toprakları üzerinde yaşayan Türklere Türk
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dememek için, Müslüman deyimini kullanması
gibi , Irak yönetimi de, hiç bir şekil ve surette
sonucu değiştiremeyecek olan bir yola
başvurmuştur. Buna karşılık Irak'ta yaşayan
soydaşlarımız, yönetim tarafından kendilerine
verilen "Türkmen" adından, rahatsızlık
duymamışlar, hiç yadırgamadan da bu deyimi
kullanmaktan çekinmemişler, Türklüklerine
daha da fazla sarılmışlardır.
Sevgili Okurlar,
Görüldüğü gibi Irak'ta varlığını günümüze
kadar sürdüren Türklere "Türkmen" denilmesi,
aslında altında gizli ve politik manevra yatan
bir düşüncenin başarısız bir ürünüdür.
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi "Türkmen" deyişi,
geniş ve bilindiği anlamda batıya göç eden
Türkleri, yani Oğuzları, ifade eder ki, bu
anlamda günümüzde Türkiye, Azerbaycan,
Balkan, Kıbrıs, Suriye ve Irak Türklerinin de
içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı içine alır.
Bugün Türkmenistan'da, Afganistan ve İran'da
yaşayan Türkmen boylarının gerçekte Irak
Türkleri ile, zannedildiği gibi yakın bir
akrabalıkları bulunmadığı gibi hiç birimiz ayrı
değiliz hepimiz Oğuz Türklerinden gelmekte
olan Türkleriz. Oğuzlar Hunlar,Göktürkler
Kıpçaklar vd bir çok Türk devletinin tarihten
silinme dönemlerinde sığınağı olmuş gerek
kuruluş sırasında gerekse kurulduktan sonra
Türk boy ve budunlarının meydana getirdiği
büyük bir konfederasyon olmaya devam
etmiştir. Bu sebeple Oğuzlardan gelmeyen
Türk kardeşlerimizde çok yakın
akrabalarımızdır.

SON YALAN

Türkmenlerin binlerce yıllık tarihi ve kültürel
miraslarını koruyup, geliştirerek, Irak'ta
meydana getirdikleri Türk varlığı, Türkiye'nin
ayrılmaz bir parçasıdır.

Alıştım yalnızlığa, alıştım sensizliğe,

(Gülce-SONE’M)

Bir zamanlar sevmiştim gözlerinin nemini,
Hüzünler kuruyunca halime gülmek varmış.
Seven ömür boyunca bir rüyaya dalarmış,
Uyanınca anladım yalanın gizemini.
Dolaştım Tekirdağ’da, Konya’da, Karaman’da,

Ankara’da, Antep’te izlerini aradım.
Gözlerimde hayalin hüznüne adım adım,
Yürürken konakladım İstanbul denen handa.

Bundan sonra gelsen de seni yok sayacağım,

İzin vermem sevdada dinsize, dinsizliğe.
Varsın yıllar boyunca tütsün gönül ocağım,

Türklüğe karşı girişilen düşünce ve eylem, Türk
Dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti için bugün ve
yarın büyük bir tehlike teşkil etmektedir.

Acılar yüreğimde yılan gibi kıvransın.
Sen ki, benim ömrümde kandığım son yalansın.

Bu gerçeğin anlaşılması, anlatılması ve her
Türk'ün şuurunda yer etmesi ise, yaşayan
bütün nesillerin öncelikli görevlerindendir.

Mehmet Nacar

Sevgili Okurlar,
Yarın Irakta Türk kardeşlerimize yapılan zulmü
paylaşacağız.
Görüşmek üzere Sevgiler Saygılar
28 Eylül 2017
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(A) ğustos, destanlar çağıdır, ama,
Mehmedimin ala gözleri mahmur!
Esrikliği yansımıyor dünyama
İsmiyle müsemma o soylu hamur!
(K) ızaran gül gibi ufuklarımda
Ay yıldızlı bayrak dalgalandıkça!
Kanım kaynar bütün damarlarımda,
Ürperir titrerim seni andıkça!
(E) ksik bir şeyler var; soluğun, sesin,
Misak-ı Milli’yi sorarsan eğer!
“Uyan, silkin, doğrul; yürü! ” mü dersin?
Yürürüm, yeniden doğarsan eğer!
(M) akus talihimiz iki yakamda,
Yanar yakılırım, kaderim bu mu?
Karanlıklar peşim sıra arkamda,
Turnalarla saldım al mektubumu!
(A) rtık, Elif kağnıları bıraktı,
Gelir mersedesten bir inebilse!
Göğsüne yabani çiçekler taktı,
Çıkarır ah! .. Seni.. bir seni bilse!

MUSTAFA KEMAL'LE DERTLEŞME
(M) ustafa Kemal’im duyuyor musun?
Eşkin atlar nallarını sürüdü!
Mezarında rahat uyuyor musun?
Dağlarımı duman aldı yürüdü!

(L) akin, işte böyle halimiz Atam,
Yine hüzün yine gam var atlasta!
Düşmanın sadağı, tesisatı tam,
Destanlar yazdığın topraklar hasta!

(U) fkuma gözlerin ağmıyor artık

Kanlı eller karışlıyor toprağı!
Destanlar yazılan sayfalar yırtık,
Sararıp döküyor çınar yaprağı!

Durmuş Kaya

(S) amsunda yaktığın şanlı ışığı
Balçıkla sıvazlar hain tilkiler!
Sarı sahraların iri başağı
İhanete pervazlandı ülküler!
(T) ürk’ün namusuna yine kem düştü,
Kerküğünü Batum’unu yitirdim!
Esaret üstüme dem be dem düştü
Bıraktığın sermayeyi bitirdim!
(A) ğlar Kızılırmak.. Sakarya.. İdil...
Çıkamıyor Meriç dik yokuşları!
Dilimde türküler.. hiç benim değil!
Uçar göklerinde hüzün kuşları!
(F) osfor buruşturdu bağda gülleri
Balacanlar kurban kurban üstüne
Savruluyor bir ocağın külleri,
Bülbül figan eder figan üstüne!
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DÜNYANIN DİĞER ŞİİRLERİ

ŞİİR TÜRÜNÜN ADI : Scallop

by Marie L Blanche
Adams.
Öneren :

LİNKİ
: http://popularpoetryforms.blog
spot.com.tr/search/label/Adams
KAFİYE ŞEMASI:

PAPATYA SAÇLI LEYLA

abccba deffed
ghiihg ŞEKLİNDEDİR.

Erik sarısı gökler dalın uçları beyaz
Çiy düşerse yüzüne haber gelir şafakla
Sensizlik serçe düşü gece buğusu ayaz
Yıldız düşür gönlüme göğü bana yasakla

HECE ŞEMASI :
2-4-6-6-4-2

Ay bulanır geceye kara çalar gündüzü

Örnek Şiir :

Sana gelen tükenir sevda yamaçlı Leyla

What Need for Rhyme (Scallop)

Gam dokunur yüreğe doğurur bahar güzü
İçimden geçer gider papatya saçlı Leyla

What need
have you for rhyme?
Is there a purpose served,
are rhyming words deserved
all of the time?
Indeed!

Bahar çiçekte saklı ellerin beyaz tohum
Rengârenk su damlası seni içimde ezer
Irmak olur saçların sende yıkanır ruhum
Dudağın ab-ı hayat şuh gönlüm esrik gezer
Bir ölümsüz busedir can verici nefesin

If I
should someday choose
to forego rhyming verse
my spirit would be worse
and I would lose,
so why?

Dağın yüreği magma sensizlik erir karla
Seher vakti ansızın kulağımda şuh sesin
Dökül tenha gönlüme bir bitimsiz baharla
Mehmet ÖZDEMİR
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HİSARDAN İÇERİ
VEYA
CEVDET DOĞAN IŞIK'IN ŞİİR
DÜNYASI ÜSTÜNE BİR
ANALİZ
Mustafa CEYLAN
"Dilesen kölen olur, sabahlardım kapında
İstesen yıldızlardan kolye yapıp takardım.
Pembe gül devşirirdim, bir tırmığın sapında
Ellerim ellerinde aşka türkü yakardım.
Bilmedin kıymetimi, sevgim sığmaz fezaya
Dağlar engel olmazdı, umman küçük gelirdi
İkimiz bir rokette atılsaydık fezaya,
Vadiler derya olur, Ağrı Dağı erirdi.

Şok

Rakibim çok mu iyi, mutlu musun onunla?
İsterim iyi olsun, lâyıksın her şeye sen.
Kalbime taş basarım, ağıt yazıp kanımla
Elverir ki mutlu ol, sevdiğinle kal esen."

Her gün başka çeşit şok yaşıyorum,
Aklın alışması kolay değil ki..
Ellerim çenemde dolaşıyorum,
Bu çıkan cenaze, alay değil ki..

Hisarî / Cevdet Doğan Işık

Ne pencere kaldı, ne de kapı var
Ümit güllerime vurur dolular,
Ummadığım dağa kar yağıyor kar,
Tanıyıp bildiğim olay değil ki.
*

Durum Hakk´´a ayan akıl ötesi,
Yüksel n'olur yüksel sabrın çıtası,
Gönül tellerinde ağıt notası,
Köroğlu barıyla,halay değil ki..

Tarihlerden 20.07.1930...Kütahyalı
Barutçuzade Halit Efendi'nin ve
Odabaşılardan İsmail Efendinin kızı
Nimet'in oğlu olarak Dünyaya gelir Hisarî.
Çocuğa Cevdet Doğan adı verilir.

Sentezi belli ki örste çeliksin,
Çaresiz olana katlanacaksın,
Acı ilaçlardan tatlanacaksın,
Bu şok mevsimidir balay değil ki

İlk, orta ve lise tahsilinin bir kısmını
doğduğu yerde, Lise'nin son iki yılını ise
Ankara Atataürk Lisesi'nde tamamlar.
Eflatun Cem Güney Kütahya'da, Nurullah
Ataç' da Ankara'da iken lisede
öğretmenliğini yaparlar.Şiirsel hamuru
içinde "öyküsel söylemler" bulunuyorsa
Hisarî'nin buna sebep hocası masalcı baba
Eflatun Cem Güney'dir. Evler, huzur, net ve
yalın bir söylem bulunuyorsa şiirinin ruh
kökünde, bunun sebebi de hocası Ataç'dır.

Ozan Sentezi
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Askerlik vazifesinden sonra, Toprak
Mahsulleri Ofisi, PTT, Kütahya Belediyesi,
Azot Sanayi T.A.Ş gibi kamu kuruluşlarında
32 yıl görev yaptıktan sonra da 22 yıl da
ticaretle iştigal eden Cevdet Doğan Işık
/Hisarî şairimiz, halen doğduğu Kütahya'da
yaşamakta ve şiir dünyamızda iz
bırakmaya devam etmektedir.

Roket dedikte;
"İlk roket 13. yüzyılda Çin’de yapılmış.
Yakıt olarak da barut kullanılan ve havai
fişeklere benzeyen bu roketler, önceleri
bayram ve dini törenlerde, sonraları da
savaşlarda oklara tutturularak
kullanılmaya başlanmış. Sıvı yakıtlı ilk
roket ise ABD’li Robert Goddard tarafından
1926 yılında fırlatılmış. Alman V2 savaş
roketi 1942 yılında Avrupa’da yapılan ve
uzaya ulaşan ilk roketmiş. 1957 yılında bir
Sovyet roketi uzaya ilk uyduyu fırlatmış.
Yüksekliği 110 metre, ağırlığı kalkışta
3.000 ton olan Amerikan Satürn 5 roketi
aya ayak basan ilk astronotları taşımış.
Bence, ilk "aşk roketi" ni icad edip fezaya
gönderen de Hisar'idir. Bunca yıldır şiir
dünyası içindeyim, inanın bu olaya ilk kez
rastladım.
"Kaderci" bir anlayışın, sevdiği için ölümü
göze alabilenlerin davranış psikolojisidir
bu. Bir çeşit kaçış. Hattâ kaçırmadır. Ruh
halinin delilik iplerinden dahi
koparılmasıdır. Zaten şairimizin, şiir
dünyası da aşkla dopduludur ama,
mücadeleci-kavgacı bir aşk değil; kaderci,
Hakk' a razı, iyi niyetli, hoş görülü bir aşk...
Roketlenmek, yer çekiminden kurtuluştur,
havayi fişek gibi bir anda yerden
yükseliştir. Geri dönülmeyecek bir kararın
taa kendisidir.
Aşk da, zaten malı-mülkü-toprağı-serveti
terketmektir. Aşk, yok olmaktır, erimektir.
Aşk, geri dönülmez yolların başlangıcıdır.
Sonsuzluk ateşidir...
"Roket, tepki esasina gore havada ve uzay
boşlugunda buyuk bir hizla hareket eden
ulaşım aracı. Etki tepki esasıyla hareket
eder… Şairimizin aşk-sevda roketi de aynı."
Sevgilisinin bir başkasına
meyletmesi", roketi ateşleyen etkidir.
Roket, kimsenin ulaşamayacağı hızla
hareket eder de sevdiğini aldığı gibi sevda
dünyasına doğru fırlar gider.

Nasıl mı?
Yukarıdaki dizelere bir bakın hele.
Sevdiğiyle bir rokette fezaya atılmayı göze
alan bir şair, iz bırakmayacak da biz mi
bırakacağız yani?
Peki niye bu roket olayı?
Şiir, söylenmemişi söylemek sanatıdır.
Madem öyle, işte has şiir. Roket gibi bir
şiir. Üçüncü ve son kıtada sebebi
açıklanmış roket olayının. Denmiş ki
:"Rakibim çok mu iyi, mutlu musun,
kalbime taş basıyorum, kanımla ağıt
yazıyorum yeterki sen mutlu ol..."
Ağrı Dağı'nın bile eridiği bir aşk
hararetinden, uzaya sığmayan, yıldızları
kolye yapan bir sevdalı sinesinden gül
devşirmeleri ikliminde, sevdanın kenara
bırakılması böyle sonuçlar verir.
Oysa, "aşk roketi" ne konulup
fırlatılsalardı sevenle seven, ne de güzel
olurdu.
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kaldı-dalı-balı-yolda-dalda-yollara-yıllarakollara-kollarında-yollarında-bal-al-şalgül-virgül-aldır-baldır-öldüğümügüldüğümü-sümbülleri-gülleri-tülleri-zilgül-sümbül-olmayanı-kalmayanıbulmayanı-solsa da-dolsa da-olsa daelime-dilime-ölüme-kalıcı-alıcı-bilicigeldin-aldın-kaldın-olsun-gelsin-alsıngelemezsin-bilemezsin-çile-bile-sebile-elieceli-yolun-solun-geliver-deliver-siliverolur-kahrolur-güller-bülbüller-eller...
vb...)

Ayrıca,
Ben olsaydım bu şiirin başlığına AŞK
ROKETİ adını verirdim.
Şiirde orjinalite önemli bir husustur ki,
şiirin başlığından başlar. Şiiri,
başkalarından, başkalarının
söylediklerinden ayıran, daha cazibeli
hale getiren başlık'tır. Maalsef çoğu
şairlerimiz bu hususa dikkat etmiyorlar ve
Hisari' de aynı şekilde, şiir başlıklarına
pek önem vermemişe benziyor...

İkinci husus ise (Z)ağırlık merkezli kafiye
sistematiği ki:
(beyaz-yaz-az-ayaz-yaz-biraz-az-saz-yaznaz gibi-saz gibi-az gibi-az-yaz-saz-yazabeyaza-vb gibi...)
Hülaseten; (L) ve (Z) ağırlık merkezli
kafiyeleri şiire yeni başlayanların
çoğunluğunda olduğu gibi, şairimiz de bu
ilk dönemde yani bence "hamlıktan
kurtulma döneminde" sıkça kullanmıştır.
Şiirde, aynı kelimeleri ve aynı sesdeşleri
bolca kullanmak, şiirimizde "detanasyon"vuruntu yapar ki bu şiirimizin zafiyetidir. O
sebeple, muadil kelimeleri, benzeri
söylemleri başka seslerle söyleyebilmek de
gereklidir.

Hisarî'nin Şiir Dünyasını üç Dönem'de
inceleyebiliriz. Üç ayrı konuyu da o üç
döneme koyarak hem de.
1. DÖNEM (HAMLIKTAN KURTULUŞ
ÇABALARI DÖNEMİ)

Şiir ikliminde ıslanmak, önce şarkılar,
türküler, maniler ve koşmalarla olur.Daha
beşikli dönemlerimizde ninnilerle başlayan
bu iklimin yağmuru, 18 - 20 yaşına varıp
bir yosun gözlüye sevdalandığında en
doruk noktaya çıkar. Tutamazsınız şiiri,
girer içinize ve paramparça eder yüreğinizi.
Kendine benzetir.
En çok da musikinin verdiği âhenkle
doldururur ciğerlerinizi.
Hisarî'yi de daha genç yaşlarda iken
yakalayan şiir iklimi, önce şarkılarla hamur
etmiştir yüreğini...Şarkılardan şiire geçiş
dönemidir Hisarî'nin şiir dünyasının ilk
dönemi. "Bahara Hasret" kitabında yer

Bu ilk dönemde şair, şiir tekniği olarak
hece'nin çoğunlukla 7+7 veya 6+5
kalıplarının çerçevesinden hareket ederek,
(L) ağırlık merkezli "kafiye sistematiği"ne
yaslanmış olması. Cümle hece şairlerinin,
özellikle son dönem hececilerinin takılıp
kaldığı L budağına Hisarî de takılmış.
2009 yılında Yayınlanan "Bahara
Hasret" şiir kitabındaki şiirlerden bunu
anlamaktayız.
Daha açık bir ifadeyle ( kaldır-aldır-haldıryollarda-dillerde-kaldı-aldı-oldu-doldu25

alan, şarkılarla bütünlenmiş şiirleri buna
örnek olarak gösterilebilir. "Yalnız bırakıp
gitme, ne olur bu akşam", "Rüyâlarım
olmasa", "Özledim sevgilim göresim geldi"
vb şarkılar onu derinden etkileyip şiire
yönelten şarkılardır.

yelim var benim / dilim var benim / selim
var benim / telim var benim );
"Şekva" şiirinde (telimi kırdı / kolumu kırdı
/ belimi kırdı);
"Bahar Duyguları" şiirinde (dalı gibiyim /
balı gibiyim / deli gibiyim / veli gibiyim /
ölü gibiyim / seli gibiyim );
"Bir Türlü" şiirinde (uçsam bir türlü /
kaçsam bir türlü / içsem bir türlü / geçsem
bir türlü);
"Felek" şiirinde (kaşa getirdi / tuşa getirdi
/ taşa getirdi);
"Gönül-2" şiirinde (tutuldu gönül / satıldı
gönül / katıldı gönül / itildi gönül / atıldı
gönül );

Bu ilk dönemde, kendindeki kendinin
farkına varmaya çalışan şairimiz, hece
şiirinin geleneksel redif takviyeli
kafiyelenişinden azami derecede istifade
etmiştir.
Mesela:
Bunlara ilaveten;

"Saksımda çiçekler sensiz açmadı
Kanaryam aylardır yiyip içmedi
Ne yapsam bu gönül senden geçmedi
Yolunu beklemek zor geldi
bana" dörtlüğüyle başlayan "Tatlı Rüya"
şiirinde (zor, kor, yâr kafieyelerinden sonra
(geldi bana)redifine yer vermiştir. AşıkOzan şiirinin usnurları ve özellikle de
"koşma" ile tanışmak, şairimizi
olgunlaşmaya, yani ikinci döneme doğru
adeta iteklemiştir.
"Soldurdun Beni" şiirinde (soldurdun beni
/ güldürdün beni/öldürdün beni/aldırdın
beni);
"Sevgiye İsyan" şiirinde (örmüş bir kere /
görmüş bir kere / sormuş bir kere / Kırmış
bir kere);
"Olmuşum" şiirinde (ezerdim canan /
çizerdim canan / bezerdim canan);
"Olsun" şiirinde (beklemez oldu / eklemez
oldu / saklamaz oldu / aklamaz oldu);
"Var Benim" şiirinde (elim var benim /

kavuştak redif-tekrar eden-nakarat
kullanılmış bazı şiirleri de;
"Hasretlik" şiirinde (Bitsin yeter artık
bunca hasretlik)
"Ayırmasın" şiirinde (Allah ayırmasın bizi);
"Devasız" şiirinde (Devasız dertlere
düşmüşüm oğul);
"Alıştım Yokluğuna" şiirinde (Alıştım
yokluğuna, gelip yakma bağrmı);
"Aksilik" şiirinde (Felek pundunu bulup,
beni dize getirdi);
"Ara" şiirinde (Yanlışlıkla da olsa, sen beni
ara);
"Elif" şiirinde (Aman Elif, canım Elif, gel
bize);
"Yuh" şiirinde (Gelmişine de yuh,
geçmişine de...);
"Sever Sevmez" şiirinde (Kul da sevmez,
Allah da );
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"Yalnız Bırakıp Gitme" şiirinde (Yalnız
bırakıp gitme, ne olursun bu akşam);
"Tunalı'yı Dinlerken" şiirinde (Can
ayrılırken bir gün bedenden...);
"Mağdurun Şikayeti" şiirinde (Soran anamı
soruyor);

Önce bir şarkı söyler yaslanır şiire ve der
ki:
"Feryadıma kulak ver ne olur gitme
akşam
Boşuna feryad, figan erişilmez yerdesin.
Eşsiz güzelliğinle bu akşam başka akşam
Erişmek ister gönül, nerdesin ah
nerdesin?"(Kal bu Akşam-2)
Şair, gönül dünyası içinde aşkının aşıkı
olmuştur gayri. "Asırlar geçse bile aşkımı
unutamam" der, ve " Her günüm bir
işkence sensiz olduğum zaman" diye de
ekler.

2. DÖNEM (OLGUNLAŞMA DÖNEMİ)
Şairimiz Hisarî, ikinci dönemi teşkil eden
"Olgunlaşma Dönemi"nde şiir
coğrafyasının aranan ve sorulan
şairlerinden birisidr.
Çeşitli illerde yapılan şiir etkinliklerine,
şairler buluşmalarına davet edilir. Oralara
gider ve giderken olsun, etkinlik bittikten
sonra olsun o yörelere şiirler de yazar.

En çok, ses seda azalınca-el ayak çekilincegece usuldan inince zamana, kopartır
saatin zembereğini şairimiz. Akreble
yelkovanı izine çıkarır ve sevdasının
inceden hüznüne takılır. Bu sebeple ona
siz "gecelerin vurgun yemiş
şairi" diyebilirsiniz. Onu dedğiniz anda da,
o, arabeskle uzun hava arasına gelip
oturur. Sizi de aşık eder, süründürür,
bırakmaz asla.
Aşkın sınırında yeni bir dünya istiyorsanız,
derhal deliler gömleiğini giymelisniz. İçten
arıtır aşk sizi. Yakar, duman eder ayrılık
zamanları. Aşina bir yüz ararsınız akşam
alacasında. Sığınacak bir
liman... "Karanlıklar / Bulut bulut çöktü
üstüme/ Aşina bir yüz yok
rüyalarımda" dersiniz. Yuvarlanır
düşersiniz göktaşı gibi gecenin içinizdeki
dehlizine...
Hem de hece ile değil, serbest ile. Ve "Şu
sevgi çiçekleri solmasa / Arada sırat gibi /
Uzun yollar olmasa" dersiniz...

Mesela;
Iıca,Tunçbilek, Salihli, Isparta,
Domaniç,Gediz gibi yörelere güzellemeler
kaleme alır. Bu Anadolu coğrafyasının
güzellikleri de onun"olgunlaşma
dönemine" hızlıca geçiş yapmasını sağlar.

Aşk, acısıyla olgunlaştırır şairi, ayrılığı ile,
hasretle..."Gölgelerimiz barışsın
/Rüyalarımız karışsın" dediğiniz anda,
hamurunuza aşk ateşi düşmüş demektir.
Kıvranır, yanar dönersiniz.

Bununla beraber, Cahit Sıtkı tarancı ve
Eflatun Cem Güney'in daha bir farkına
varıp, onların eserleri arasında da
gezinmeye başlar.
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1üç güzelleri1 gece kaçar saraydan.
Mevlâna, "gece gibi olun" der." Örtün
kabahatleri" demek için. Aşk, kabahat
değil ama kişiseldir. O sebeple
meydanlarda, ulu orta filmi
seyredilmemeli aşkın. İşte şairimizin aşka
dair bakışı bu...
Hisarî gibi aşıklar, ayaydınlık sevda değil,
derin ve efsuni sevdalar peşindedir. Biraz
nostaljik, ekzotik ve kişisel. Herkesi
ilgilendiren değil, kendi dünyalarını tanzim
eden sevdalar işte...
"Dilersen ölürüm yoluna / Bin kez on bin
kez / Ölür dirilir / Yine ölürüm / Sen
ölmesen de olur"
İşte bu noktaya gelesice sevdadır Hisari'nin
sevdası.
Burada, "beraber ölelim" yok, "roketle
kaçalım" derken, "rakibim iyi mi, yeter ki
sen mutlu ol" demesi, sevdiği için her şeyi
"feda etme" ülküsüdür. Benmerkezcil
hattâ biz merkezli bile değil, sadece
"sevgili-sen" merkezli bir sevda anlayışıdır.
"Fedakâr aşık" anlayacağınız...
Der ki :
"Sevdim,
Çünkü güzeldin...
Yandım,
Çünkü alevdin...
Korktum,
Çünkü bir eldin...
Bekledim,
Çünkü geldin...
Daha ne isterim ki!"(Çünkü)
İşte bakın bu dizelere. Sevgiliyi tarife bakın.
Güzeldin/alevdin/eldin/geldin ... Ne mi oldu?
Sevdim/ Yandım / Korktum /Bekledim...

Evet, "gölgelerin barışması" söylemi,
şairimize ait orjinal br söylemdir. Bu,
söylemin içeriğinde kendi iç çıkmazıyla aşk
yolundaki girdaplar, handikaplar vardır.
Kopuşun, saklanışın, gözden ve
dedikodudan uzak duruşun ifadesidir
gölgelerin barışması. Niye? Şair diyor
ki "Bu gece de kal / Gtme !".. İşte msele
burada. Ayrılık, gidiş... Fiziğin madde
kılıfını yırtıp manâ derinliğinde çılgınlaşma
sürecidir. Gündüzün keskin köşelerinin,
gecenin siyah giysisisnde ovalleşmesi,
örtünmesi, öykünmesidir. Yahya Kemal'in

Şairimiz, aşk karşısında eli ayağı
dolaşmakta ve her şeyi birbirine
karıştırmaktadır. Bir bakıyorsun çöllerde,
bir bakıyorsun göllerde, deryada ve
uykusuz...
"Özlüyorum seni ben, çöldeki susuz gibi
Yüzme bilmem güzelim, can simidim bile
yok
Daldım aşk deryasına sanki korkusuz gibi
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Ne oldum bilmiyorum, halim uykusuz gibi
"( Özlüyorum)

zamanın dahi "hiç"liğini farkedip tebessüm
edecektir, olmuşa, olacağa...

*
"Dünya değirmeninde bir ekmeklik un
olsam...

Şairimiz Hisarî, sadece" hece" değil
"serbest"şiirde yazmıştır. Ancak, hecede
kafiyelenişte (abab-cccb-dddb) yerine ilk
dörtlük olan(abab) çoğu şiirinde yer
almamıştır. Koşmanın geleneksel yapısında
ilk kıta(abab veya abxb)iken, buna
uymamış çoğunlukla ilk kıtayı da (aaab)
şeklinde kafiyelemiştir. Muğla
Üniversitesi'nden bir Doçent arkadaşım,
"Karacoğlan şiirlerinin ilk kıtası çalınmış
veya yok edilmiş, saklanmış" diyerek bahse
konu ettiğim ilk kıta kafiyelenişe işaret
etmişti. Karacoğlan'ın şiirlerinin ilk kıtası
öyle ise, eninde sonunda mutlaka ortaya
çıkacaktır.Fakat bizim Hisarî, bizatihi ilk
kıtada böyle bir yapı tarzını tercih etmişe
benziyor.
Şüphesiz geleneksel Koşma'nın ilk kıta yapı
taşı da şiirlerinde vardır.( Değişik
tarzdakileri işaret etmek istedik.)

Ekmek olsam, aş olsam, bir mezara taş
olsam" diyen şairimizin, "olgunlaşma"
döneminde, içindeki çağlayanların bir
büyük okyanusa doğru aktığını gördükçe,
"son döneme" doğru adım attığı ve şimdiki
döneme dair, olgunluk üstü olgunluk
dönemine varmak istediğini görmekteyiz.
Yunus Emre dahil, ne kadar Tasavvuf
yıldızlarımız var ise, tıpkı onlar gibi şairimiz
de "dünyayı değirmene benzetmiştir." Ne
güzel !
Fakat, Hisar'i, buna bir dilek eklemiş, (un
olsam, ekmek olsam, aş olsam sonra da bir
mezara taş olsam) demiştir.
3. DÖNEM (OLGUNLUK ÜSTÜ OLGUNLUKHOŞ GÖRÜ DÖNEMİ-KABUL DÖNEMİ)
Bu dönemde şairimiz Hisarî, dünya
değirmeninde bir ekmeklik undur. Un,
ekmek olur, aş olur. Un, ekmek ve aş
olduğu için insanları mutlu kılar, açları
doyurur. Çaresizlere çare olur.
Değrmenin taşlarının çıkardığı sesi siz,
normal bir ses olarak duyup
hissedebilirsiniz ama, hoş görü dönemine
ermiş bir şair, o dönüşteki taşların çıkardığı
sesle bayram eder biliyor musunuz?
Bayramı, taşın ve zerrenin her sesinin (Hak
! Hak! Hak!" diye çığrışını duymasıdır.
Bayram, maddenin kendini yaradanının
adıyla hoş olmasındadır.

Şair, duygularının harmanında
savrulmadan edemez. Çoğu kere gece ile
gündüz, umut ile hayâl kırıklığı, var ile yok,
vuslat ile hasret aynı renk tayfında
mısralaşıp şiirine düşmüştür.

Her kitap yazarnın fikirlerini taşır ve
yazarının adını anar. Değirmen de, un da
"kendilerini yaratıcının" adını andıkça
bayram eder, coşarlar. Onu duyan ve
hisseden şair elbette kemalât derecesinin
üstüne çıkacaktır. Zamanın içinden çıkan

"Üzüm yemeye girdim
Yârimin bahçesine.
Salkım salkım umutlar
Öbür bahara kaldı.
Kavilleştik kaçmaya
Sarıldım bohçasına
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Akrabalar yol kesti
Vuslat bahara kaldı.

"Banka hortumlayanlar köşeyi dönmüş",
"İMF gelişmene engel koymada", "Zavallı
memur", "geçim derdi", "Enflasyon",
Adalet", "Huzur" vb... Bütün bu güncel
konular da olanca çıplaklığı ile şairin şiirine
yeri geldiğinde girer, gelir, oturur.
Ve
"Son yiğit vurulup yere düşünce
Vatan savunması yâre düşünce
Hamur mayalanıp tekne taşınca
Yoğuran ananın elin öpmeli." demeden
edemez. Ülkenin genel meseleleri, dertleri
şairimizin de derdidir, çilesidir.

Bütün gün oruç tuttum
Güneş döndü yurduna
Topçu uyuya kalmış
İftar sahura kaldı
Aldırma be güzelim
Gün geçer, devran döner
Uzun yola gitse de
Gün gelir kervan döner."
Görüleceği gibi, hoş görüyü bile daha ileri
noktalara taşımakta. Kendisiyle dalga
geçebilmektedir. Kemalât derecesi
böyledir zaten. Yok olmak, hiç de var
olmaktır. Taşı atıp, başı onun altına
tutabilmektir. Çileyi ve acıyı giyinmektir.
Gözyaşının rengini görüp mavi
bakabilmektir, gözyaşıyla akabilmektir.
Neşe ve elem iç içe, ucun ucunadır.

Bazen "kara mizah" yolunu tercih
ederek, "Milletin vekili olsaydım
eğer" diye söz başlar, "yandaşlarına iş
bulacağını" da iğneleyerek şiirine iliştirir.
Ardından "Cinci Hoca" ya "Bana zındık
diyemezsin" diye selenir ve onun da
gereğini yapıverir.
"Deli rüzgârlar esti
Yine kırıldı bir dal
Ecelle pençeleşiyor
Ufukta bir sandal" derken de, kuruyan
pınarları, kırılan testileri işaret eder.
"Çanakkale" de,"Ahıska" da destanlaşır
ve "Bir yol düşür! Samsun'a çıkıver Ata'm
!" diye haykırır. Siyasetçiler
karşısında "dikensi" ifadeler kullanır. "Her
dönem parti için canla başla çalıştık /
Bakan istemiyoruz, bakmayana
alıştık" der.

Şairimiz, aşk roketini icad etmişti. O'nun;
"Seyyareler arası gezmek istedi
canım" dedikten sonra; Merkür'e
Gezi düzenlediğini biliyor musunuz?
Gezi sonunda "kelebek filosu"ndan,
kaplumbağadan tank, Kokarcadan harp
gazı, kırkayaktan tramvay, köstebeklerden
tazı, orta boy bir yumurtadan da kırk tür
yemek yapıldığı Merkür'ü gezer, dolanır.

Şair, gerçekle düş arasında, somut ile
soyut arasında bir tahteravalli üzerindedir.

Öykülemli şiirler, destan geleneğimize
daha bir yakındır. Eflatun Cem Güney'in
masallarını tutup manzum hale çevirmeli.
Ya da "mensur şiir" hususuna biraz daha
önem verilmeli diye düşünüyorum.
Hisarî, "Gül ve Bülbül" şiirinde "gülün
kırmızı renkli oluşundaki bülbülün kanını"
anlatışı, "Keloğlan" şiiri ve daha bir çok
şiiri öykülemli bir tarzdır.

Gerçeğin katılığı, acımasızlığı Hisarî'nin hoş
görülü kaleminde huzur veren bir rahatlık
duruşuna dönüşmektedir.
Ayrıca;
Günlük ve medyatik olaylardan,
gelişmelerden kendini
soyutlayamaz. "Onlar Kendilerini
Bilirler" diye göndermelerde
bulunur. "Gün çarıkları, çarık ayağı sıkar",
"Fakirleşiyor hergün çaresiz millet",

Timur ve Kütahyalı Divan Şairi Ahmedî
arasında geçen sohbetleri de gündemimize
getirmekten çekinmez.
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Batılıların "narration" dediği, anlatım,
tasvir sanatı ile eylem-fiilleri öyle
yumuşakca ve doğal bir tarzda
kaynaştırmakta ustadır. Benim "Türk
Dünyası Efsaneleri" isimli iki cilt halinde
yayınlanan kitabımın anlatım dil ve
tekniğini adeta tekraren sahneye getirmiş
olan şair, "İda Dağı" veya "Sarı Kız"
efsanesini de şiirleştirmiştir.

Rengin Alacaatlı
Refika DOĞAN İle

SÖYLEŞİ

Anne, Anneanne en hassas yanıdır
Hisarî'nin...Anılar sandığını açar
nesirleriyle. Sandıktan Çamlıca anıları,
Belediye anıları, Dayısının Çiftliği, Gemlik
Anıları, Masalcı Baba(Eflatun
Cem)duygulanışları, Peygamberimize olan
sevgisi, "Vali Muavininin ağrıyan başı",
"Manilerimiz", Musa Amca", Otakçı
Destanı", "Tren Yolculuğu Hikayesi",
"PTT Levazım Şefliği Hatıraları" ve diğer
nesirleri birer birer ortaya çıkar.

Kendisine vermiş olduğum sözcüklerden şiiri
oluştururken, birçok şiirinde olduğu gibi
umudu nakış gibi işlemiş dizelere. Fırça
sözcüğünü nasıl kullandığına dikkatinizi
çekmek isterim. Umutla yarına bakabilen
yüreklerle bir arada olmanın mutluluğunu bir
kez daha yaşıyoruz.
Sevgi ve saygılarımla…

Şiirdeki başarısı, nesirde doruk noktaya
ulaşır. Nesir, anılar koridorunda Hisarî'nin
korkusuz ve tecrübî senelerinin biteviye
sergilenişidir.
"Ressamla Şairin Aşkı"nda, Yahya Kemal,
Celile Hanım ve Nazım Hikmet olayını
anlatır.

Merhaba Sevgili Rengin Hanım, değerli
Dost., Öncelikle sesimi sesinize katma,
çoğaltma, paylaşma, birbirimizi anlama
ve anlatabilme bâbında böyle bir dost
ortamını bana sunan size ve şahsınızda
değerli 'Deli Mavi Sevdalar ' Grubu
dostlarıma teşekkür ediyor, derin saygı
ve sevgiyle selâmlıyorum sizleri..

Kanaatim odur ki, Cevdet Doğan Işık
şairimiz, nesirde de oldukça başarılıdır ve
anılarını yazmaya devam etmelidir.
Kütahya'yı, öğrencilik yıllarını anlatan
nesirlerini okumaktan sonsuz mutlu
olacağımızı belirtmek isterim.
*
Şairimize nice uzun ömürler, sağlık ve
sıhhat dolu günler diler, selam ve
saygılarımızı sunarız.

RA: Şiir sözcüğünün sizdeki çağrışımı
nedir?
RD: Şiir; içimdeki bazı çağlayan bazı hüzün
bazı da başkaldırıların uygun sözcük ve içsel
zenginliğimle ahenkli ve belli bir disiplin
içinde kısaca dillendirilmesidir.

31

RA: Sizi derinden etkilen ilk şiir ve şairi
bizimle paylaşır mısınız?

düşünemeyiz. Hece bir beşik; şiiri içinde
yoğurarak bugüne getirmiş, varlığını hiç bir
zaman yitirmemiş / yitirmeyecek olan bir
beşik...

RD: Lise yıllarımın başlangıç döneminde ilk
kez edebiyat kitabımda okuduğum merhum
Necip Fazıl KISAKÜREK' in ' Kaldırımlar..' ve
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL' in' 'Han Duvarları'
beni derinden etkileyerek şiiri hayata karşı
bir duruş, bir yaşam biçimi olarak algılama
başlangıcım oldu.

Hece asla yeniliği kısıtlayan, engelleyen bir
oluşum değildir. Serbestten önce hece vardı
ve heceye rağmen serbest oluştu. Demek ki
yenilik bir öncekini.. Kendini var eden kökü
inkâr anlamına gelmez, gelmemeli de. Ben
1950-1968' li dönemlerde yerel halk ozanı bir
babanın sazı, dörtlükleri ve ozan dostlarının
ezgileriyle yaşama tutundum. Oysa aynı ben,
şiirlerimin çoğunu serbest vezinle yazdım.
Yani hece veznini anlamsız polemiklerin
konusu yapmak bana hiçbir zaman akılcı
gelmedi. Özeleştiri başka şey, var olan
gerçeği yok saymak başka...

RA: Konumuz şiir olmasına rağmen
edebiyatın dallarından en çok hangisi
toplumu etkiler?
RD: Aslında edebiyatın her dalı etkiler
toplumu ancak, çeşitliliği nedeniyle nesir
dalında üretilen eserler elbette daha çok
etkileyebiliyor. Bu bir öykü, bir anı, makale,
roman olabiliyor ama şiir ayrı bir yere sahip
tabii ki.

RA: Sn. Mustafa Ceylan ile birlikte hece
şiirine yeni soluklar kazandırdığınızı
biliyoruz. Bu yeni oluşumların
temelinde yatan yenilikçilik arzusunun
haklı ilgiyi görüp yerleşik bir akım
haline geleceğini düşünüyor musunuz?

RA: internet ortamında bu denli çok
edebiyat(!) sitelerinin olması, şiiri ne
yönde etkiliyor olabilir?
RD: İnternet ortamı şüphesiz bilgiye, bilginin
kaynağına en çabuk ve en kısa yoldan
ulaşmaya olanaklı bir ortam. Belki bu
anlamda ki paylaşımların tek elden ya da
sayıca daha az elde toplanarak disipline
edilmesi, paylaşılanların kontrolü, anlaşılması
ve anlatılması açısından daha uygun. Ama
insanların rekabet anlayışı, seçme özgürlüğü
ister istemez bir kerte vuruyor bu kısıtlılığa.

RD: Evet, çok umutluyum bu anlamda. Bir
kere bu yapılmakta olan hece ile serbest
vezinin bir arada pekâlâ kullanılabileceğinin
en güzel ve anlamlı ifadesidir. Asla birini
diğerinden üstün kılmak ya da yok saymak
değildir.

RA: Hece veznine olan ilgi ve sevginiz
nereden kaynaklanıyor?
RD: Öncelikle şu yaygın anlayışa bir açıklık
getirmek gerekiyor; hece ile serbest birbirini
alt edecek bir yarış alanı değil. Her şeyin bir
başlangıcı vardır bir de süreç içinde gelişimi.
Hece yüzyıllar öncesinden şiire bir biçim, bir
anlam dahası bir kimlik kazandıran
başlangıçtır. Başlangıçsız hiç bir oluşum
düşünülemeyeceğine göre, hecesiz şiir de

Şunu da unutmamak gerekir, hecenin zaman
zaman kısıtlayan kalıplarında serbest vezin
öylesine kucak açıp sarmalıyor, tamamlıyor
ki..! Hece, şiirin temelinde olan ve hiç bir
zaman önemini yitirmeyecek bir gerçektir.
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Gelelim yeniliğin yerleşik bir akıma
dönüşmesine olan inancıma;
Şöyle bir bakarsak etrafımıza, her konuda
olagelen yenilikler çoklukla sancılı ve uzun
bir sürece yayılarak tutunmuş, kendini kabul
ettirmiştir.

Yenilik sözcüğü her şeyden önce yenilenme
adına kafalardaki ön yargıları yıkmaktır,
unutmayalım! Önyargısız yaklaşırsak, daha
kolay ve net anlarız yapılmak isteneni.
RA: Bu yenilikçi görüşün sadece hece
şiirinde uygulandığını görüyoruz.
Serbest şiirde ve denemeler, öyküler
gibi nesirlerde uygulama boyutunu
henüz getirmediniz. Bu konuda
sürprizleriniz var mı?

Yeniliğin tanımından da anlaşılacağı gibi;
eskinin, kullanım sürecinin tamamlanarak
yeni bir şeye gereksinme duyulduğu hissini
uyandırması; toplumda veya daha dar bir
anlamıyla edebiyatta yenilik arayışı. Alışılmış
kalıplar hece ve serbest, ayrı ayrı icra
ediliyordu bugüne değin ve beraberinde
anlamsız bir ayrışma ile. Yani, bu iki hece
veznini birbirine tokuşturarak anlamsız bir
polemik yaratılırdı. Oysa amaçlanan yenilikte
hece ve serbest vezin birlikte ve ritmik bir
ahenk içinde buluşturularak, var olan her iki
gerçeğe de bütünlük sağlanıyor bir çatı
altında; farklı antetlerde yazım ve anlatım
şekliyle. Mesela bir TOKMAK, bir ÜÇGEN, bir
ÇAPRAZLAMA vs.. Bunlarda kendi içinde
şairin yaratıcı gücüyle farklılık ve çeşitlilik
kazanır. Şair ilgilendiği başlıktaki şiirin temel
kalıbına sadık kalarak şeklen veya anlatım
zenginliğine kendi katkılarını ekler.

RD: Çok yerinde bir soru. Evet..Yenilik
elbette kısıtlı bir alanda değil, şiir ve
edebiyatın olabildiğince geniş bir alanına
hitap etme amacını taşıyor özünde.
Biliyorsunuz, önümüzde ki günlerde
geleneksel Antalya Şairler Buluşmasının 5.
dönem etkinliği yapılıyor. Bu durumda ev
sahibi konumuyla sorumluluklarımız var. Bu
koşuşturma içinde elbette atılacak adımların
nevi, yapılması gereken açıklamaların içeriği
gereğince yapılamadı. Yenilik içinde Aruz var,
serbest şiir var ve nesir ile ilgili
düşünülenler... Bunlar süreç içinde yeri
geldiğinde açıklanacaktır. Uzun vadeli, kalıcı,
yapıcı ve paylaşımcı bu çabaların
hazmedilerek kısa zamanda üretime
dönüşmesi elbette beklenilemez. Ancak
cesaret ve iyi niyetli çabalar bu sürece katkı
sağlayacaktır.

Rengin hanım, bu yenilikçi adımlar öncelikle
2000' li yıllara dayanır. Mustafa CEYLAN
hocamızın fikri ve çabası sonucu oluşmuş,
sayfalar dolusu çeşitli kitaplar, kaynaklar
okunup araştırılmış, gece gündüz özveriyle
emek verilmiş bir olgu. Beraberinde sevgili
Harun YİĞİT' i de unutmayalım. Sonradan
tamamıyla bu yolda ki iyi niyetli ve özverili
çabalara zemin oluşturma amacıyla bu adla
bir grup kurduk.

RA: Şiirde esinlenmeyi, etkilenmeden
ayıracak olursak her ikisi içinde
düşünceleriniz nelerdir?
RD: Esinlenme daha yüzeysel bir kavramdır.
Var olan yetiye veri oluşturur. Oysa
etkilenme, daha köktenci, daha derinliği olan
bir kavram. Belki şiir yazma yetinizin
ayırdında değilsiniz, bir şiir okursunuz
derinden etkilenirsiniz ve kendinizdeki
yetilerin bir anda ayırdına varırsınız. Ya da;
herhangi bir akım, düşünce, kişi sizi
etkileyerek dönüşüm noktasından yeniden
var olmanıza neden olur. Etkilenme
sarsıcıdır, düşündürücü ve yeniden
yapılandırıcıdır.

Bu aşamada Âşık Cinasî (Ekrem YALBUZ) ve
Aşık Vuslâti (Osman ÖCAL) ile nice
dostlarımız ciddiyete dayanan paylaşımları ve
duruşlarıyla ivme kazandırmışlardır bu
yeniliğe. Sabırlıyız. Süreç içinde elbette daha
anlaşılır ve daha katılımcı bir seviyeye
gelerek kucaklayacak şiir; gönül veren,
yeniliğe açık yürekleri.
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RA: İlham perilerine inanıyor
musunuz?

RD: Tabii ki, neden olmasın?
yarılanmış ışığıyla bekler şamdan
nane tadı aşklara inat
Susam sümbül, sarı lale...
görkemli vazo
yeni soluk, yeni kokusuyla..

RD: evet, inanıyorum. Bir çok şiirimi
esinlenme dediğimiz ilham yoluyla
yazmışımdır. Ancak bu tek başına bir şey
ifade etmez. Donanımsız, toplumdan kopuk
bir insan sadece ilhamla beslenemez ya da
ilham perilerinin gelmesini bekleyemez,
beklememeli de… Şair için konu çok. Yeter ki
yaşamla, yaşadığı evrenle iç içe, duyarlı ve
özgüvenli olsun.

oysa,daha dündü
boğazındaki kılçıkla, geçmiş;
yutsa batar, kalsa sapar..
hoyratça kaşıklanan sevgilerdi
tüketilen..

RA: Şimdi özel bir soru, Refika Doğan
ne renktir ve neden?

maskeli giysiler, suflör sesi..
her gelenin çentik atıp yaraya,
gideni arattığı
antre;
Şimdi fırçalama zamanı
tozu dumanı.
şimdi
yeni kaleyle
yeniden doğma zamanı, çölde;
sevgiye beşik,
geceye ışık
güneşe gölge,
yarına umut
özsuyuyla, yeni
palmiyeler yeşertme zamanı...

RD: Çok hoş bir soru..! İnsan gerçekten
kendini ifade ettiğini sanırken çokça yaya
kalır, tam odağına varamaz o ifadenin. Ben
de iki türlü bir tanım kullanacağım kendimi
ifade de… Birisi 'dışım' dediğim görünen,
diğeri 'içim' dediğim görünmeyen ruhum.
Dışım da bize giydirilen giysinin genel
renkleri vardır; siyah, beyaz, gri gibi... Oysa
içim, bize giydirilene yaşam içinde kendi
katkılarımın eklenerek genişletilmesiyle
oluşan ara renkleri de kapsayan BÜTÜN dür,
istisnasız... Refika Doğan bütün renklerin
gizemine, görkemine, derinliğine inanan ve
bu renkleri olabildiğince iç dünyasına
yansıtarak yaşayan biri…

Refika Doğan

RA: Son olarak size vereceğim
sözcükleri kullanarak henüz adı
olmayan bir aşk şiirinin dizelerini yazar
mısınız?
Kılçık / suflör / susam / palmiye /
çentik / nane / kale / kaşık / fırça /
şamdan / antre
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KARANLIK GECEMİN YILDIZI
Gecelerimin özlemi
Gövdemi saran ateş
Yalnızlığımı kuşatan güzellik
Aklımı zorlayan çılgınlık
Damarlarımı hükmeden sıcaklık
Fesleğen kokulum
Gönül gözlüm
Yağmur bakışlım
Rüzgâr saçlım
Gecemin parıldayan yıldızı
Tohum toprağa
Başak güneşe
Çiçek böceğe
Ben sana hasretim

GECE GÖZLÜM / GÜLCE BULUŞMA
Bilirim! Kalbinden dinmez hiç sızı,
Her düşün özlemdir, ey gönül sözlüm.
Yaşarken içinde o derin hazzı,
Hisleri satıra dök gece gözlüm.
…
Bak!
Açılmış bu gece semânın bağrı,
Işığında sen varsın samanyolunun.
Duy!
Sanadır yıldızlardan bu derin çağrı,
Bin hayal trenine uykusuzluğun.
….
Aslında beyazı doğurur gece,
Gece içimizde saklı bilmece,
Davran kalemine çiz hece hece,
Alnından yazıyı sök gece gözlüm.
…
Elinin arkasında güneş durur,
Bilmezsin.
Dön aynaya yüzünü,
Bak! Kimsin nesin?
Sen aslında gözsün,
Gözden ötesin.
Işığın içinde saklı ayrı özdesin.

Filiz olup kayayı
Ateş olsam eritsem buzu
Rüzgâr olup yön versem suya
İyileşmeyecek yara gibiyim
Evine ulaşamayan yolcu hasretliğinde
Özgürlük düşü kuran ölüm
mahkûmunun
…….Kararmayan umuduyum.
Dışım sessiz
İçim avaz avaz
Acılarım,
Yeşil otlar gibi
Yeni gökyüzü aradım
Ateşimi fırlatıp atmak için
Karanlık gecemde
.…..Havadan yıldız kaydı
…..….düştü penceremden içeri
Duvarlar arasında
…..Mavilikler aradım
…….Bir dokunuşta bin şifa umuduyla
Aşk sırdır
Kırk bin yıldız arasında
Bir yıldızı düşledim
Koydum örselenmiş başımı
…............bir yastığa
Yüreğim kanadı
Şiirin sarhoşu güzeldir
Söz yazıya dönüşünce...

Haydi, durma artık!
Gör başın üstünde yanan hâleyi,
Bak sana gönderdim sarı lâleyi,
Fethet fethedilmez aşktan kaleyi,
Üstüne mührünü tak gece gözlüm.

Tekil Dünyalı /Yusuf Bozan
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Güvenilir, emin kimsem olmasın
Üçkâğıtçı oyunbozanı verin
Aşk ateşi ile yaktım sinemi
Günahım büyüktür mizanı verin
Ağırbaşlı vakur neyime benim
Yağmur yağsa göğe kızanı verin
Kazancımda alın teri olmasın
Sayısalı, kazıkazanı verin
Leb demeden leblebiyi bilmesin
Siz bana saftirik sazanı verin
Barış isteyenler gitsin yanımdan
Yıkan, döken, ordubozanı verin
Ozan Arif gibi mertleri değil
Yağcı ve yalaka ozanı verin
Halim, selim, dürüst yaramaz bana
Zırdeli, kudurup azanı verin
TERSİNE

"Adil düzen", "Hakça düzen" aman ha
Siz bana vurguncu düzeni verin

Dökülsün yapraklar boş kalsın dallar
Bana bahar değil hazanı verin

Abdülhadi BAY

Tüm renkli kalemler sizlerin olsun
Bana koyu siyah yazanı verin
Altın, gümüş, elmas ne varsa alın
Bana bahtı kara kazanı verin
Ne Ankara, İzmir ne İstanbul’u
İstemem siz bana Fizan’ı verin
Vefakâr, cefakâr dost eksik olsun
Siz arkamdan kuyu kazanı verin
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