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“Yağmur geliyor yine, yıldızları sıkı tut!”…
Adı Yavuz Doğan.
Asırlardır içi boşaltılan ve nihayet son yüzyılda iyice müzelik mumyaya çevrilip bir de
“garâbet ehli” ve “ikinci pörsüyen”lerce sağına soluna bıyık, keçi sakal, kemik çerçeve çizilen
Türk şiirinin son dönemdeki “öze dönük” kurtuluş reçetelerinden.Bana hep “niye ölçü şiiri
yazıyorsun” diye soranlara geniş kuturlu cevaplar vermek yerine tek başına onu gerekçe
gösterebilirim. Vay efendim işte parmak hesabıyla şiir yazan fareli köyün kavalcılarından şiir
kurtulmalı da, vay efendim aruz yazdığını zannedip aruzun dışında her şeyi yazan şapka
meraklısı mirasyedilerden Türk edebiyatı çok çekti de, vay işte tüm bunları kendi çukurlarına
gömmek için uzun soluklu yeni bir edebî nizama ihtiyaç var da… Geçiniz. Bendenizin öteden
beridir izahına gayret gösterdiğim tüm bu tezleri Yavuz Doğan ismi kendi başına
kaideleştirmeye ve konusu dışında her şeyin uzmanı olan akademik ütücüleri ictimaya
çekmeye yetkindir ve bunun da en büyük delili aşağıdaki metne konu olan eseridir.Kitap
çıkardı, adı İntihar Mektupları. 192 sayfa, 99 şiirlik bir hazine. Yahu “evli barklı adamsın,
kime, neyi, niye yazıyorsun; yengem duysa çatını budunu ayırır” dedim, dinlemedi. Allah
sonunu hayretsin.Eee, nasılsa akrabandır, pek tabii yazarsın, översin diyeceksiniz. Doğru,
Yavuz akrabamdır ancak ilk batından anca anca Nuh oğlu Yafes’e rast gelir hoşaf
bulaşıklığımız. Yani o derece yakınız. Övme konusunda ise hani avcı milletinin “çalıdan
babam çıksa vururum” demesi neyse özellikle şiir meselesinde bendeki bakış zaviyesi odur.
Zira millî kimliğimizi bu kadar iyi yansıtan bir şiir olgusunun rakımsız iltimaslara kurban
edilmesi her ne kadar o rezilliği icra edeni bağlıyorsa da ileri safhada bu rezalete göz yuman
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her sanat sevdalısının umrunda olmalıdır. İşte bu yüzden övgü-mövgü bu yazıda olmaz, olan
şey anca durum tespitidir, çalının arkasından çıkan tavşan modeli üzerine ise ne diyorsak
odur. Hele şiiri bilmeyen kravatlı-kravatsız bunca cücük tıynetlinin fırıldak olduğu şu
mecrada şiiri bildiğine inanan bir adam olarak Barış Doğan’ın Yavuz Doğan’ı anlatmaması
idamlık suçtur.
…
Bildik ki aşikâra sır olmuş bir gerçeğin
“Ol” diye emrettiği huzurda diz çökülür
Bildik ki karanlığa meyletmiş bir çiçeğin
Yapraklarından önce dikenleri dökülür
…
Efendim, “Allah aşkına yazmayın” dediğimiz şiir hortlakları ve kafiye gulyabanilerinin fink
attığı, mide gurultusu videolar eşliğinde ve tenyasal yorumlar altında birbirlerini cilaladığı
sosyal lunaparkların nazar-ı itibariyesi sanırım Yavuz Doğan’ı ünlü yapmaya pek yetmez.
Zira bir defa arkadaş etek değil, pantolon giyiyor. Ayrıca ağzında salyalarla partizanlık
peşinde değil, dernek başkanlığı, duayen, fasa-fiso olma derdi yok ve ayrıca ona buna da
tezgâh altından destek atmıyor. O yüzden işbu yazının müessiri kalender kendini tek bir şeye
mecbur hisseder ki, o da şiirin şiiri bilmek dışında her şeyi bilen develerce parsellendiği bu
sahada Yavuz Doğan’ın bu emek ve kabiliyet güneşinin parlamasına tiyatro mübaşirleri gibi
arka plandan “perde” diyerek katkıda bulunmaktır.
Ve:
“Perde!”
***
Giriş her zamanki gibi içimizde söndüremediğimiz insan sevdası. Ki yaratılanda yaratıcıyı
bulma arzusu her yüce gönüllünün vazifesi. Ve işte Yavuz’un gönlünü verdiği kutlu nizamda
da elbet yine insan var. Aman sende diyeceksiniz, o insan her yerde var. Doğru, ancak sizin
insan dediklerinizi biz gayet tüketilmiş şekilde artık ikinci-üçüncü sayfa haberlerinde
görüyoruz. Tabii sayfanın sol tarafındakiler ayrı, sağ tarafındakiler ayrı telden çalıyor.
Kastettiğimiz başka bir şey. Başka bir duyuş, başka hissediş. İnsanda mutad olanı değil, öte
bir şeyi aramak. Belki insana o mührü vereni aramak. Ve insanca aramak. Gerekirse karanlığı
sevmek, ışığı anlattığı için:
…
Oysa biz olmayanın olmasına beş kala
Zamanı çeyrek geçen bir ânı yaşıyorduk
Oysa biz aydınlığa yalnızca güneş kala
Karanlığı sırtlanıp umuda taşıyorduk
…
Oysa biz kırılmanın anlamını yok sayıp
En beyaz elbiseyi dikmiştik siyah için
Oysa biz gökyüzünün her halini kutsayıp
Karanlığın kahrını çekmiştik sabah için
…
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Cahit Sıtkı tabiriyle bir hırsızlığın müebbetliğini çekmek için savrulduğumuz bu âlemde bir
uyku arasındaki rüya hali ile mi varız, yoksa sürekli uyanıktık da dünyaya indirildiğimiz
sırada mı uyuduk, belli değil. Bu dediğim şey sadece bu yazıyı okuyanlarca değil, tarihin
başlangıcından beri insanın meçhulü. Yavuz’un hayalini düşlediği dünya tasavvurunda da
onun aldatıcılığı işte böyle önemli bir yer tutar.
…
Oysa ömür bildiğim arşı gezen bir sarhoş
Her eşiğe yüz sürer kinle hatır arası
Aldığım tüm nefesler terk ettiğim kadar boş
“Yaşadım” dediklerim iki satır arası
…
Şimdilik yaşıyorum en ölmemiş sağ kadar
Ölüm çek git başımdan, derdim zaten dağ kadar
…
Şimdi sen köhne dünya; ruhu kaybolmuş kukla
Madem kuytularında gezdiğimiz duvarsın
Gel de yarattığımız intiharı tutukla
İmzamızın üstünde isim yazmasın varsın
Bil ki sen bizim seni gördüğümüz kadarsın
…
Özellikle “Gel de yarattığımız intiharı tutukla” sözüne dikkat edin. Bu bile kendi başına öyle
ansiklopedilik bir hazinedir ki hani ona buna ve özellikle kadına kıza yaranabilmek, onlara
şirin görünebilmek adına şiir tahlilleri yapıp duran tenten şekilli akademik hörgüçlüler sadece
şu mısraı okusalar meslekî namuslarını hatırlayıp hicaplarından belki hüngür hüngür
ağlarlardı.
“Gel de yarattığımız intiharı tutukla!”
Hey ki hey!
***
Devamla.
Kimlik tespiti her eşref-i mahlûkta olduğu gibi Yavuz Doğan’da da şekillenmiştir. Ne
olduğunu da ne olmadığını da bilmek davası İntihar Mektupları’nın muhtelif bölümlerinde sık
sık kendini gösterir. Tabi bu gösterim, Yavuz Doğan’ın kelime oyunlarıyla başka bir estetik
lezzete bürünür:
…
Sahi kim anlayacak nereye baktığımı
Neyimi görecekler hayatın balkonundan
Hangi çölden yol alıp nereye aktığımı
Okumak mümkün müdür bir romanın sonundan
…
Çünkü ilk gençliğimi yeni uyutmuş gibi
Çırpınır yüreğimde gözleri kör bir yumru
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Çünkü haram bir lokma çiğneyip yutmuş gibi
Takılır boğazıma hasret denilen yumru
…
Sahi kim anlar beni, kim nereye gitti der
Kim ardından gözyaşı döker bir meczup için?
Kim attığım adımı sessizce takip eder
Adresi bilinmeyen pulsuz bir mektup için?
***
İnsandaki sonu gelmez arayışın nirengi noktası kendisini aramak, kendini tanımaktır. Kelam-ı
Kibar’ın en derin incilerinden “men arefe nefsehu” sırrı da Yavuz Doğan’ın kitabında maziye
duyulan özlemle birlikte sıkça karşımıza çıkar.
…
İsmim yok! Soyismimi yıllar önce kaybettim
Gölgem beni taşıdı, bense gölgeme yettim
…
Körlere ayna sattım, ne çerçeve var ne cam
Çünkü görmeyen gözün baktığı yerdi yaşam
…
Belki de bu sebeple mavinin tüm tonları
Çocuk sevinçlerimin yorulmuş faytonları
***
Maziye duyulan özlem ya… Kirlenmemişliğe, el sürülmemişliğe, günahsızlığa olan hasret.
Her gün daha bir islenen gökyüzünde güneşleri kırparak yıldız yıldız serpmek kötülüklerin
üzerine…
…
Meğer kar beyaz değil, meğer gün karanlıkmış
Susuzmuş yatakları çağlayan nehirlerin
Meğer sevdalar yalan, meğer aşk bir anlıkmış
Yağmuru ıslatmazmış riyâkar şehirlerin
…
***
Mazi hasreti ve kirlenmemişlik özlemi bazen öyle bir raddeye gelir ki her nezih yaradılış gibi
Yavuz Doğan da buna isyan eder ve düzenin şarlatanlığına sessiz kalamaz. Ama bu isyan
henüz dış dünyaya haykırılmaz ve şair kendi kendisiyle söyleşir durur:
…
Yalnızmış koca bir semt serseriymiş yıldızlar
Sokakları çıkmazmış yürüdüğüm yolların
Köşesinde beklermiş haramiler, hırsızlar
Ardından düşlerimi sürüdüğüm yolların
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…
Sonra uzunca bir hayıflanır. Devamında yerinden doğrularak bu soysuz nizam karşısında
geceye haykırmaya başlar:
…
Ödülü aşk olurken karanlığa tapmanın
İsmine günah dendi artık gönül yapmanın
…
Ve nihayetinde artık Yavuz, insan sevgisinin sadece savunmayla değil insana yakışmayanın
tekzibi ve bertaraf edilmesiyle, yani hücumla, yani aksiyonla mümkün olacağını anlar ve artık
mısraları daha keskin, betimlemeleri daha nokta hedefli hale bürünür:
…
Hayat denilen kumar öyle bir hal aldı ki
Hep yeki arar oldu hileli zarlar beyim
Gurur namert önünde öyle naçar kaldı ki
Konuşsan suç sayarlar, sussan kızarlar beyim
…
Meğer güneş ısıtmaz, yağmur hiç ıslatmazmış
Meğer onur riyakar, gurur hacıyatmazmış
…
Mertlik usule uygun yalan bir hismiş meğer
Namus bire beş veren ucuz bahismiş meğer
…
Umudun boynundayken vefasızlık kemendi
Yıkılmak üzereymiş sevdanın harap bendi
***
Tam bu noktada şu tespiti yapalım. Malum, Attila İlhan son dönem Türk edebiyatının
aksakalı. Ve o Attila İlhan bu çok yönlü aydın karakterini ve geniş ilmini şairlikle de süslemiş
ender insanlarımızdan. Kendisini takip edenlerin de iyi bileceği şekliyle Attila İlhan çok iyi
bir “serbestçi” idi. Ama bunun temelini araştırdığınızda onun hece ve aruz şiirine olan
hâkimiyetini de rahatlıkla fark edebilirdiniz. Zaten kendisine bunu soranlara da Attila İlhan’ın
verdiği yanıt hep aynı olmuştur.
“Serbest şiir, ölçü şiirini bilmeden yazılamaz”
İşte Yavuz Doğan’a belki gelebilecek en büyük eleştiri oklarından birisi de “Kardeşim, bu ne
böyle hep hece, hep hece. Yok mu şöyle rahat rahat okuyabileceğimiz bir şiir kendimizce?”
şeklinde savrulabilir. Ama o noktada Yavuz Doğan’ın kitabında yer verdiği serbest örnekler
eleştiri oklarını daha savrulmadan yayında bırakır:
…
Unutmadım yok hayır, karıştırdım sadece
Belli ki yara aldım
Aşk isimli kurşunla
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Güvertem kırık dökük
Sessizce batıyorum
Siz değilsiniz, hayır! Özlenen tek şey gece
Ben sadece azaldım
Üç adım, bir arşınla
Gün soğuk, boynum bükük
Hâlâ anlatıyorum
…
Ve dikkat edin, şu edebiyat ulemasının asonans, aliterasyon diye ağızlarını şapırdata şapırdata
dillendirdiği sanatlar nasıl gizlice gömülmüş bu serbest dizelere. Yani demek ki neymiş; şiiri
bilen yazacak, bilmeyen de elinde tespihle gidip lokalinde elli bir oynayacak, emekli
ikramiyesiyle borsaya açılacakmış.
Filan.
***
Devam edelim.
Eskilerin sıla-i rahim dedikleri bir ukdesi var. Ve o sıla-i rahim kompozisyonunun değişmez
başrolünü tarih boyunca genelde hep anneler alır. İşte bu noktada da babasını yıllar önce
yitirmiş Yavuz Doğan’ın anne seslenişi tabii ki çok duygu yüklü ve dikkat çekici olacaktır:
…
Ana, sana ne söylesem eksik kalacak bilirim
“Bir derdim var ana” desem, gözün dalacak bilirim
…
Anne derdi gibi yok. Anne yüreği kadar da hiçbir yürek âdem evladını düşünmez. O
yüzdendir ki ondan gayrısı yalan ağlar. Elli değil, yüz değil, bilmem kaç trilyonda bir
oranında bile olsa minikleştirilmiş ilahi merhamet çekirdeği beşer için en konsantre haliyle
anne yüreğinde şifrelidir.
Yine de insanın içinde kendini taze tutmaya mecbur hissettiği bir ‘yâr derdi’ de “beliğ” dediği
o günden beridir hüviyetinde kâim. Hatta o yâr hasreti ‘içerilere’ öyle bir oturur ki, insanoğlu
asırlar boyunca o “aşk” uğruna ne taklalar atmış, ne dümenlere girmiştir de belki çoğunun
daha adı bile konulmamıştır. İşte Yavuz Doğan’ın şiirinde de bu beşerî aşk tasavvuru, hem ak,
hem de kara tarafından hücre hücre dillendirilir. Bu dillendirmeden artık melankoliyi de
tadarsınız, neşeyi de, arabeski de. İleri düşünürseniz felsefeye girer, daha ileride de -köprüden
önceki son çıkışı kaçırmamak kaydıyla- taa yaradılışa ve bezm-i elestteki yakınlık bahsine
kadar tırmanırsınız.
Bakın bunlar o “sevdaluk” denen şeylerin nispeten ak hallerinden örnekler:
…
Var olduğun her yer cennet, yokluğun akla ziyandır
Bakışların Kız Kulesi, gamzelerin Aşiyan’dır
…
Seni senden uzakta nasıl özlediğimi
Söylemeye gelmiştim ve şimdi gidiyorum
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Gözlerinden efkarı okumak için değil
Kirpiklerine aşkı yazmak için gelmiştim
Gökyüzüne siyahı dokumak için değil
Hasretin mezarını kazmak için gelmiştim
…
Nasıl anlatayım yar, bakışlarını senin?
Aşk isimli takvimin miladıdır gözlerin
Sağanaklar altında verilmiş bir busenin
Dudakları kavuran muradıdır gözlerin
…
Yanacak asmaları Babil’in birer birer
Gözlerindeki sırra değdiği zaman güneş
Görsünler bir gülüşe kaç ömür, kaç can girer
Boynunu gülüşüne eğdiği zaman güneş
…
Oysa ben, sen bakınca gün doğacak bilirdim
Ellerim üşümezdi sana dokunduğum an
Oysa ben, gittiğin yer ölüm olsa gelirdim
Nefesini duyduğum anda dururdu zaman
***
Bunlar da “karadan daha kara” ince sızı hallerinden… Her biri neredeyse çerçevelik:
…
Az öncesidir tarih, sonrası hüzün biraz
Kime gönlümü açsam kapısı kırık sanır
Az ötesidir umut, fazlası yüzün biraz
Kime anlatsam seni, efkarımdan usanır
…
Hüsranı gösterirken sevdanın pusulası
İsmin kaldı sadece duydukça susulası
…
Sen de aldırma artık, yaşadığımı unut
Say ki her mevsim hazan, her yeni gün gecedir
Nasılsa sen gideli, ne aşk kaldı, ne umut
Yarısı unutulmuş bir şarkıyım nicedir
…
Bakma ardına canan, bıraktığın yer aynı
Gözlerime gömdüğün yağmur, nilüfer aynı
…
Boş ver hasret şehrine sürsün yasaklar beni
Boş ver karanlık gece göğsünde saklar beni
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***
Burada, temanın ağırlığını kaldırmak için her ne kadar uzun vezinler seçilmiş gibi görünse de
aslında bu bir tercihtir ve Yavuz Doğan, meramını uzun ölçü üzerinden daha iyi anlattığına
inanır. Ancak kafası attığı zamanlar başka değişik ölçüler de onun kaleminden damlamaya
hazırdır. Hem de en mavzerlik haliyle:
…
Ağlasam düşecektin
Sustum, tutunuyorsun
Ellerin soğuk, neden?
Üşüyor gözyaşlarım
…
Nasıl da içine çekiyor gece
Maziden hatıra kalan kokunu
Nasıl da içime ekiyor gece
Güllerin kıblesi yalan kokunu
…
Şu son dörtlüğe özellikle bakın. Ey edebiyatı bildiğini zanneden ama ramazan davulcusunun
manisini tahlilden başka bir naneden anlamayan edebiyat uleması! Sadece şu koşma
örneğinde bile neler var neler, idrakinde misiniz?
A, bir de aruzcu geçinen köprü altı takımı vardır ki bu yazıda onları pek nallayamadık. Bu
şakülü kırık tipler öyle enteresanlar ki öncelikle kendilerine dolambaçlı yollardan nam almayı
adet edinirler. Sonra hiçbir cacık yazmadan duayen olur ve derede tepede şiir münekkitliği,
edebiyat zombiliği filan yaparlar. İçlerinde şüphesiz bu işe gönlünü adamış olanları da vardır
ama onlar da sadece bir araştırmacı gözüyle olaya bakıp şair olmadıklarını ısrarla vurgularlar.
Yine de arazi geniş, otlak büyük olduğundan bu edebiyat kabızları için aruz sahası otlanmaya
pek elverişlidir.
Onlar otlayadursun, bakın Yavuz Doğan o işin bayrağını en dalgalı haliyle Everest’in tepesine
nasıl dikiyor?
Aruz görün!
…
En ağır dert senle sensiz günlerimken nazlı yar
Bil ki sensiz her günüm boş, sürgünümdür her diyar
…
***
Son olarak…
Hep diyoruz, şair adam önce içini dolduracak. İçini doldurmadan piyasaya salınırsa işte
yukarıda sıkça bahsedilen ve mitozla bölünerek çoğalan kurdeşen tipler türer. Bütün yazıda
anlatılmak istenen ana fikir uyarınca koskoca kitap çıkarıp içinden bir tane şiirini
bulamadığınız bu Çernobil artıklarını sağlam bir okuyucu olarak edersek bizler imha
edebiliriz. Yoksa hala Necip Fazıl, hala Nazım, hala Faruk Nafiz ile filan bu değirmen
dönmez.
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Tekraren, mesele içini doldurmak meselesi. İç olmayınca nereyi dolduracaksınız. Adam bakın
o bilgelikle neler yazıyor, nerelere kadar girip çıkıyor:
…
Bazen asmalarından şarap süzen Babil’i
Bazen kardeş kanını içen Kabil’i gördüm
Bazen artık saçları dökülmüş Medusa’yı
Bazen Kızıldeniz’i bölmüş Musa’yı gördüm
…
Resmî tarihe göre dünden bir sonraki gün
Yani yarına göre henüz yaşanmamış dün
…
Aynaya kurşun sıkan önce kendini vurur
Tenhada gebe kalan aydınlıkta doğurur
***
Yaza yaza yorulduk ama koskoca kitap 192 sayfa iken ben burada ‘bu kadarcık’ yazmışım
çok mu? Kanımca tüm bu yazılanlar da, verilen örnekler de Yavuz Doğan’ı anlatmaya kâfi
gelmez. Daha da yazardım ama neylersiniz ki “geline kalk oyna demişler, yerim dar” demiş.
Siz iyisi mi bu kitabı bir şekilde edinin, beni de daha fazla yazmaktan kurtarın. Ve has
edebiyatın gerçek ediplerce ne kalitede yapıldığını kendi gözlerinizle görün.
Nokta.
Onca yazdık, artık şu mısralar da müessirin göz hakkı olarak kayıtlara düşülüversin:
…
Belki hüznüm gölgesiyle bir meçhule sürür beni
Belki loş bir meyhanede bir sarhoş öksürür beni
…
Vesselam.
Barış Doğan
***************************************************************************

DİN PAZARI KURULDU (Gülce-Buluşma)
Gelin bakın a dostlar,
Eski köye din pazarı kuruldu.
Dindar nesil diye, diye,
Ne gönüller kırıldı.
Kanatılan her yürek, küfürlerle sarıldı,
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Gerçek dindar, gönül kırmaz kardeşim.
Ne varsa eski yeni, tüm kutular açıldı,
Ar namus rafa kalktı, kötü sözler seçildi,
Ana avrat dizildi, soy sülâle geçildi!
Edep erkân bilenin, dili varmaz kardeşim.
Habersizdir,
Namaz abdest gusülden,
Söz açsanız, küfür sayar,
Kitap, Kur’ an Resul’ den,
İnançsızsa hiç zorlama, divan durmaz kardeşim.
İnanmışsa gözetir, yetim öksüz yoksulu,
Nerdeyse arar bulur, taş kaynatan o dulu!
Sevindirir gözyaşı döküp duran her kulu,
Yoksulun kapısına, boşa varmaz kardeşim.
Kin ve nefret, dindarlara yakışmaz!
Diş bileyip, kaşın çatıp bakışmaz.
Gözün yumup ağzın açıp atışmaz.
Gizliden gizliye, pusu kurmaz kardeşim.
Nefsine hâkim olmak, elbet zorlu bir iştir.
Bölünüp parçalanmak, ne ikilik ne üçtür,
Araya nifak sokmak, melunluğa bir eştir,
Namludan çıkan kurşun, adres sormaz kardeşim.
07. 02. 2012
ALİ GÖZÜTOK

Şiir Yakar Ama Şair Üşür Daima (GÜLCE-BULUŞMA)
…………“sen, neden hep yakarsın da;
…………aşk üşütür insanı
…………oysa senin, sudan ılık yüreğinde
…………çözünmek isterdim ben
…………ay durusu bir şey kalsın isterdim ardın sıra”
Dalga dalga kabarmaz aşk yürekte
Sözcükler zamansız çoşar daima.
Şiir yakar ama şair dediğin
Aşkın ateşinde üşür daima.
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…………kanatsız kuş misali uçmak isterdim oysa
…………kollarında
…………tek dileğimsin
…………beni sensiz bırakma!
Külleri savrulur, yıkamaz cebir
Pranga vurulmaz kavuşmaz zincir
Zamansız amansız üşürken şair
Aşkın ateşinde pişer daima
…………aşk şairi ısıtmıyor
…………mısralar beni anlatmıyor neden sevdiğim
…………mutluluk bakmıyor yüzüme
…………varlığında üşüyorum
…………yokluğunu düşünürken bile
Saatler vurunca gece üç çeyrek
Hüzünleri çoşar başına buyruk
Dünya güzelisin “Gülüm” diyerek
Yarayı şiirle deşer daima
…………“Unutma beni” dedin dün gece
…………nasıl unuturum seni sevdam
…………yol arkadaşım,
…………“baharım ol” dedim
…………şimdi güzümsün.
Esaslı aşkında saklanır yara
Gülüşünü asıp kara duvara
Sevdanın gözleri, yanan sigara
Dumanında sürgün yaşar daima
…………başka sevdaları gözüm görmez benim
…………bir daha sevemem kimseyi
…………söyle sevdiğim
…………Şiir yakarken beni şair neden üşür sevdiğim
Aşk üst üste olmuş yürekte yama
Derd içinde yaşar şaire kanma
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“Seni Seviyorum” diyemez ama
Alevden surları aşar daima
Bir yel alır sevgi denen her şeyi
Neylesin şişeyi kadehi meyi
Gündüz uykusunda, içip badeyi
Sensiz geçen ömre şaşar daima
İbrahim İmer

ÇEK ELİNİ (Gülce-Buluşma)
Ariflerden olmaksa, gerçek muradın,
Eşiğine sür yüzün, anılsın adın,
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Çek elini, fani dünya malından,
Taşıması kolay değil, yükü ağır dünyanın.
……..Hep koşturdu,
………..Ehli gaflet,
…………..Dünya malı peşinden.
……..….…..Karıştırdı samanını sapını.
………….…..Altın sandı, sarı saman çöpünü,
………………..Hırs kapladı, öfke sardı,
…………….……..Kırdı sabır küpünü!....
Diyar diyar gezip tozup, canan bulmak ne mümkün,
Sevdiğini terk eyleyip, yaran bulmak ne mümkün,
Dışı insan suretinde, içi hayvansa onun,
Hayvan postu içinde, insan bulmak ne mümkün.
….Aç gözünü,
…….Gerçekleri çölde serap sanmasın!
……….Tıka kulağını,
…………Yalan söze kanmasın!
…………..Kır kadehin,
…………….Dert küpüne dalmasın!
………………Gönül gözün açık olsun,
…………..…….Görmek için geçeği,
…………….……“Leylek diye kovalama,
……………………..Boş yere sen serçeyi”
Ömrünün son deminde, bir ayrılık mukadder,
Çekilen çile ağır, nerde nasıl hafifler?
Fani olan dünyada, gelince sana ölüm,
Kanat kanat uçuşur, alır gider melekler.
Ali GÖZÜTOK
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" Hayata Sitem
Hayat beni öylesine zorladı
Hem şakayı unuttum hem gülmeyi
Kimi zaman hakir gördü, horladı
Zaman zaman çok istedim ölmeyi
Çalışırken makamaymış saygılar
Yaşlanınca sanki bitti duygular
Emekliyiz başladı bak kaygılar
Kim istemez gönüllere dolmayı
İnsanoğlu nankör oluyor demek
Bitiverir bunca yapılan emek
Kolay değil bu sözleri söylemek
Kim istemez en güzeli bulmayı
Beden bizi yavaş yavaş terk etti
Her acıya her bir derde sabretti
Bu dönemler devredilen nöbetti
Kim ister ki güller gibi solmayı
Başlayınca aynalarla kavgalar
Hırpalıyor yaşamdaki dalgalar
Gülüyor bak etraftaki kargalar
Kurt istemez ite gülünç olmayı
Coşari der kaygıdan bu sızlanış
Yaşanmadan giden gençliğe yanış
Çok da erken başlıyor bu aldanış
Kim istemez dostlarıyla kalmayı
06.04.2008/Samsun
İbrahim Coşar "
Çelişkilerle dolu hayatın özünde çile de vardır, hüzün de, sevgi ve aşk da..Adil
olmayan paylaşımlarla birlikte hakkaniyette vardır... Karşılığı olan beklentiler kadar
karşılıksız olanlar da..Hayat her insana aynı ölçüde sunmaz olanaklarını ya da; hayatın
olanaklarından yararlanabilmeyi her insan aynı ölçüde başaramaz. Bu örnekler
çoğaltılabilir ve her kişi hayatın içindeki duruşuna, mantık ve duygu kapasitesini
nerede ne kadar ve nasıl kullanabilirliğine göre istifade eder ya da büyük ölçüde
kayıplarla karşılaşabilir. O zaman kendimize kahretmek yerine öncelikle kendimizle
yüzleşerek yitirilenlerin ardından yeni bir sayfa açıp daha dingin, yetkin bir anlayışla
hayatın içinde yeniden var olma çabası daha doğru değil mi? Mutlaka içimizi kanatan
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haksızlıklar yaşamış, ölesiye sevmiş, yeri geldiğinde dostlarımıza yüreğimizi,
olanaklarımızı sermişizdir beklentisiz! Ancak hayat ve yüreğimizi serdiğimiz dostlar,
dostluklar yine de kanatmıştır içimizi..Alınterimizle çalışırken, yine de bir lokmaya
muhtaç olmuşuzdur! Bunlar hayatın yaşanması kaçınılmaz gerçekleri. Her ne
yaşanmış olursa olsun; her bitişin, her tükenişin ardından yeni başlangıçlarla
süreklilik, dirilik kazandırarak varlığını gösterir hayat..
Doğum ve ölüm elbette insan türünün üremesi için gerekli bir başlangıç ve bitiş
noktasıdır doğada.. Yaşlılıkta bu iki çizgi arasındaki evredir; yaşanması gereken bir
evre. Ancak, fiziki anlamda ki yaş faktörü sağlıklı bir bedende / ruhta asla dezevantaj
değildir. Kişi yine aktif, yine sevecen, çevreye, yaşama karşı duyarlıdır ve gelişmiş
olgunluğuyla paylaşımcı kimliğini sunma olanağına sahiptir. Oysa ne genç bedenler
vardır; fiziki anlamda yaşlı bir bedenin diri ruhuna zerre erişememiş...
Diğer birşey; evet çalışırken insana, makama gösterilen ilgi emeklilik döneminde
anormal sayılabilecek bir inişe geçebiliyor. Bunun nedeni her zaman kişinin
karakteristik özelliğinden değil de toplumun genel geçer değer anlayışında aranmalı.
Erozyona uğrayan değer anlayışında...
İnsan yetiştirmek kolay değil.Hele ki 'adam gibi adam' yetiştirmek..! Toplumsal değer
anlayışının uğradığı erozyon, hızla tüketilen insani değerler nankörlüğü olağan hale
getirebiliyor..Zamanla kanıksanan sıradan bir anlayış haline gelebiliyor sonuçta, yazık
ki..!
Beden ne kadar terketse de bizi, ruhumuzu gül kadar diri, gül kadar gizemli, sevgiye
açık tutabilme yetisi yine bizim elimizdedir yaşlanma sürecinde. Elbette bu anlayış
genç bir bedene özenti taşımaksızın olabilecek bir duygu işi.Kişi ayağı yere basan
beklentilerle dolu olduğu sürece bence her yaşta güzeldir, anlamlıdır ve
paylaşabileceği birşeyleri vardır. Ancak, değişen değerlerin çevremizde yaşayanlar
üzerinde ki olumsuzlukları yaşlı bir bedene acımasızca yansıtılıyorsa işte burada her
beden, her ruh farklı tepkiler gösterebiliyor, hayata tutunma da sancılar yaşayabiliyor
yazık ki.
Yaşamının her devresinde kendisiyle barışık kalabilmiş bir benlik elbette yaşlılıkta da
aynı olgunluğu gösterecek, aynalarla kavganın anlamsızlığını derinliğince anlayacaktır.
Kurt it' ten daha güçlü ve görkemlidir. Ama bu güç / görkem kurdun iyi niteliklerinden
değil, hayata tutunmada ki acımazsızlığından, vahşiliğinden ileri gelir. Oysa it kurda
göre daha güçsüz görünse de onun en güzel özelliğidir; sadakat ve sevgi
anlayışı..Demek ki fiziki güçlülük, görünüm tek başına bir önem taşımıyor. Bir gün
gelecek o görünüm sekteye uğrayacak ama geride kalan ruh bizi yaşama
bağlayacatır. Yaşamda öğrenilen her bir şey benliğe / ruha kazınır. Yaşlanan bedende
o ruh biriktirdiği her bir değeri geri dönüştürür sahibine.
Belli ki şairimiz çok şey yaşamış hayatta, olumsuzluk adına. İnsanların riyâkârlığından,
yaşanmamış gençliğe kadar her bir şey..Yüreğinde biriktirdiği ve sancılar yaşadığı
sevgilerine tutunuyor şimdi; hakiki bir dostun dostça selâmına hasretle..Beklediği bir
selâmdır, sadece bir selâm; içinde riyânın zerresinin olmadığı, sıcacık tebessüm dolu
bir selâm...
Değişen toplumsal ve evrensel değerler karşısında yitirilen ya da gözardı edilen insani
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değerlere göndermelerle dolu bir şiir' HAYATA SİTEM'.. Ders alınması gereken bir
yürek çağlayışı. Saygıdeğer dost İbrahim Coşar' a bu anlamlı paylaşımları dolayısıyle
teşekkürler...

Refika Doğan/ Antalya
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Mustafa Ceylan (Gülce-Buluşma)
Gövdesiyle gölgesi savaşa tutuşmuş er
Dilinde raks ediyor cümleler, kelimeler.
Kır bir şehirde doğmuş, Antalya'da yaşıyor
Sohbeti, güler yüzü size de bulaşıyor.
Güler yüzlü dediysem, ürkek Ceylan sanmayın
Yüreği yeten gelsin, elinde taşla/mayın.
Nadasa mı bıraksın
Merhamet kendisini?
Çanakkale unutmaz
Çınlayan tiz sesini.
Kırşehir dağlarına benziyor gür saçları!
Aklının zekatıyla;
Tıka basa doyurur, fikri durmuş açları.
Ne mutlu ki Resul'ün adını taşıyoruz
Bu kadim topraklarda, bin yıldır yaşıyoruz.
Ey kadim dost, güler yüz
Gül/ce-malın solmasın
Torunların büyürken
Saçlarını yolmasın!
Türk Dili sevdalısı, kalesinin son burcu
Oğuz Kağan neslinin aşkıyla dolu hurcu.
Ölsem ölsem dirilsem, yüz bin can feda etsem
Ödenmez vatan borcu.
Varsın tek alacaklım
Vatanım olsun.

Çanakkale 12.12.2016
Mustafa BERÇİN
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Üç kıta, üç hilal(Gülce-Buluşma)
Üç kıta, üç hilal, beylerim Ak Tolgalı
Kısraklarım yağızdan.
Rüzgarla yarışırlar, Bozkırda Bozkurt gibi
Köpükler saçılır sağrısından,
Dizginleri boşalmış gem tutmuyor sahibi
Firik ekinler gibi yeleleri dalgalı
Toynakları mühür vurmuş yağız yere
Denesin itirazı olan kefere
Bu kader bizim, bu yazgı bizim, bu toprak bizim
Kıyamete kadar silinmez izim.
Üç kıta, üç hilal, beylerim Ak Tolgalı
Kısraklarım yağızdan.
Soyumuz geliyor Dokuz Oğuzdan.
Geçit vermez sanılan dağlar bir karış
Ovalar derseniz üç beş adım yol
Bu yola baş koymuşuz saklanır mı kol?
Köklerimiz Tanrı Dağları'ndadır
Gövdemiz Ön Asya topraklarında.
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Budanmış olsa da filiz verecek
Çiçekler bezenmiş yapraklarında.
Üç kıta, üç hilal, beylerim Ak Tolgalı
Kısraklarım yağızdan.
Kösler vurulur cenk için,
Salkım söğütler gibi iki büklüm eğilmiş
Ninelerin, güngörmüş gazi dedelerin dilinden
Dualar yükselir arşa hep bir ağızdan.
Çılgın dalgalar gibi birbirinin ardından
Bir ilahi buyrukla çıktık Anayurt’undan
Hançer gibi saplanıp garbın kara bahtına
El koyduk zalimlerin tacına ve tahtına.
Üç kıta üç hilal Ak Tolgalı Beylerim
Şimdi neredesiniz? Feryat figan eylerim.
Umman iken göl olduk, bora idik yel olduk
Dünyaya hükmederken öz yurdumda el olduk.
Lekesiz tertemiz dünümüz vardı
Bozkırın Bozkurt’u ünümüz vardı
Hakk’adır hakikat yönümüz vardı
Er/idik Rumeli topraklarında.
Şimdi bir hilalin duldasındayız
Turan Ülküsünün sılasındayız
Sanmayın atinin biz yasındayız
Kaybolan mirasın arkasındayız.
Çanakkale 10.11.2013
Mustafa BERÇİN
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Doğanın Dili (Gülce-Buluşma)
Kendi lisanıyla kendi beslenir
Zor güne anıktır doğanın dili
Ya güzellik ya gam ile süslenir
Her sese kanıktır doğanın dili
Kara bulut kabarıp da taşarken
Şimşek olup ufuklardan aşarken
Derelerde gürül gürül coşarken
Bazen bulanıktır doğanın dili
Bazen durulanır arıca dilim gibi
Bazen neşelenir bazen acı bazen keder
Buz keser bazen, yamaçlarda çığ olur
Bazen yıldız çalar göllere bazen ayı nur eder
Bazen çiğdem olur doğar tacıyla
Ve sümbülce boyun büker acıyla
Umut gül süzerken gözün ucuyla
Gönülden yanıktır doğanın dili
Dağlar ile desen desen şal tutar
Bazen sarı sıcak bazen kor atar
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Yayla yollarında uzarken katar
Ne aşka tanıktır doğanın dili
Bazen kuş cıvıltısı, petek petek bal
Bazen binbir renkli kelebek, meyve yüklü dal
Bazen dolu olur başağı, sererken kilim gibi
Bazen bir hazan gazeli, söyleşir dilim gibi
Bazen bülbül olup düşer tasaya
Vuslatîce bir dem sürer masaya
Bozkırlarda hüküm veren yasaya
Sorgusuz sanıktır doğanın dili...
Osman ÖCAL

Bir Anlatabilsem Ankara’m Seni-(Gülce-BULUŞMA)
Bozkır ortasında yükselen sancak
Kaynaşır sinende tören törene
Dinmez Malazgirt’ten kopan fırtına
Otağından ak post seren serene
Ne asırlar yordu ne savaş yordu
Beğenme ordular paslaşıp durdu
Gelenin bir vurdu giden bir vurdu
Yayını menzilsiz geren gerene
Onca uygarlığın kültürü yansır çehrene
Bir yanda sinagog bir yanda cami ile tapınak
Tarihe ışık tutan iri taşlı yapılar
Bir yanda çan sesi bir yanda ezan
Gerdanlık gibi dizilmiş yamaçlara
Ak perçemli yüzlece konak
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Beylere yorgan döşek yarenine sığınak
Yurtlanınca Türkmen obaları
Dağları delen mor koyunlu Yörükler
Misket sevdaları bürür daracık sokakları
Boz dumanlı tepeleri bir güvercin edasıyla
Serine bulgur yaylatıp güzeli oynatırlar
Kültürünü ölümsüzleştirirken
Gönül okşar erler erenler eli
Ahi Elvan Hacı Bayramı Veli
Hüseyin Gazi’de bir insan seli
Türbesine yüzün süren sürene
Tokmak davulu dövende
Zurna havayı övende
Halayın başına durur Çavuşların Esmer Ali
Siyah yelek beyaz gömlek işlemeli mendil ile
Ve kılıç kalkana değende
Kalkan kılıca baş eğende
Bir kartal ruhu canlanır
Dostça pençeleşirken her seğmende
Bazen daralınca uçmaz nefesin
Yine de zeybeksin yine efesin
Omuzdan omuza binen küfesin
Kendini tarihe veren verene
Asırlar tükenir de bitmez üzerine oynanan oyunlar
Bitecek gibi de değil dost olmuyor eski düşman
Yerli uşak kin kusuyor cumhuriyete
Eserlerine ve bize emanet eden Başbuğ’a
İlk meclisin bile şahit oldu bunlara
Yedi düvelle saldıranlara.
Sakarya kızıl akarken, Polatlı gümbür gümbür dövülürken
İlk imdada yetişendin
Kocatepe’deydin, Dumlupınar’daydın, İnönü’ndeydin
Hasılı bir avuç gönüllü ile yola çıktığında ordular yürüdü peşinden
Yeniden bir yurt yarattın Türk’ün kutlu ateşinden
Anadolu’yu baştan başa yeniden donattın
Bazen yüreğimi kanatsan da gökdelenler gibi yükselişin merhem oldu
Sildi sağılmış bulut gibi akan gözlerimi
Sen hep var olacaksın yâr olacaksın
Kutsal kavgam için şal kuşağımda hançerim
Bir ayağım Anıttepe’de bir ayağım Dikmen sırtlarında.
Sen ki: Medeniyetler içinde cıngıllı beşik
Ve sallandıkça birer birer düştüler
Karşılıklı kale burçlarından aşağı
Kimi kralı oynadı kimi mazlum uşağı
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Yine düşecektir helvanı yemek için
Demirinden su çekenler
Şimdi yine bir Kasım ayındasın
Heyhaat
Bakıyorum da siyaseyin dümen suyundasın
Delinsin gökyüzü açılsın perde
Açarsın kapını namerde merde
Herkes yanağından tutup öper de
Seni bağrı yanmış gören görene
Seneleri söküp aldın içimden
Ahh Ankara ah! Bir ahtım vardı sende
Bırakıp gideceğim yetimce
Ya bir hastane köşesinde ya geceyi delen yollarda...
Osman ÖCAL

Aç gözünü ey gönül!(Gülce-Buluşma)
Kur’an olsun rehberin
Aç gözünü ey gönül !
Sevap dolsun defterin
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Aç gözünü ey gönül!

Kürreler döner durur,
Döndükçe yanar durur
Bir gün adın okunur
Aç gözünü ey gönül !
Yumma gözünü aydınlığın kanatlarına
Bu sesler ışığın zikir eden sesidir
Mıknatıs bir toprak durur topuklarında
Orası insanın son adresidir.
Fânilik gömleği parça parça üstünde
Yanık kokuyorsun dipden doruğa
Bırak oyunu oynaşı kenara bırak
Hazırlan yolculuğa...
Âlemin mecmuusun
Allah’ın bir kulusun
Bakar kör mü durursun?
Aç gözünü ey gönül !
İbret al, gökten-yerden
Arıt defteri kirden
Üstünsün meleklerden
Aç gözünü ey gönül!
Baharı beklemekten bıkmadın mı daha?
İçindeki çiçeklerin cümbüşüne bak !
Körlerin kırık aynaları el kanatır bilirsin
Yaklaş hele, durma ırak !
Ayrılık yaman kelime, üç şiir mısrası sana
Karınca kara taştan indiğinde aşk başlar
Zaman azgın, salyalı bir köpek sanki
Akrebin kıskacında telâş var…
Duru su aynadan daha güzel, öyle değil mi?
Salkım söğütlerin ıslak saçlarındasın
İki atom oksijen yanar hidrojen diye diye
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Kays olur çıkarsın, Leyla sevdasındasın…
Gel etme, eyleme can gülüm gel!
İyi bak, işit, dinle !
Parmak ucun sırdaşın
Secdeye değsin başın
Nerde kavim kardaşın?
Aç gözünü ey gönül!
Dünya fâni aldanma
Nefsine boşa kanma
Kendi elinle yanma;
Aç gözünü ey gönül!
Ömür treninde sessiz yolcusun
Hıçkırışın alfabenin harflerinde oy !
Yel essin, su aksın, takvim sussun
Vuslata gün sayarsın gözlerinle oy !
Göklerin dipsiz ucunda mavi mor
Rengârenk bir evren seni bekliyor
Menekşe kurusu düşlerden sıyrıl
Yüreğinde sencileyin
Bir bebek emekliyor…
En büyük ateşe yolculuk var besbelli
Sonranın sonrasında bükülü boynun
Firavun olsan ne yazar? Denizler de yok !
Oyuncağısın bu geçici oyunun…
Gel etme, eyleme can gülüm gel!
İyi bak, işit, dinle !
Kulluk kutsal görevin
Çiçekle dolsun evin
Bittim'ola ödevin ?
Aç gözünü ey gönül!
Bu Ceylan’a kulak ver
İyi ol da olma şer
28

Görmek istersen eğer
Aç gözünü ey gönül !
Mustafa CEYLAN

BAYRAMLAR! (Gülce-Buluşma)
Diyor ki Can Yücel;
“En acıktığın anda, dumanı tüten bir somunun köşesini bölmek,
Korktuğunda, güvendiğine sarılabilmek,
Dara düştüğünde, dost kapısını çalabilmek, bayramdır.”
Amenna ve saddaknâ!
Ama bu bayram başka bayram üstadım.
Zengin olmak, lütfu Rabbin insana,
Ne verirsen döner, misliyle sana,
Fakiri gözetip, aç doyurana,
Bayram değilse bu, nedir üstadım?
Diyor ki;
“Evde yalnızlığı noktalayan insan nefesi,
Akşam kapıda karşılayan yavuklu busesi,
Sevdalı bir elin tende gezmesi,
Nice adağın ardından çınlayan çocuk sesi, bayramdır.”
Kurbanlar keserek, çok şükür demek,
Lokmayı bölüşüp, yoksulla yemek,
Gönlünü alarak, bir selâm vermek,
Bayram değilse bu, nedir üstadım?
Asıl bayram sevmek sevilebilmek,
Suçundan ötürü af dileyebilmek,
Bu yolun sonunu, düşünebilmek,
Bayram değilse bu, nedir üstadım!
ALİ GÖZÜTOK.
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AŞK MÜHRÜNÜ VURUNCA (Gülce-Buluşma)
Aşk kapıyı çalınca, gönülde açar yara,
Kan damlayan yüreği, döner kıpkızıl kora,
Çilenin çığı düşer, kopar fırtına bora,
Tarumar olur gönül, aşk mührünü vurunca!
Ayda yıldızda ışık, güneşte nur gözlenir.
Aşk okundan yara alan,
Dert dağına yaslanır.
Ehli âşık figan etmez, sırılsıklam ıslanır.
Deli gönül uslanır, aşk mührünü vurunca,
Can kafesi düşerse, gam yükü girdabına,
Nasıl ulaşır nasıl, yârin gönül babına?
Yalan dolan sığar mı, sevginin adabına?
Canı candan bezdirir, aşk mührünü vurunca.
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Ömrün son deminde,
Saçlara düşse aklar,
Yüreğinde köz erise, gölgelense yanaklar.
Hasreti sevdayı sinede saklar.
Solar gönül yaprağı, aşk mührünü vurunca.

Ali GÖZÜTOK

AĞAM! (Gülce-Buluşma)
Açlık sınırında nöbette yoksul,
Lokma için savaş veriyor ağam.
Rızık kapısında kula oldu kul,
Derdini kahırla sarıyor ağam.
Zenginin tuzu kuru,
Tufan çıksa kurtulur diyorlar.
Garipse eğer,
Serçe öksürse, yeli vurur diyorlar.
Gözü yok makamda, deri koltukta,
Hak adalet ister, aç ile tokta,
Bir beklentisi var, o da son nokta,
Ne zaman konacak, soruyor ağam.
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“Mühür kimde ise odur Süleyman ”
Vurunca mühürü,
Zenginin işi tamam diyorlar.
Garipse, of, yandım anam diyerek,
Bağrına vuruyor ağam.
Söylenen sözlere, sakın kızmayın,
Rahatsız olmayın, istif bozmayın,
Çile çektirerek onu üzmeyin,
Gam ve kederini, seriyor ağam.
Dünya fani,
Kimseye olmuyor baki!
Yapanın yaptığı, kâr değil yani,
Haberiniz olsun ki;
Canından can, veriyor ağam.
Ali Gözütok

KONUŞUYOR YÜREĞİM(Gülce-Buluşma)
Tıkamışım zindanlara dilimi
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.
Anlatamam kimselere hâlimi
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.
Balık olup deryalarda yüzdükçe
Kanat takıp bağı bostan gezdikçe
Korka korka ben kendimi çözdükçe
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.
Yol bitecek, yol bitecek, yol
Bitecek bittiğinde, dünya denen bu uçaktan indiğimde
Yok da var olacağım biliyorum
…..İşte ben de
……..Bu hâlime gülüyorum
…………Vayyy bana vay!...
Zindanların ortasını ışıttım
Tabutumu ellerimle taşıttım
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Kuyularda Yusuf ile yaşıttım
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.
Zindanların duvarına yaslandım
Ruhumdaki karanlığa seslendim
Dünya denen köhne yolda paslandım
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.

Mustafa CEYLAN

Temmuz Akşamları(Gülce-Buluşma)
Sayrı bir kısrak gibi soluyordu akşamlar
Esmer yüzü sararmış, dokunsan ağlayacak.
Köpük köpük terlemiş sırılsıklam sağrısı
Meltemi andırıyor uzaktan yar çağrısı.
Ey akşamlar akşamlar
Sensiz geçer akşamlar
Yari yanında olan
Dağ başında akşamlar.
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Esmer yüzlü bu akşam dağların eteğine
Davetsizce gelerek bağdaş kurmuş oturmuş.
Uluyan kurtlar gibi bağrı yanık çobanlar
Kavalın eşliğinde bir türküdür tutturmuş.
Doru kısrak sağrısına
Kurbanım yar çağrısına
Bir kuru selamı gelse
Em olur baş ağrısına.
Demirci körüğünü andır gündüz güneş
Gecenin döktüğü ter, yarin döktüğüne eş.
Bir kırmızı lale- gül mezarımın üstüne
Koyun yaram soğusun bu temmuz gecesinde.
Yar teninden damlayan bade olup sunulsun
Uyanayım yeniden yarin içli sesinde.
Gel efendim, gel ey mahım
Sensiz olmuyor sabahım
Aşka dair neyin varsa
Söyle bileyim günahım.
Sayrı bir kısrak gibi soluyordu akşamlar
Esmer yüzü sararmış, dokunsan ağlayacak.
Mustafa BERÇİN
Çanakkale 08.11.2016
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Gül Ağacının Türküleri (Gülce Buluşma)
Bu bir aşk sunumu sesleniş sana
Sevdanın selinde coşar zamanlar
Gül kokulum gözü mahmur bakışlım
Gecenin karasını gözlerin yarıyor
Kışlar senin sıcaklığında eriyor
Yaz senin yüreğinde güzel yar
Cennet senin gözlerinde kendini gösteriyor
Baharın tonlarını çalar seher yelleri
Aynalar parıldıyor mutluluğun halleri
Gönüllere damlayan sevdamızın selleri
Sevgin ile süslenip her an besleniyor yar
Gördüğümde hayra yordum düşleri
Sana borçluyum saçtığım gülüşleri
Kır çiçekleri nefesinde başka kokuyor
İçimdeki çocuğun umutları ayaklandı
Yürek çırpınışlarımda dünya dönüyor
Bir başkadır seherin gizemli ninnileri
Bir başkadır gül açmış ağacın türküleri
Bir başkadır ahlat'ın gölgesinde uyumak
Bir başkadır sevdiğim senin közünde yanmak
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İşte sensin ciğerim bunlara neden olan
Gözlerimi yumunca sensin hatırda kalan
Attığım adımlarım sana çıkıyor her dem
Titreyen soluğumsun gül dudağımda ki nem
Olanca hışmıyla aşka seninle yürümek en
Gözbebeklerimde sen gamzelerime düşen gül
Sensin, sensin bir tanem mutluluğuma neden
Sen varken bir başkadır ıslık sesi dağların
salınışı bir başka yamaçların bağların
Yeşil başka al başka zaman başka sır başka
Zemheride aşkın izi yürekte ki kor başka
Gönül merdiveninden koşa koşa güneşe
Gecenin karasında yürümekse bir başka
Ay bu kadar şavkını vermemişti senden önce
Bulutlar yüklü değildi sen yokken
Umutlarımı sevdim senin ellerinde
Adıma hayran oldum senin dillerinde
Yarınlarımı sevdim,ölümü sevdim
Dünlerimi unuttum kadınım dediğinde
İşte yar içimdeki çocuk uyandı
Gönül penceremden süzülüp
Gönlüme girdiğinde
Gördün mü bak şiir gözlüm
Bir başka uçuyor martılar
Bir başka parlıyor deniz ortasındaki yakamozlar
Dünya bir başka adımlanıyor
İlk gecemin son aydınlığısın sen
Sesim sesine nefesim nefesine tutsak
Sen öğrettin bana sevmeyi
Adaklar adadım sevdiceğim
Arzuluyorum ey can senin ile ölmeyi
Fatma Kalkan
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Müsterih(Gülce-Buluşma)

Ey aşk kime şikâyet edeyim seni
Ben çiçek açsın istedim şu tomurcuklar
Arzu ağacının gönül dalında
Ve ağaç arzı endam etsin
Pak ve temiz büsbütün arzda
Ey aşk kime şikâyet edeyim seni
Sen çiçeğe duran tomurcuğu küstürdün
Gönül dalını kırdın
Ağacın bağrını yaktın
Bir hevesti sanki seninkisi
Ve havaya saçtın kor ateşleri
Duramadın
Yele verdin, sele verdin
Yaprakları ele verdin
Döküldü pak ve temiz
Arzu gülleri
Gülü / verdin
Ey aşk kime şikâyet edeyim seni
Sen olmayan söze ne gerek
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«Bir rüzgardı geldi geçti
Aşk yarandır deldi geçti
Bir mevsimlik seldi geçti
Sandın mı ki bendi geçti»
Ey aşk kime şikâyet edeyim seni
Yüreğime gömdüm ben
Bir parça közün
Sakın ola
Yüreğimde kalmasın gözün
Ey aşk seni nice şikâyet edeyim
Bilemedim arzulara nasıl ne deyim
«Ben bu közün narına her an yanarım
Her nefeste bir ah daha sana kanarım
Ağaç olur gönül dalım özün banarım
Arzumu haşrolunca Arz'da anarım»
Ey Aşk
Beni ki leyla ettin yokluk deminde
Es dilediğince es garip evimde
«Bundan gayrı şikâyetim yok benim
Bundan gayrı baştan başa tek 'Sen'im»
Rana İslam DEĞİRMENCİ
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Türk Dünya Edebiyatında yüzlerce şair öldürülmüştür.Bu kitap da
Dünyanın bir çok ülkesinde öldürülmüş şairleri bulacaksınız. Egemen
güçlere bayrak açan şairlerden tutun da sevgilisi tarafından veya arkadaşı
tarafından öldürülen, idam edilen, zehirlenen,şehit düşen bütün şairlerin
öyküleriyle günümüze yapılan göndermeleri bulacağınız sahasında tek
kitaptır.
Kitap iki cilt olup birinci cilt 448 sayfa ikinci cilt 352 sayfadan meydana
gelmektedir.
https://www.nadirkitap.com/oldurulen-sairler-2-cilt-takim-t…
linkinden kitabın tanesini 7.500 tl'ye iki cildini birden 15.-Tl ye hem de
taksitle almak mümkündür.

ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER KİTABI
CİLT: 1' de neler var?
Boğularak Öldürülen Şairler
1-Nef’i
2- Şehzade Korkut
3-Şehzade Mustafa
4-Sarı Memi
5-Genç Osman
6-III.Selim
7-Halet Efendi(Kırım)
8-Ahizade Hüseyin
Zehirlenerek Öldürülen Şairler
1-Çıldırlı Aşık Şenlik
2-Cem Sultan
3-Piri Mehmet Paşa
4-Sa’yi
5-Ta’ib
6-Şakir
7-Sürurî
8-Aşık Ferki (Prizren)
Yakılarak Öldürülen Şairler
1-Nesimi Çimen
2-Metin Altıok
3-Behçet Aysan
4-Uğur Kaynar
5-Muhlis Akarsu
6-Hasret Gültekin
7-Erdal Ayrancı
8-Halim Efendi
9-Macuncuzade
İdam Edilerek Öldürülen Şairler
1-Kadı Burhanettin
2-Pirsultan Abdal
3-Figânî
4-Hayatî
5-Kemal Ümmî
6-Sarı Lütfi
7-Halimî
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8-Bahir
9-İzzet Bey
10-Talip
11-Hacı Galip Efendi
12-Antepli Nuri Paşa
13-Temennâyî
14-Bosnalı Ledünnî
Kurşunlanarak Öldürülen Şairler
1-İsmail Gerçeksöz
2-Kemal Fedai Coşkuner
3-Sabahattin Ali
4-Şevkî (Prizren)
5-Esat
6-Hamidî
7-Ramiz Paşa
8-Ferrî (Filibe)
9-Şemimî
10-M.Subhi Çelebi
11-Raşid Paşa
Yolu Kesilerek veya Eşkiyalar tarafından öldürülen
Şairler
1-Hamidli Şaban
2-Nikâbî
3-Bahrî
4-Duhanî
5-Ümmî
6-Bûlendî
7-Müştak Baba
Savaşta Şehid Düşen Şairler
1-Kağızmanlı Hıfzı
2-Durak
3-Şükrü
4-Mehmet Rıfat Bey
5-Vuslâtî
6-Misalî(Gül Baba)
7-Gavrî
8-Germiyanlı Cenanî
9-Sultan Ahmed
10-Bezmî
11-Abî
12-Haylî
13-Pervanezade Hüseyin Çelebi
14-Derviş Paşa (Bosna)
15-Fedâyî
16-Saadet Giray (Kırım)
17-Koca Osman Feraği
18-Muallim Memduh
19-Şehid Damat Ali Paşa
Hakkında Ferman Yayınlanarak Padişahlar Tarafından
Öldürülen Şairler
1-Cafer Çelebi
2-Pertev Paşa
3-Aklî (Makedonya)
4-Râif (Bağdat)
5-Ratip
6-Tayyar Paşa
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7-Şeyhülislâm Mesud
8-Mantıkî (Şam)
9-Koroğlu
10-Cihanî
11-Nihanî
12-Şehzade Bayezid
13-Adnî(Mahmud Paşa)
14-Arslan Paşa
Hakkında Fetva Verilerek Öldürülen Şairler
1-İsmail Maşukî
2-Vecdî
3-Ruh’i
4-Aşkî
Bıçaklanarak Öldürülen Şairler
1-Refîa
2-Tatar Lütfî (Kırım)
Kadın Yüzünden veya Kadın Tarafından Öldürülen
Şairler
1-Helâkî
2-Yusuf-i Sânî
Yeniçeriler Tarafından Öldürülen Şairler
1-Nişancı Mehmed Paşa
2-Tahsin Efendi
3-Hafız Ahmed Paşa
Linç Edilerek Öldürülen Şair
1-Ali Kemal
Oruç Yediği İçin Öldürülen Şair
1-Kul Şükrü
Dostluğu Uğruna Denize Atılarak Öldürülen Şair
1-Sadi
İsyân ve Kargaşada Öldürülen Şairler
1-Selman (Rumeli)
2-Arifi Gazi Giray Han (Kırım)
Valilik Görevinden Dolayı Öldürülen Şair
1-Gazi (Kahire)
Sır Kâtibi Oldukları İçin Öldürülen Şair
1-Nısfet
2-Fennî(Halep-Irak)
Malına-Mülküne-Parasına Tamah edildiği İçin Öldürülen
Şairler
1-Feyzî
2-Seyyah Dede
Belirsiz Kişilerce Öldürülen, Evinde Ölü Olarak Bulunan
Şairler
1-Tekirdağlı Subhî
Diğer Sebeplerle Öldürülen Şairler
1-Mehmet Fikrî(Bulgaristan )
2-Recep Küpçü(Bulgaristan )
3-Hüseyin Kâmi Bey (Dağıstan)
4-Aşık Ali Rahmanî(PKK’nın Katlettiği Şairimiz)
**********************
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ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER KİTABI
CİLT: 2' de neler var?
Vurularak veya kurşuna dizilerek Öldürülen Şailer
1-İnnokenti Annenski (Rus)
2-Aleksey Gastev(Rus)
3-Nikolay Stepanoviç Gumilyov(Rus)
4-Ja Vier Heraud (Peru)
5-Boris Kornilov (Rus)
6-Federico Garcia Lorca(İspanyoll)
7-Ruslan Ahtahanov(Çeçen)
Savaşta Öldürülen Şairler
1-Vsevolod Bagritski (Rus)
2-Hristo Botev (Bulgar)
3-Dimço Debelyanov(Bulgar)
4-Che Guevara (Küba)
5-Thomas Earnest Hulme (İngiliz)
6-Jose Marti ( Küba)
7-Wilfred Owen (İngiliz)
8-Sandor Petöfi ( Macar)
9-İsaac Rosenberg (İngiliz)
10-Boris Smolonski (Ukrayna)
11-Edward Thomas ( İngiliz)
Düelloda Öldürülen Şairler
1-Mihail Yuryeviç Lermontiv (Rus)
2-Aleksandr Puşkin (Rus)
Terör Kurbanı Olan veya Nazilerce vb.Rejime Karşı
Çıktığı için Öldürülen Şairler
1-Geo Milev (Bulgar)
2-Miklos Radnoti (Macar)
3-Gyorgy Sarközi (Macar)
4-Fernando Gordillo Servantes (Nikaragua)
5-Haşim Şabani (İran)
Dövüldükten Sonra Araba İle Ezilen Şair
1-Pier Paolo Pasolini (İtalyan)
Şair Kız Arkadaşı Tarafından Boğularak Öldürülen Şair
1-Nikolay Rubtsov (Rus)
İdam Edilerek Öldürülen Şair
1-Nikolay Vaptsarov (Bulgar)
Etkinliklerde Bulunduğu İçin Öldürülen Şair
1-Ven Yiduo (Wen i-To)(Çin)
Fırında Yakılarak Öldürülen Şair
1-Hristo Yasenov (Bulgar)
İslâmiyetin İlk Yıllarında Öldürülen Şairler
1-Huveyris b. Nukayz
2-Esma binti Mervan
3-Ebû Afek (Yahudi)
4-İbnu'l-Eşref (Yahudi)
5-Ebu Azze
Zehirli Elbiseyle Öldürülen Şair
1-İmr’ül Kays (Arap)
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İşid Terör Örgütünce Öldürülen Şair
1-Muhammed Beşir el-Aani (Suriye)
Şia tarafından Öldürülen Şair
1-Ahmet Nuaymi (Irak)
Kaçırıldıktan Sonra Öldürülen Şair
1-Casim Muhammet Faraç (Türkmeneli)
Şehid Olduktan Sonra Şair Olduğu Ortaya çıkan Polis
Müdürü
1-Beyazıt Çeken)
Şehid Olacağını Hisseden Şair
1-Süleyman Uluçamgil (Kıbrıs)
Diğer Öldürülen Şairler
1-Abid b. Abraş
2-Şakerim Kudayberdiev
3-İbnü’s Sikkît
4-İbnü’l-Mu‘tez
5-İbnü’l-Mukaffa
6-İbnü’l-Gurbâlî
7-İbnü'l Faradî
8-İbnü'd Demâmînî
9-İbn Zümrek
10-İbn Vehbûn
11-Kemâleddîn-i İsfahânî
12-Kemâleddîn-i Hârizmî
13-Kays b. Hatîm
14-Katarî b. Fücâe
15-İbn Hânî
16-Ebû Yahyâ İbn Âsım
17-Kâmrân Mirza
18-Mervân b. Ebû Hafsa
19-Kâ‘b b. Ma‘dân
20-Şahid-i Sânî
21-Sabit bin Kays
22- Tarzî Mehmed Efendi
23-Şeybânî Han
24-Francis Villon(Fransız)
25-El Libi
26- Kofi Awoonor(Gana)
27-Bahreynli şair Ayat el Girmezi
Bölüm-III
Öldürülen Azerbaycanlı Şairler
1-Ahmet Cevat
2-Mikayıl Müşfik
3-Hacı Kerim Sanılı
4-Salman Mümtaz
5-Gafur (Qantəmir)
6-Ahmedov Əliabbas (Müznib)
7-Emin Abid
8-Şahbazi Tagi Simurg
9-Ümmügülsüm
10-Hüseyin Câvid
11-Vedâdî
12-Vâkıf
13-Abbas Beğ
14-Nesimi
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15-Ali Razi Samçızade
16-Axund Mir Mehmed Kerimağa
17-Almas İldırım
18-Çobanzade Bekir Vahapoğlu
19-İsmail Kâtip
20-İbrahim Ali Settar
21-Ekberov Murat Derviş
22-İsmailzade Cafer
23-Ulvi Bünyadzade
24-Haşimi
25-Lâtif-i Erdebilî
26-Ağa Hüseyn Resulzade
27-Böyükağa Talıblı

DİVANE / ARİF BİLGİN VE RÜBAİLERİ
Mustafa CEYLAN
**************************

Rübaileri en çok üstadım Arif Nihat ASYA'nın kaleminden sevmiştim. Ondan sonra da,
seveceğim, meftunu olacağım "rübai yazan kalem" e pek rastlamamıştım. Nihayet
aradığımı buldum, özlediğimi, beklediğimi. Divane mahlasıyla edebiyat dünyamızın
yakından tanıdığı Arif Bilgin'in kalemi bu hasretimize son verdi. Karşımıza, elinizde
tuttuğunuz bu güzeller güzeli eser ile çıkarak;
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"Bin düşmandan kurtuldu da bu aciz Divane
Yüreğimden vurulmuşum, aşktan yaralıyım." deyiverdi.
Aşkın ve tasavvufun şairi olan Divane, "Aşk, yanıp yanıp kül olmakmış
meğer." dedikten sonra "vur kırbacı nefsine" diye seslenmektedir. Leyla vü
Mecnun anlayışının vardığı doruk noktasından"hazan ben idim, sevda yokmuş,
kalan hüzünmüş" olgunluğunun derunî kuyularından Yusuf'un alnına kuyuda düşen
ay ışığı seslenişini sarıp sarmalamaktadır.
Böyledir aşkın şairleri. Aşkı bile aşmak zorundadır. Çünkü, esas âleme, esas sevgiliye
hasret vardır. Ayrılık olmasa "aşkın şairleri" ni yaşatamazsınız. Hem kendilerinde
bulunan gönül kalelerini yerle yeksan ederler hem de kalemlerini ağlatırlar. Dünya bir
toz zerresi olup çıkar. Sonra, kendi coğrafyasının kelimelerle resmini çizer, gözyaşıyla,
hüzünle... Der ki :
"Ayrılığın acısı, can vermekten yamandır
Gözüm yaşı kurudu, kalem ile ağlarım."
Halk şiiri tekniğinin, millî veznimiz hece'nin tasavvufun derin dalgalarının en dibinden
çıkardığı inci taneleridir Divane'nin her bir rübaisi...
"Hükema ne etsin, gönlü şeydaya
Hangi terkip, ilaç olur sevdaya
Kıl ruşen-i sima, aşk-ı müekked
Arif tayyar ola, uça semaya."
Söyleyişinden hüzün mevsimine geçişin sancılarını yaşar ve yaşatır. Hüzün onun
gıdasıdır. Şiir, hüznü sevdiğinde maviler giyinir. Şiir hüznü sevdiğinde, sınırlar ve
boyutlar anlamsız kalır.Bazen maddeden mânâya; bazen de mânâdan maddeye
doğru akar. Bir tahteravalli içinde şaşkına döner şair. Maddenin zarını eritir gözyaşının
ateşiyle. Üç boyutlu maddeyi sonsuzdan sonsuz boyutlarda adeta semah döndürtür.
İçinin dehlizindeki kırılan cam parçaları, ayna kırıkları arasında kendini, sevdiğini
ararken, zerrede umman görür. İğne deliğinden geçer, değirmen taşının arasında
ezim ezim ezilir.

Kurban bayramı gelende, bayrama ne gerek diye kalabalıklar içinde "kağnılar gibi
inler" ve der ki :
"Kurban için bayram ne gerek, kurbanım ona
Hilâl-i iyd aramam, yar zuhru bayram bana
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Münzeviyim onsuz, kalabalıklar içinde
Gel gönlüm sultanı, senle her yer iydgâh bana."
Bu yeter mi? Yetmez elbet! Divane olduğunda bir şair, kendisi ile cebelleşirken
dışarda kalanları da boş bırakmaz :
"İleneceksen düşmanına, de sevda versin
Kurşundan beter yarayla, o feveran etsin
De ki firâk bu hâle getirdi Divane’yi
O aşka düşmüştü, bu dünyayı neylesin?"
Böyledir Divane olmak.
Divane olmak demek, kendinden geçmek, benlik libasından soyunmak demektir.
Kutsal değerler için can vermeye hazır halde, kefeni koltuk altında taşımak demektir.
Divane olmak demek, süper akılla, normal aklın arasındaki ince telde asvaltta
otomobil hızıyla gider gibi gitmektir. İçini dışına vurmak, dışını içinde deli kuşlarla
havalandırmaktır.Sevmektir, yanmaktır, yakılmak ve yakmaktır. İhtilalci olmaktır.
Dağlarla denizlerin, yoklukla varlığın yerini değiştirmektir. Noktada sonsuz görmektir.
Bir insan düşünelim hem Arif olsun hem de Bilgin... Yandığında şiire kalemi elbette
Divane olacak olan o'dur. Öyle de olmuştur.

Nitekim, dünyaya bakışı şöyledir Divane' nin :
"Dünya denen avara kasnak, bıktım senden
Hem sırtımda yüksün, hem hamaliye benden
Adın ki ednadan gelir, aşağılıksın
Ne verdin, baç alırsın gelenden gidenden."
Görüleceği gibi Divane, yane yane tütmektedir. O, Arif Nihat Asya Hocamız ile Ömer
Hayyam arasında bir yerde "edebî bir rübai duruşu" ndadır bu eseriyle..
Gerçek âşıklar, tasavvufun okyanusuna dalanlar dünyayı fena ve fani görürler. Fena
ve fani olanda, geçici olan da; yürek bağlı kalmamalıdır. Solmayana, eskimeyene,
pörsümeyene koşmalıdır âşık. Hem de nefes nefese..
Gelelim "Rübai"ye...
Edebî tarif ve tanımlara göre:
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RUBÂİ: Dört dizelik ve kendine özgü ayrı ölçüsü olan bir şiir türüdür. Konusu daha
çok dünya görüşüne ve şairin felsefi düşüncelerine yöneliktir.
Edebiyatımızda bu türün en başarılı son temsilcisi olarak Yahya Kemal
gösterilmektedir.
Özellikleri ise şunlardır:
Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.
Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve
hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir.
Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. Zira, 24 kalıbı
vardır.
Rubaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4.
dizede ortaya çıkar.
Genelde mahlassız şiirlerdir.Ve edebiyatımıza,İran Edebiyatından geçmiştir.
Rubai'nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm (XII. yy)'dır.
Türk edebiyatının ise en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son
dönemde de Yahya Kemâlir.
Bunlara, Arif Nihat Asya Hocamızı, Hüseyin Yurdabak'ı ve Divane / Arif Biilgin'i de
ekleyebiliriz.
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Rübai, tıpkı "Tuyuğ" benzeri, "kıt'a" benzeri veya "tuğra" benzeri bir şiir türü
olduğundan, rübai yazan şairin işi hem zor, hem de kolaydır. Zor olmasının sebebi,
dar alanda özlü ve çok etkili söz söylenmesi gerekmesi. Kolay olmasının sebebi de
sadece dört mısradan oluşmasıdır.
Dört mısraı birbiriyle kafiyeli Rubailere "rubâ'-i musarra" veya "terâne" adı verilmiştir.
Rubai, bu nazım biçimine özgü ahreb ve ahrem adları verilmiş iki grup vezinle yazılır.
Aslında Rubaiyi nazım ve kıt'adan ayıran da budur.
Rubai vezinlerinin sayısı 24'e kadar ulaşır.
Bunlardan mefûlü ile başlayan 12 vezin kalıbına "ahreb", mefûlün ile başlayan 12
vezin kalıbına da "ahrem" adı verilmiştir.
Ahrem kalıplarında açık hece sayısı daha az olduğu; dolayısıyla bu gruptaki vezinler
Türkçenin ses sistemine uygun olmadığı için Türk şairler Rubaide daha âhenkli olan
"ahreb" kalıplarını kullanmayı tercih etmişlerdir.
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Rubainin kendine özgü vezinlerle yazılmak dışında bir başka özelliği de bu nazım
biçiminde her mısrada farklı bir veznin kullanılabilmesidir.
Ancak bir Rubaide kullanılan farklı vezinler aynı gruptan olmak zorundadır. Bu
zorunluluktan dolayı bir Rubaide "ahrem" grubundan bir vezin kullanılmışsa, dört
mısrada da "ahrem", ahreb grubundan bir vezin kullanılmışsa dört mısrada da
"ahreb" grubundan vezinler kullanılmıştır.
Türk edebiyatında en çok kullanılmış Rubai vezinleri (kalıpları) şunlardır:
Ahreb
1. mefûlü mefâ'îlü mefâ'îlün fâ'
2. mefûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûl
3. mefûlü mefâ'ilün mefâ'îlün fâ'
4. mefûlü mefâ'ilün mefâ'îlü fe'ûl
5. mefûlü mefâ'îlün mefûlün fâ'
6. mefûlü mefâ'îlün mefûlü feûl
Ahrem
1. mefûlün fâ'îlün mefâ'îlün fâ'
2. mefûlün fâ'îlün mefâ'îlü fe'ûl
Divan edebiyatının yetiştirdiği en ünlü Rubai şairi Azmîzâde Hâletî (öl. 1631)'dir. Türk
edebiyatı Batı edebiyatının etkisi altına girdikten sonra Türk şairleri ünlü İranlı Rubai
şairi Ömer Hayyam (öl. 1123)'ın Rubailerini manzum olarak Türkçeye aktarmak
dışında bu tarza fazla ilgi göstermemişlerdir. Bu dönem Türk şairleri içinde Rubai
tarzının en önemli şairi Yahya Kemal (öl. 1958)'dir.
Rubailerde genellikle mahlas kullanılmamıştır. Bir şairin yazmış olduğu Rubai sayısı
fazla ise, bunlar divanların sonunda kafiyelerinin son harflerine göre sıralanmıştır.
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Rubai Örnekleri
Aşağıdaki dört mısraı da birbiriyle kafiyeli Rubai, rubâ'î-i musarra' ya da terâne olarak
adlandırılmış olan Rubailerdendir. Ayrıca bu Rubainin her mısra'ı ahreb grubundan
farklı bir vezinle yazılmıştır. Mısraların vezinleri sırasıyla (mefûlü mefâ 'ilün mefâ'îlün
fâ') (mefûlü mefâ'îlü mefâ'îlün fâ')(mefûlü mefâ'ilü mefâ'îlün fâ)(mefûlü mefâ 'ilün
mefâ 'îlün fâ)dır.
Gördüm seni elden ihtiyârum gitdi
Bakdum kadüne sabr u karârum gitdi
Hâk oldum ü her yana gubârum gitdi
El-kıssa kapunda i'tibârum gitdi (Fuzulî)
Örnek:
Bu Rubainin kafiye düzeni bir önceki Rubaiden farklıdır. Rubaide üçüncü mısra
dışındaki mısralar kendi aralarında kafiyeli, üçüncü mısra' ise serbesttir. Birinci, ikinci
ve dördüncü mısralar (mef'ûlü mefâ'ilün mefâ'îlü-fe'ûl), üçüncü mısraı ise (mefûlü
mefâ'ilün mefâ'îlün-fâ')vezinlerindedir.
Esrârını dil zamân zamân söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstân söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâna
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş (Azmîzâde Hâletî)
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Şimdi burada durup birkaç söz söylememiz lâzım. Yukardaki örneklerde olduğu gibi
bir şiirin her mısrasında başka vezin(kalıp)kullanılabiliyorsa, millî veznimiz hece
kalıplarının bir şiir bünyesinde kullanılması sırasında aynı tarzı kullanmaya çalışanların,
yenilik arayışlarına niye karşı çıkmaktayız ki?

Nitekim, şairimiz Divane / Arif Bilgin'in;
"Dost, bizim sarhoşluğumuz şaraptan değil (14 hece)
Hasretkeş gönlümüze gelen dîdâr-ı haberdir.(15 hece)
Cem olmuşken ben, gül-i ruhsarın hayaliyle(14 hece)
Say ki fetheylediğim bir kale-i hayberdir."(14 hece)(Divane/Arif Bilgin)
rübaisinde;
Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fa'lün
Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün
Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fa'lün
Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fa'lün
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ve
Şiirin Esas Veznininin :
Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün
(Bakınız: http://ce.istanbul.edu.tr/atakan/aruz/?Aruz)
Kafiye yapısı ise: a-b-c-b dir.
Demek ki, şairimiz Türk Edebiyatında sıkça kullanılan ahrem veya ahreb kalıpları
dışında ses itibariyle zengin ve değişik ve de değişken vezin-kalıplı, değişken kafiyeli
bir şiir ortaya koymuştur.
Rübai'nin günümüzde tekniğinden daha çok, etkili ve kalıcı söylemine dikkat
çekilmektedir.
Şairimiz, elinizde tuttuğunuz bu nadide eserinde:
"Firavuna nefes veren sen Rabbim
Eksik kulluğum, yine senden medet." demiş ve bir başka rübaisinde ise;
"Seni sevmek ama yalnız seni
Kalbe hapsetmek sadece seni
Terazide ayrı ayrı güneşle sen
Güneş söndü, yürekte yanan sen." diye seslenmiştir.
Sadece, teraziye konulan güneş ve sevgilinin ironik anlatımı insan aklını çelmeye
yetmektedir. Güneş söner, ama sevda, ama aşk, sevdiğine olan aşkı yanmaya ve
yakmaya devam eder. Seni, o zaman seni, kalbe hapsetmek gerekmez mi? İşte
"Divane" olmanın en parlak dizeleri...
Ülkü yolu, çile yoludur. O yolda mevki ve makam bulunmaz.Türk Milleti davasının en
parlak yıldızları olan ülkücü gençlik, inandıkları dava uğrunda can vermişler şehid
olmuşlardır."Şehitlerimizin kanı yerde kalmaz, kalmayacak da, biz bu vatanı
dedelerimizin kanıyla aldık, bu vatanı bizden almak isteyenlerin de canını, kanını alırız!
Çekinmeyiz hiç bir zaman. Çünkü ben Türk evladıyım ve ölüme herzaman hazırım.
Vatanımı 7 cihana değişmem. ŞEHİTLER ÖLMEZ BU VATAN BÖLÜNMEZ!" diyen Türk
Milliyetçileri, Ülkücü Hareketin sevdalıları bu sözlerini "kuru bir gürültü olarak"
söylememişlerdir.
Türk-İslam davasının 22 yaşında ilk şehidi olan Ruhi Kılıçkıran yetimdi Ve 4 Ocak
1968’de Ankara Site Yurdu Kantininde iftarını açtıktan hemen sonra şehid edilmişti.
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12 Eylül idaresi tarafından idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu, son mektubunda “Şunu
hiç bir zaman unutmasınlar ki, Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar.
Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a
inananlarındır” demişti.Milliyetçi-Ülkücü dava, ilk şehidinden son şehidine kadar,
vatan uğruna can vermiş, vermeye de hazırdır. Şehidlerimizi parmak hesabı ile
saymak, onları birir "ölü" görmek oldukça yanlıştır. Sayanlar, "beşbin" demişler,
şairimiz, buna öfkelenir ve "Beşbin sayma yanlıştır, ölmeden ölenler var /
Elhamdülillâh ardından daha nice gelenler var" diye seslenir ve der ki:
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"Onlar bir nesl-i gayb ki, vatana seri verdiler,
Doğudan ve batıdan, gelene ber’i gerdiler.
Beş bin sayma yanlıştır, ölmeden ölenler var
Elhamdülillah ona, peş peşe gelenler var."
Şair odur ki, vatan tehlikede ise susmaya! Şair odur ki, yurt uğruna şehid olanları
unutturmaya.
*
Divane/Arif Bilgin'in rübaileri, öyle "dolambaçlı", anlaşılmaz, müphem değildir. Edebî
sanatlarla süslü mısralarla şiir dokumak yerine, yalın, net, anlaşılır ve kesin, hüküm
ifade eden bir söylem biçimini tercih etmiş rübailerdir. Sözler içinde, kendisi ve
karşısındaki ya da karşısındakilerle konuşmayı pek sever. Bazen, "geniş zaman" ifade
eden kelimelerle kurguladığı bir fiiilde dahi, "kızım sana söylüyorum, gelinim sen
anla" mislince, diyeceğini deyiverir. Aşk dendi mi Divaneleşen Arif, "ilâç kâr etmeyen,
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aklı uçan, ölmeden önce ölen" oluverir. Peygamber'imizin "ölmeden evvel ölünüz"
ifadesini diline pelesenk etmiştir sanki.
"Aşk nedir bilir misin, ilaç kâr eylemez
Âşık aklı gitmiştir, hayat memat düşünmez.
Kimin gönlü yanar tutuşursa aşk ile
Ölmeden ölür, o olmayınca dirilmez."
Sonra; sevdiğine kurban olur. Dizine baş koyduğunda hazırdır İsmailce başı. Der ki:
"Destursuz girsem gül bahçesine, dizlerine
Koysam başımı, kurban diye keser misin?"

Uğruna ölümü bile hiç mertebesine indiren sevgili,"padişah"tır ve ondan gül yüzünü
çevirmemelidir. Yoksa, ciğerleri yâre olur.
Türk Şiir geleneğinin en eski imgesi "verem" hastalığıdır. Ciğer yaresidir. Sevenler hep
kan kusarak, ince hastalığa, sevda hastalığına tutularak ölmüşlerdir. Şairimizin
sözlerine bakalım hele:
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"Ey padişah, gül yüzün dönme benden!
Sensizlik yare olur ciğerimde."
Bu "sevgi hastalığı"nın tek çaresi yârin gözleridir. "Mihnetine razıyım" der. Ve sonra,
canımı "kıble yeli" gibi eritirsin. "Kulunum, kölenim" der.
"Mihnetine razıyım, meftunum gözlerine
Aşkına tütsü yaktım, yüreğim közlerine
Kıble yeli misali eritirsin canımı
Kulunum; esaretim, can alan sözlerine."
Peki sevgili, "gözlerine meftun olunan sevgiliyi tasvir etmiş midir" acaba diyoruz.
Karşımıza bir rübai çıkıyor Ölebilirim, sürünebilirim dediği sevgiliyi "bal gözlü"diye
tarifler. Der ki:
"Sen üzülme bal gözlü,
Ben ölebilirim.
Sen başın dik yürü,
Ben sürünebilirim."
*
"Aşk har’ından yandım, hem batın hem zahiren
Mecnun görse beni, ölürdü kederinden
Şiddetinden pejmürde, böyle harabiyem
Bana ne dünyanın akşamından, seherinden."
Aşk böyledir işte. Yakarsa ateşi hem içden, hem dıştan, hem batın hem de zahiren
yakar. Mecnundaki hastalık ne ki? Mecnun görse ölürdü kederinden.
Şairimizde aşk "kavuşamamaktır veya vuslat ateşidir. Rübai dünyasını toz duman
eden aşk ateştir. Onsuz seherler bile anlamsızdır. Hele akşamlar?..
Eflâtun'un ayna nazariyesi aşkın kemalât derecesidir. Kırılma oradadır. Karanlıkları
aynadan yansıyan ışık eritecektir.
"Ayn, ayn’a bakar görür bir taneyi
Leb-i ayn coşar şen eder haneyi
Gel ey nur-u ayn koma karanlıkta
Çırpınır; kurtar, çek al Divane’yi"
*
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Aşk, vatan, ölüm ve hasretin şairidir Divane /Arif Bilgin...
Sade, anlaşılır bir dili tercih etmiştir. Millî veznimiz hece onun vaz geçilmezidir.
Diyebilirim ki, "rübai"yi kendi kalıplarından çekip çıkarmış ve 7+7=14 veya 15 lik bir
hece kalıbına getirmiş, oradan konuşturmuştur.
Gözü pek, korkusuz bir kalemdir. Sadece ilâhi güç karşısında çaresizliğe düşmekte ve
o anda kaderci olmaktadır. Diğer zamanlarda, mutlaka bir "çare veya çıkış yolu"
bulmaktadır.
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