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SUYA VURAN GÖLGELER (Gülce-Buluşma)

Bir ses düştü dudağından gül şeker
Çiseledi yağmurlar bala dönüştü havuz.
Sarmaşığın uykusu kendine çeker
Seneleri sormayın suya düşen gölgeler.
İsimler aynalarda
..........Sonsuz...
..............Yaşamak buysa eğer
..................Sorgusuz geçer trenler
.......................İstasyonsuz...
Mustafa CEYLAN
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SON YEY HASRET ŞOFÖRÜ !(Gülce-Buluşma)

DÜNYA YALAN(Gülce-Buluşma)
Çözdün mü ömrün boyunca bir kere
Tek bir kere muamma, de bana?!
Yoksa askıda mı kaldı hayat bilmecen
Ve sustu mu gönül sazın köy odalarında…
Yarım kalan şiirlerin yarım sultanı
Çıldır nerededir bilir misin acaba?
Duydun mu, işittin mi ey ham manzumeci?
Kimdir, ne demiştir Çıldırlı Şenlik Baba ?
Ve
Baş parmağı niye göğü gösterir ?
Beldesinin yol ağzına bağdaş kurup oturanda
Düşündün mü hiç ?
Sen ki uyakların tahta bacaklı süvarisi
Yaralı, kırık ve şiş iskeletli manzumelerin
Yorgun kalemli sahibi,
İmgelerin ruhsuz ve şekilsiz,
Duygu mimarına çırak bile olamadın
Baden zehir zıkkım, dilin kilitli
Sürgüde ve sürgündesin
Sözcüklerin en utangaç efendisi…
Haydi çek arabanı ey hasret şoförü
Çalıştır, bas gaza, yürü doğuya…
Kars’a, Ardahan’a uzan da görelim
Görelim Anadolu yollarında seni de
İçimiz rahat, evlerimize dönelim…
Yolda bir kaset at dinle
Çıldır divanını
Çıldır koşmasını
Ve
93 koçaklamasını Şenlik Baba’dan..
Unutma, tamam mı?
Ey düzayak koşmanın
Altıbeş onbirlik meftunu dostum,
Bilir misin cigalı tecnis nedir?
Ya tuyuğu, varsağıyı ?...
İşittin mi hiç?
Öldük, öldürüldük
Bin kez öldürdüler, milyon kere dirildik
Şenlik babamızı zehirlediler
Gitti zehirleyenler, yok adları-sanları
Şenlik Baba yaşamakta işte
Daha kaç bin yıl yaşayacak içimizde
Bizde, bizimle…
Sazımın sinesinden arşa yükselir içim
Parmaklarım ufukta dolanır hilâl çizer.
Acım, öfkem, hüznüm ve en mükemmel sevincim
Bir anda mısralaşır söz sultanıyla gezer
Coğrafyayı yurt yapan bayram yeri, şenliğim
Halkımın yüreğidir, dilidir ozanlarım.
Ermeni’ye, Moskof’a kafa tutan Şenliğim
Gül açar Ardahan’da, o gün onu anlarım.
Mustafa CEYLAN
AZILA

Bencilin biri çıkar “BEN” im, ben der,
Haram helal demez ne bulursa yer.
Ecel kapısını çaldığı zaman,
Canından can söker, alır ve gider.
Dünya mutfağından tükenir payı,
Akan çeşmelerden kesilir suyu.
Her sözde üç yemin olursa huyu,
Dilim dilim diler, dilleri onu.

Dünya denen âlem yalandır yalan,
Malın mülkün bir gün talandır talan.
Tek heceye bin bir sırrı saklayan,
Varların varıdır sonsuza kalan.
İlâhi!
Olmadığın yerde işim yok benim,
Gözümde yaşlarla secdede serim.
Rahman sensin, Rahim sensin, Rab sensin,
Kullarını affetmeyi seversin.
İnayetine sığındım kapına geldim,
Kulluk edemedim affına geldim.
Senden gayrıya muhtaç eyleme,
Muhtacı muhtaca muhtaç eyleme Ya Rab!
Ali GÖZÜTOK
2016 Ramazan’ın 15’i
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İKİ YABANCI(Gülce-Buluşma)
Gecenin sabaha değdiği yerde
Dans eder semada iki yabancı
Birbirlerinden başka
Herkese yabancı
İki yürek,
Her sabah
En tenha dertlerine ederken tiryak
Gözyaşlarını
Şahit kabul etmez bir bilişle
Ve bir yanışla ki
Fecirler derde ortak
Huzur iklimine bir sefer kılıp
Bir sonraki vuslata eylerler ikrar

Hayal ülkesinde bu iki yürek
Vecd ile her sabah visale erer
Değince bakışlar hummalı, ürkek
Ayrılık ateşi kavrulur gider
Gözlerden gönüle akan yollarda
Semaya yükselir bu iki yürek
Aylar yıllar böyle geçer
Sabahları bekleyerek
Mahşere murat bırakanlar
Bilinmez gerçi ama
Öldüklerinden sonra da
Topraktan yükselirler de her gece
Yıldız olurlar semaya…
Gecenin sabaha değdiği yerde
Dans eder semada iki yabancı
Neva SELÇUK
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ŞUNLAR (Gülce-Buluşma)

Hayırmış, hasenatmış
Cümle dedikleri ardında plan
Yalan var babooo !
Dipten bucağa yalan…
Kâbe çarpsın seni e mi?
*
Takunyada iğrenç koku
Arakçın da Arap yağı
Sakalda nazar boncuğu
Dikkat ! Emer kanınızı
Fil hortumcuğu…
Güçlü karşısında çömelir
El öper, etek öper
Bir naz eder ki mıh çakar aklınıza
Yalan, inanmayın asla !
*
Şunlar ki kelek-karpuz
Şunlar ki eşek-uyuz
Şunlar ki elde makbuz
Zift ü katıranlar vay !

Şunlar ki börtü böcek
İnsanlığı yitirenler vay !
Şunlar ki oğlan, köçek
Meydana ötürenler vay !
Şunlar ki hırsız gözlü
Şunlar ki yalan sözlü
Şunlar ki iki yüzlü
Dostluğu bitirenler vay !
Şunlar ki sahte hacı
Şunlar ki donsuz kıçı
Şunlar ki kırk yalancı
Çalıp da götürenler vay !
Şunlar ki mor koltukta
Şunlar ki son çotukta
Şunlar ki yolculukta
Ölümü getirenler vay !
*
Şunlar içinde
Taa şoorada
Doymak bilmez kemikçi,
Sıyırtmacı, seğirtmeci
Sahtekâr utanmaz, peynirci…
Bakmayın sözlerine

Şunlar ki vermez alır
Şunlar ki kovsan kalır
Lâstiktir, uzar-kısalır
Totoyu yatıranlar vay !
Mustafa CEYLAN

SUZİDİLÂRAM(GÜLCE-BULUŞMA)
................................................Hülya'ma...

Karşımda sen
Mesafe sıfır
Dudakların meze
Sarhoşunum
Kanayan yaram,
Suzidilâram…
Sesinin rengi, sis kaplamış dağ yamacı
Bademlerin cümbüşlü saltanatı.
Yuvan var içimdeki bir dalda
Acı su, acı aşk,
Yıldırım düştü gövdeme
Bedenim alev sarmaşık…
Tarifsiz fırtınalar girdabındayım
Ağlasam ağlayamam
Suzidilâram…
İstemem taht, makam
Yalnızlığın saltanatı
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Bir de hülyâlı tebessümün gamzelerinde
Bu ikisi yeter bana
Bu ikisiyle her şeyim tamam
Türkü kokulum, aşk okulum
Kanadım, yüreğim, kolum
En dip depremine düştüm
Buz kırığı ruhumdaki cam
Suzidilâram…
Akşam şiirin havzunda şiir
Ahmet Haşim Bey koltukta
Ayak ayak üstüne atmış Üçüncü Selim
Karşımda sen
Mesafe sıfır
Suskun tel dili ağzımda dilim
Konuş derler, konuşamam
Suzidilâram…
Kendi kafesinde bir şehzadeyim ben
Kurtulamam
Demir kapılar ardına düşen ışıkta musiki
Çığıramam.
Gel aç yüreğini yüreğime
Zamanın kır paslı kilidini
Suzidilâram…
Mustafa CEYLAN
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SON TÜRBEDARIN SON SÖZÜ(Gülce-Buluşma)
İstanbul Kumkapı’da Nişancı cami
Cami yanında bir türbe
Asırların gürültüsü sessizliğin elbisesi olmuş
Pencere kenarında benimle,
Gerisini varın siz düşünün...
Bir hokka, bir divit ve bir parşömen
Fermanı tuğrasız kan kırmızı sözcüklerin içindesin yine sen
Alevsin benden kopan
Kendini gözyaşıyla söndüren alev
Kahverenginin sürüngen ve yapışkan nefesi
Ahşap ışıltısında
Besmele çekende
Sen çıkar gelirsin biliyorum
Gez, göz, arpacık diyerek.
Şamdanların uğultusunda kekemeliğim
Azrailin son ıslığında kimliğim
Bırakma ellerimi sakın ha bırakma!
Ateş sarmaşıklarla donansın cismim
Takunya sesine düşen
Gülümseyen gül olsun resmim.
Avizeler avizeler şamdanlar ve buhurdanlar
Işığın dilinden ışık olan ışık, belki anlar
Elifin yüzünden gelir; akar gelir durmaksızın
Elsiz ayaksız gözyaşı,
...................... Boynu bükük mumdur canlar.
Kumkapıdan bir İstanbul’dur geçer
Saçları darmadağın...
Bir İstanbul’dur mis gibi zambak kokar
Dualanmış dudağın.
Ulubatlı sancağıdır özgürlüğümün burçlarına
İstanbul olup dikilmelerin.
Son türbedarını unutma, unutma benim
Hani nerde İstanbul çizen
Ellerinde ellerim.?
Çırayım, çıradan çıra, yak tutuştur şiirinle
Çakmadan kibritini bir kerecik beni dinle
Kovan yağmalatmış Yunus, sen ise kendi evini
Tarumardır evim barkım
Bunca sene derdin ile.
Mustafa CEYLAN
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TARİH BEBEĞİ (Gülce-Buluşma)
Şimdilerde uzun kulaklı saat kulesi şaşkın mı şaşkın
Mısır kaynar, Yemen ağlar nedendir?
Dicle' de kan kokusu, Fırat'ta göz yaşı
Hayâlet evlere dönmüş ilçelerimiz,
Kara bulutlara gömülmüş Güney Doğu'da
Memleketimiz...
Saat kulesi kör, saat kulesi sağır,
Bir bebek çıkar bulutların arasından,
Kör olası zamanların içinden
Elinde kâğıt kalem
Ağır ağır yazar, saat kulesinin inadına
Yeniçağın hakikatini
Ve gülümser geleceğe
Eli ay çiçeği, gözü menekşe
Dudağı lâle...
Der ki:
------"Tak etti! Yetti!
--------Bu yapılan ihanet, oynanan oyun
-----------Ey iki dilciler!
---------------Ey Kandilciler!
-------------------Dürülecek defterleriniz !
---------------------İşitin, bilin, duyun
------------------------Huzura kavuşacak
---------------------------Milletimiz, memleketimiz !
Ulubatlı surlara, ha çıktı ha çıkacak
Az kaldı, bekleyin ki, kesin göreceksiniz.
Su, zaman, ülkü, amaç; hepisi de akacak
Bu akış nedir diye, mutlak soracaksınız...
Sonra da İstanbul’dan, Karadeniz’e doğru
Bir vapur çıkar dertli, yorgun bileceksiniz.
Şu Samsun’un evleri bakar denize doğru
Siz de evet siz de hey, birgün geleceksiniz...
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*
Tarih bebeği derler buna
Her yüzyılda bir gelir,
Çizer yeniden kaderleri
Ve çeker alınları yukarı...
*
Savaş şimdi dağlarda değil be gülüm
Evde, masada, mecliste, medyada
Şehirlerde, yollarda, caddelerde
Üzgünüm...
El yapımı bomba, tüfek; ne varsa daha daha...
Bir kâğıt parçası değil ki toprak
Her santimi sulanmış şüheda kanıyla,
Yakında, çığ düşecek, gök çökecek
Kahpeler, kalleşler üstüne
Bu milletin destanıyla
ve
Gülerek beşiğinden tarih bebeği
Hepimize el edecek...
Şu dönme dolap zaman,
Şu tek kutuplu ayı, oyuncak...
Bu kancıklık ekran ekran
Bu döngü kısır,
Sabrımın hazinesinde
Hepsi boş, hepsi sıfır ...
Üç beş Taşnak artığı
Beş altı dönme, kaltak
Hendekler ardına saklanan
Veled-i zinaya bak !..
*
Çağırın uyuyanı, uyansın, gelsin
Deyin ona kalk ! Kalk!...
Kent meydanında buluşalım
Sabah yelinin elleri tarasın saçımızı
Ve
Işığın ıslığı alsın kulaklardan, vicdanlardan
Ah’ımızı, alacaklarımızı...
Yanan okullar, evler, bahçeler yeter!
Dinecek bu ağıt, bu hüzün, dinmeli!
Bu ateş sönmeli gayri,
Sönecek!...
Mustafa CEYLAN
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YILLARA KÜSKÜNÜM(Gülce-Buluşma)
-------------------2015' e...
Sonu beşli yıllar, küskünüm size
Alnımı vurduğum kader taşısınız,
Kara, katı...
Yürek kuytumda depreşen
Baharcıl kelebekleri öldürüp
Kör kuyu diplerine attınız hep...
Dağ eteklerine düşen çığda kayboldu
Yasemen kokulu ayak izlerim.
Burdur terminalini yıktınız ya üstüme
Can çekişir filizlerim...
Giden yolcu gölgesiyle erittiniz gölgemi
Sesimde yine zindan menekşesi.
Sayrular evinin duvarları sarayında gönlümün
Kaybolan yıllarısınız biliyorum,
Tay topuğu ömrümün...
Gül çardaklı bir kapı, düş kırığı takvimler
Resimlerin içinde görünmeyen renkteyim.
Hatıralar yağmuru, inan şimdi gökle yer;
Sadece inlemekteyim...
Alın alın bu eser, sizden bana hediye
Cılga yollar içinde alevim damar damar...
Biliyorum son güne çok az kaldı; ne diye
Verilmiyor son selâ? Akşama daha ne var?..
Önce keskin bir bıçak,
Sonra "zınk !" deyip duracak;
Kalabalıklaşan gürültü
Ve korkunç sessizlik,
Geride bir kaç şiir
Bir kaç da hatıralar...

Mustafa CEYLAN
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ELLERİM ÇAMUR(Gülce-Buluşma)
yağmura tutulmuş gözlerin var
ateş yüklü nehirler akar yanaklarından
iki yanında iki deniz
gökyüzü omuzunda uzun geniş bir pelerin
uçuyoruz ikimiz
Sen, durup durup bir gül alıyorsun dudağına
Ben peşin sıra pervaneler oluyorum
Al kanımla döndürüyorum değirmenlerini
Göz yaşımla cehennemler söndürüyorum!
unuttun mu sevgili
sen, "aşk herkesin kapısını çalmaz"
diyorsun
türkü söylüyor otlar
ney üflüyor bulutlar
sen
ilk önce ben'sin
ben
ilk önce sen'im
bilirim gönlünün esenlerini
yüzünün ellerinin
mor süsenlerini
bilirim mermerin kanına işlediğin
nakışlarını, desenlerini
sen
ilk önce ben'sin
ben
ilk önce sen'im
aşk her kapıyı çalmaz diyorsun
işte, karşımda benim!
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içimdeki yanardağın uyanışı
seninle başladı
seninle başladı her şey
o her şey dediğim
bir sen
bir ben
ikimiz birden
ikimiz birden bir şey
içimde soluklanan
yanan
alazlanan
ışıyan
şu sonsuz ve geniş
ve büyük
gümüş çadırın altında
kehkeşanlara kement atmak
samanyolunun ıssız kuytularında
aşkla koyun koyuna
çılgın yakamozlar gibi
gecenin koynunda imgelerin
ayışığı bakışlarına
günışığı gülüşlerin
Aynı denize dökülen bir ırmağın
İki kıyısında iki nilüferli dereyiz
unuttun mu sevgili
Bir anadan emdik özsuyumuzu
Söyle gelincik yanaklı kız
Biz şimdi neredeyiz
Nereyiz?
yağmura tutulmuş gözlerin var
ateş yüklü nehirler akar yanaklarından
iki yanında iki deniz
gökyüzü omuzunda uzun geniş bir pelerin
uçuyoruz ikimiZ
Bakışlarında çiçek çiçek nur
Bir melâl iner gönlüme
Bir melâl, ince ince, yağmur yağmur
Bir kızıl gül tutarsın dudaklarında
Uzanırım tutamam
Ellerim çamur!
27.12.2015
________________yitikozan / Durmuş KAYA
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Ve Ben Sende Yitmek Istiyorum(Gülce-Buluşma)
Ey sevgili,
Yüreğimin üstündeki cemre
Gözlerimdeki deniz
Kızıl kahverengi ormanım,
Kulaklarımda ilk ve son aşkımı
Söyleyen şarkım
Sevdiğim
Odum ocağım
Evim barkım;
Seni duyamıyorum,
Duysam soguk geliyor?
Tipi mi boran mı var dağlarında?
Duysam anlayamıyorum
Sesin boğuk geliyor!
Ey sevgili,
Neden tekrarı olmayacak?
Ve neden ?
Evet… kaçıncı kurban?
Neden yıldızlar insafsız olsunlar,
Senin kadar?
Nedenler
Beynime şaklayan kanlı kırbaç
Nedenler karlı bir gecede kurt uluması,
Nedenler yedikule zindanlarından zalim,
Bir tsunami soluması
Zapsuyu`ndan azgın nedenler!
Kızılırmak`tan kızıl,
Sakarya`dan daha bulanık ve kanlı!
Nedenler?
Hep acılar, hüzünler mi bırakır geriye
Boyle gidenler?
Bir yüreği doldurup taşırıp gidenler...
Saçlarıma aklar düşürüp gidenler...
ve sevdalarımı
sevgilerimi
aşırıp gidenler...
Karsoğuğu bakışlar mıydı sana dokunan?
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Yoksa gül kokulu sabahlar mıydı?
Ya bu sevdaya
Hangi elin kıydı?
Neden anlayamadın?
Ve den
Gidişin neden?
Ey sevgili
Çiceklerin çiçeği
Ömrümün tek gerçegi!
Güllerin en güzeli
İçimdeki en deli sevda yeli
Sen deki en`ler;
Irmağımda gölümde
Çayımda toprağımda menekşe seli
Ballar balından tatlı
Acıdan acı
Yâr tek ilaci!
Bengisum
Kafdağlarından süzülen ırmağım
Öfkeli yağmurum
Dumanlı dağım!
sen nazlı yıldızı
samanyolunun
deli kızı!
Ben leyli geceleri kuşanmış
Seni bekleyen
Yalnızlar yalnızı!
Git… Hazar`ın haziran akşamlarına
Yaslan ve Kafkas`lara bak!
Beni göreceksin!
Ve de seni!
Tekrarı olmayacak oyunlara alışkın değilim
Böyle kutuplardan gelen sesine de...
Ben, senin gönlündeki
Sevgi dolu sahilleri sevdim!
Tez yoruldu atlarım bu cevganda,
Ve de bu sevdanın vurgunu
Yorgunum
Bitkinim!
Biliyorum,
Kirpiğinde binlerce okla
Gerilmiş bir yay gibisin,
Açtım göğsümü hadi,
Hadi i hakla!
İki dağ arasında
Gizlenmiş ay gibisin
Hadi, ufkumu yokla!
Peki ya neden geldin,
sevdin?
Ve neden gidiyorsun?
Sevginin rengini seçemiyorum,
Sesinin de,
Duyamıyor anlayamıyorum
Ne diyorsun?
Bir zincir vurdun ki yureğime
ufuk çizgisinden uzun
dağlardan kalın!
Kızıldan kızıl
Kıramıyorum!
Seviyorum;
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Sevdiğimi,
Haykıramıyorum!
Bileğimizdeki kelepçeler
Demircinin körüğünde kor olmuş...
Ne kadar ' da gidiyorum senden ' desem de
Her gidişimde yeniden geliyorum!
Ben de gitmek istiyorum,
Sana;
Gitmek, ve sende kaybolmak
Yitmek istiyorum! ...
Biliyorum,
Bir çaresi var,
Aramıyorum
Seviyorum,
Sevdiğimi,
Haykıramıyorum
Yitik Ozan / Durmuş KAYA

İnternette, Nadir Kitap’da iki kitap bir arada 15.-Tl (Kargo hariç)
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EY NEBİ !(Gülce-Buluşma)
Ey nebi,
Fatihalardan
Yasinlerden
Çelenkler gönderiyorum sana her gece
Gel, Ebubekir’inle,
Osman’ınla,
Ömer’inle
Ali’nle gel!
Ey sevgili
Sevgilimin sevgilisi
Varlığımın sebebi
Kalbimin hevesi
Kurtuluşun sesi,
Ayı göklerden alıp
Bayrağıma taktığın
Elinle gel!
•
Ey Nebi!
On sekiz bin alemin güneşi
Ey, sevginin peygamberi
Yağmur gibi gönlümüze
Yağdığın günden beri
Güllerin gülcüsüyüm,
Çöllerin yolcusuyum!
Ey nebi,
Ey yağmurlar yağmuru,
Sevdamın şehr-i nur’u!
Gönül güzeli, muştu!
Doğdun ki dünyamıza,
Gökte ebem kuşağı
Çölde kumlar tutuştu!
Nasıl ki gelişinden
Yeryüzünde bütün putlar kırılmıştı!
Cehalette, düşler
Umutlar kırılmıştı!
Gittiğin günden beri
Ayrılmadım peşinden!
.....
Ey, Peygamberler peygamberi
Hira’lı gözleriyle
Şu Oğuz oylağının
Gül kokulu çağında
Harlı bir deniz gibi
Yine çalkanıyorum!
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Yine kaynayan kanım,
Sarı çöllerin teri!
Veysel’im hırkam Sen’sin
Mahşerde arkam Sen’sin!
Ey nebi,
Hoca Ahmed Yesevi’ler..
Yunuslar… Mevlana’lar
Ve Alparslanlarla
Senden aldığımız sancağı
Dünyanın bütün kalelerinde dalgalandırdık
Gülbeng-i Muhammedi aşkına
Kara toprağı kanımızla kandırdık!
Ne gücendirdik Mevla’yı
Ne seni utandırdık!
Bu bayrak bir kez yere düşmedi
Ne ki dünyanın sonuna dek
Yere düşmeyecek!
...
Ey nebiler nebisi,
Bu gün islam’ın yurtlarında
Bir bir kaleler düşmüştür!
Haremi ismetime
Kargalar üşüşmüştür!
Ey Nebi!
Peygamberler peygamberi
Geldiğin günden beri
Al alma muradım oldu!
Mehmetçik adım oldu!
Malazgirt’te, Çanakkale'de
Yemen çöllerinde bile kaldım!
Kerkük’te vurulmuşsam, ne gam!
Şüheda gişelerinden
Necef’e bilet aldım!
...
Bu gün uyuşuğum, yorgunum, bitkinim!
Toynağında cihan taşıyan atlarım,
Seni soluyan yüreğim,
Seni kuşanan kanatlarım,
Gönlüm
Hazan çağında!
İmam-ı Azam’ın toprağında
Bir kara yas var bu gün!
Ve
Kılıcımda pas var!
Gücüme gidiyor ey nebi!
Bir ışık ver ukbadan
Dua et Rabbim’ize
Yine güç versin bize!
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....
Ey nebi,
Fatihalardan
Yasinlerden
Çelenkler gönderiyorum sana her gece
Gel, Ebubekir’inle,
Osman’ınla,
Ömer’inle
Ali’nle gel!
Ey sevgili
Sevgilimin sevgilisi
Varlığımın sebebi
Kalbimin hevesi
Kurtuluşun sesi,
Ayı göklerden alıp
Bayrağıma taktığın
Elinle gel!
...
Ey, peygamberler peygamberi
Gittiğin günden beri
Buyruğun üzere kalkar
Şahlanır atım!
Buyruğun üzere, kılıcım, pusatım!
Şefaat et mahşer günü
Sen ol benim avukatım!
Dua et Rabbimize
Yine güç versin bize!
Dünyanın bütün kalelerine dikeyim
Sancağını yeniden!
Mazlumun ülkesine
Yine kalkan olayım!
Zalimin ensesinde
Patlayan volkan olayım!
Yeniden o bana
Ben ona can olayım
Senin ayak tozuna
Kabe’ne kurban olayım!
Yitik Ozan / Durmuş KAYA
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Vasiyet-II (GÜLCE-ÖZGE)
Yanlış nesne koymadık gözesinin başına,
Ne akarsa kurnadan o dökülsün oluktan.
Ey benim nazlı kızım geldin olgun yaşına,
Şeytanın tahtı büyür akıldaki yokluktan;
En özgün vasiyetim ayrılma doğruluktan.
Yetkisiz el vurulmaz hayatın akışına,
Beden içinde canız oluşmuş bir soluktan.
Vatan acze düşerse güdülen korkuluktan,
Senden gelen her neslin kalsın özü Aşina;
Özgürlük tutsak kalır ecnebiye kulluktan.
Osman Öcal
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Duanın Sesi Yok / Şiir / Rana İSLAM DEĞİRMENCİ
Yok
Öyle çok şey istediğim yok
Helalinden lokmam olsun
Bir de hırkam
Yok
Öyle çok şey özlediğim yok
Hesapsız çıkarsız sevenim olsun bir iki
Zira has sevgiye titreyen
Bir garip yürek şu benimki
Yok
Öyle çok şey beklediğim yok
Birkaç kitabım olsun yürek yazısı
Ve içimde onulmaz aşk sızısı
Yok
Öyle çok şey düşlediğim yok
Alın terimle sulansın bahçem
Ellerimde hakkettiğim çiçek demeti
Ve gülerek sarsın ömrüm
bir gün rahmeti
Yok
Öyle çok şey değil benim rüyam
Hakk nasip eder de olur duam
Yok
Ben bildim, siz de bilin
Bu yoklukta
Bundan gayrı duam yok
Yok
21 Ağustos 2017 Ankara
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YAHYA KEMAL’İN ŞİİRLERİNDE

IŞIK İMAJI

ve
İZLENİMCİLİK

( İMPRESSİONİSME )

Rıza Filizok
Yahya Kemal’in hayâl dünyasında ve şiirlerinde su, deniz, hava, rüzgâr ve
ışık unsurlarının özel bir yeri vardır. Biz bu araştırmamızda onun şiirlerinde
önemli bir yeri olan ışık temini tasvirî bir tutumla ele alacak ve bu unsurun şairin
sanatındaki yerini ve izlenimci resimle olan ilişkisini göstermeğe çalışacağız.
Yahya Kemal, bilindiği gibi şiirlerinin büyük temlerini, aşkı, ölümü, vatanı,
musikiyi vb. dile getirirken hemen daima ışık imajından faydalanmıştır. Pek tabiî
olarak, bu imajın karşıtı olarak ve bir tezat unsuru olarak karanlık ve karanlıkla
ilgili imajlar da onun şiirlerinde önemli bir yer tutar. Bu aydınlık ve karanlık
karşıtlığı, şairin mutluluğunu ve hüznünü ifade etmede yararlandığı temel araçlar
olarak karşımıza çıkar. Önce bu aydınlık ve karanlık tezadının Yahya Kemal’in
şiirlerindeki başlıca temlerle olan ilişkisini hatırlamamız yararlı olacaktır:
Aşk

T e m i ve I ş ı k İ m a j ı :

Yahya Kemal, aşkı adeta ışık olarak idrak eder: Aşk, âşık, sevgili, aşk
duygusunun hissedildiği mekân, aşkın ifadesi için baş vurulan mecazlar onun
şiirinde hep ışık imajıyla ifade edilmiştir.
Kaybolan Şehir şiirinde Yahya Kemal, aşk çağına girişini hayatı
şafaklandıran çağa giriş olarak vasıflandırır. Aşk Hikâyesi şiirinde, aşk, şevka benzer
bir ışık ‘a benzetilir [1] :
“ Ah o akşam tirenden gülüşün!
O gülüş kalbime aksettiği an,
Duymadım ilk ateşin düştüğünü
Şevka benzer bir ışık zannettim ”
Yahya
Kemal’in
şiirlerinde
sevgili,
yine
ışık
imajıyla
anlatılır: Mihriyâr şiirinde sevgilinin siması sahilin bir yerinden görünen bir parıltı
olarak şiire girer (s. 67) :
" Simâsı zaman zaman parıldar

Bir sâhilin en güzel yerinde ”
Neşâti'nin Gazelini Tahmis şiirinde sevgili, şairin dünyasını aydınlatan bir ay, bir
güneş olur [2] :
« Mihr ü mâhımdı bu âlemde huzûrun dahi dün
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Gittin eyvâh cihan zulmete garkoldu bugün »
Mükerrer Gazel’de sevgili, eşyayı aydınlatan bir ışık kaynağı olur [3] :
« Mücevherâta ziya saldı hüsn ü ânından »
« Ses » şiirinde aşk « alev gömlek » olarak nitelendirilir:
« Tekrar o alev gömleği giymiş gibi yandım »
Vuslat şiirinde yaşanan aşk, aşkı yaşayanlar, gök ve ufuklar, hepsi ışık imajıyla anlatılmıştır (s. 122):

“Geldikleri yol... Ömrün ışıktan yoludur o;
Âlemde bir akşam ne semavî koşudur o!
...
Sevmiş iki ruh, ufku görürler daha engin,
Sîmâlan gittikçe parıldar bu zaferle,
Gök her tarafından donanır meş'alelerle»
Tanburî Cemil’in Ruhuna Gazel’de hazların aynaları gönül ateşiyle tutuşur, aşk
ve güzellik binlerce yıldızın aydınlığında onlarla birlikte döner. Kozmik âlem ve
âşıklar aydınlık bir tabloda birleşirler [4] :
« Tutuşur meş'ale-î dille merâyâ-yı huzûz
Hüsn ü aşk ortada bin mâh bin ahterle döner »

Özleyen şiirinde sevgili ile aydınlık birlikte gelen ve birlikte uzaklaşan iki varlık
olur; yalnızlık karanlıkla, sevgili aydınlıkla birliktedir (s. 145):

« Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde,
Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde !
Akşam, güneş artık deniz ufkunda silindi,
Hülyâ gibi yalnız gezinenler köye indi,
Ben kaldım, uzaklarda günün sesleri dindi,
Gönlümle, hayâlet gibi, ben kaldım o yerde »
Yahya Kemal'in aşk temasını işlediği şiirlerinde, güneş, mehtap, yıldızlar, fecir
vaktinin ve gurubun kızıllığı aşk duygusuna şairane, ışıklı bir dekor olarak katılır.
Mehtapla başlayan ve şafağın ilk ışıklarıyla biten Gece şiirinde sevgiliyle gezilen
Boğaz, ay ışığının müphemliği içinde tasvir edilir (s. 50):
« Bir yoldu parıldayan gümüşten,
Gittik... Bahs açmadık dönüşten »
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Erenköyü'nde Bahar şiirinde yıldızlar yine aşk duygusuna şâirane bir dekor
hazırlar (s. 130):
« Mevsim iyi, kâinât iyiydi;
Yıldızlar o yanda, biz bu yanda,
Hülyâ gibi hoş geçen zamanda
Sandım ki güzelliğin cihanda
Bir saltanatın güzelliğiydi »

Ancak Yahya Kemal’in şiirlerinde bu ışıklı dekorlar, tasvirî şiirlerde olduğu
gibi bir süs değildir. Bu şiirde yıldızlar, hem tabiî bir dekor, hem aşk duygusunun
bir sembolü olarak parlarlar: Aynı şiirde şair içinde doğan duyguyu yine yıldız
imajıyla şöyle dile getirir:
« Doğmuştu içimde tâ derinden
Yıldızları mâvi bir semânın »
Böylece kozmik âlem ile şairin «ben» i ışık vasıtasıyla birleşir.
Musiki

T e m i ve I ş ı k :

Yahya Kemal’in şiirlerinde musiki, musikinin
musikişinaslarımız hemen daima ışık imajıyla anlatılmıştır:

yarattığı

çağrışımlar,

Mihrâbâd şiirinde, musikinin yarattığı duygular, gümüşten bir yol imajıyla dile
getirilir [5] :
« Mev'id-î mehtâba sâz açmış gümüşten şâhrâh
Şeb nedir Körfez'de Mihrâbâd'dan görmüş o mâh »

Yine aynı şiirde musiki sularda uyuyan geçmiş zamanların mehtaplarını bir
bir uyandırır ve musikiden doğan binlerce “mazi mehtabı” körfezi aydınlatır. Bir
zaman sanatı olan musiki, geçmişi ve hali ışığa dönüştürerek gözler önüne serer [6] :
« Kâinât-ı gaybı tel tel yoklayan mızrâbdan
Vehleten dervâze-i mâzî açılmış âbdan

Sebkeden mehtâblar bir bir uyanmış hâbdan
Şeb nedir Körfez'de Mihrâbâd'dan görmüş o mâh »
Bu mısralarda sevgili için kullanılan istiare ile musikinin yarattığı imaj, yine
ışıklı bir varlıkta, «ay»da birleşir. Sevgilinin çehresiyle musikinin algılanan
çehresiay imajıyla bütünleşir.
Bu haliyle Yahya Kemal’in şiirlerinde ışık, sadece aydınlatan bir unsur
değil, resim sanatında olduğu gibi iç bağları, ilişkileri kuran ve varlığın iç yüzünü
gösteren bir unsur olur. Sevgilinin aya benzetilmesi edebiyatımızda daima
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rastlanan bir şeydir; ancak Yahya Kemal, kültürümüzün malı olan bu unsurları,
değişik ve yeni ilişkiler içinde ele alır. Mihrâbâd şiiri, musikiyle ve
sevgilinin çehresiyle aydınlanan bir gecenin hikâyesidir.
«Eski Mûsiki» şiirinde musiki, yine ışık halinde idrak edilir ve ışık imajlarıyla
anlatılır: Musiki ruh ufuklarını açar, bu açılışla bir ses ve nur akını başlar. Yine
aynı şiirde Hafız Post, ışıklı danteleler bestekârı olarak tavsif edilir. İsmail Dede
Efendi'nin ölümü
ise muhteşem
bir
güneşin
batışı olarak
vasıflandırılmıştır. Itrîşiirinde, bu büyük bestekâr şafak vaktinin cihangiri olarak
anılır. Kar Musikilerişiirinde, vatandan uzakta kendisini hüzün ve karanlık içinde
gören şair, Tahbûri Cemil Bey'in bir plağını dinler dinlemez, aydınlık bir dünyaya
döner (s. 44):
« Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez'deyim artık! »
Çubuklu Gazeli’nde ise ay ışığı, semavî bir musiki olarak hissedilir [7] :
« Dursun bu mûsıkî-i semavî içinde saz
Leyl-î tarabda bir dahi mızrâb uyanmasın »
Bu şiirde musiki-ışık dönüşümü tersine dönmüş, ay ışığı, musiki olarak idrak
edilmiştir. Ay ışığının musiki olarak algılanmısı konusunda bu şiirle ilgili olarak
Ahmet Hamdi Tanpınar, şu açıklamayı yapmaktadır [8] :
« Mehtap için kullanılan «semavî musiki» vasfına gelince doğrudan doğruya
garp musikisine ve hıristiyan dinî resmine bağlı, hatta Dante'nin cennetine, belki daha
ilerilere çıkan bir hayal olduğunu, sonradan bu hayalin daha teknikleşerek, orgun tatlı
ve dokunaklı sesine «voix celeste» (semavî ses) dendiğini biliyoruz. Hülyâlı ay
ışığının musikiye benzetilmesi keyfiyeti ise eskinin aklından bile geçmezdi ”.
Görüldüğü gibi Yahya Kemal’in şiirlerinde musikî ve ışık birbirinin yerini
alabilen iki unsurdur. Yahya Kemal'in şiirleri bütün olarak ele alındığında bu iki
unsurun hemen aynı hissî tonu ifade ettiğini görürüz. Yahya Kemal'in şiirlerinde
kararan dünya ve hüzün, ya ışık ya musiki ya da hatıralarla aydınlanır. Çok zaman,
ışık, musiki ve hatıralar birliktedir.
M i l l e t - T ar ih T e m l e r i ve I ş ı k İmajı:

Yahya Kemal, Türk halkını, tarihini, İstanbul'u, tarihî şahsiyetleri anlatırken
ışık imajından bol bol faydalanmıştır: Millî hayatımıza ait unsurları Yahya Kemal, aşk
ve musiki temlerinde olduğu gibi ışık olarak idrak etmiş ve ışıklı imajlarla
anlatmıştır.Halkımızın ve vatanımızın ruhaniyetini, -uhreviyetini- ışık sembolüyle
dile getirmiştir.
Üsküdar'ın Dost Işıkları şiiri, Üsküdar semtinin fecrin ışıklarıyla aydınlanışını
tasvirle başlar ve ışıklı imajlarla devam eder. Bu şiirde Üsküdar önce fecrin, sonra
seherin ve nihayet sabahın ışıklarıyla aydınlanır. Şair gittikçe yoğunluğunu arttıran
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bu ışığın aydınlığında bu fakir semtte oturan halkımızı keşfeder, Türk halkının öz
çehresi’ni görür. Bu keşifle birlikte ışığın kaynağı birden bire nitelik değiştirir;
Türk milletinin aydınlık çehresi, vatandaki aydınlığın asıl sebebi olur:
« Sizlersiniz bu ân'ı ışıklarla Türk eden!
Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden! »
Siste Söyleyiş şiirinde şair, Boğaz'ın güzelliklerinin sis altında kayboluşundan
üzüntü duyar ve Tevfik Fikret'in Sis şiiri’ni ıztırapla hatırlar, sonra Boğaz'ı pırıl
pırıl bir ışık seli içinde seyretme arzusuna kapılır (s. 24) :
«Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, parıl parıl
Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl »

Fenerbahçe şiirinde şair, bu semti iri bir zümrüt’e benzetir ve bu zümrütü bütün
parıltılarıyla aksettirir. Bu aydınlık mücevherde vatanın en gerçek hayalini bulur.
Yol Düşüncesi şiirinde öldükten sonra vatanı aydınlık bir tablo gibi hatırlama
arzusu dile getirilir. Ölümü karanlık bir gece gibi hayal eden şair, bu uzun ve
karanlık geceyi vatanın ışıklı hayaliyle aydınlatmak ister.
Süleymâniye'de Bayram Sabahı şiiri bir ışık imajıyla başlar ve bir ışık
imajıyla biter. Şair bu mısralar vasıtasıyla şiire ışıklı bir çerçeve çizer. Bu şiirde iki
türlü aydınlık söz konusudur: Birincisi seherle birlikte başlayan ve giderek
yoğunluğu artan sabah aydınlığı, ikincisi şairin bir bayram sabahında tarihini ve
halkını derinden kavramasının mutluluğundan doğan gönül aydınlığı. Şair,
seherin yarı karanlığının hazırladığı belirsizlik içinde kendisini geçmiş devirlerin
zafer günlerine ulaştıracak hayalleri bulur. Ortalık ağardıkça o zafer günlerini daha
açık görmeye başlar. Böylece bayram sabahının ışıkları, şairin hayalinde bulduğu
şeyleri aydınlatan tarihe dönük bir projektör halini alır.
Atik Valde'den İnen Sokakta şiirinde Yahya Kemal, bu semtin bir ramazan
akşamını tasvir eder. Ancak ilgi çekici olan, güneş ışığının girmediği bu şiire,
mecazî de olsa bir ışığın girmesi, vatan semtinin yine aydınlık bir tablo haline
getirilmesidir (s. 32):
« Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri,
Bir nurlu neş'e kapladı kerpiçten evleri »

Yahya
Kemal
bu
ikinci
aydınlığa
«iç
aydınlık»
adını
verir. Hayal Şehir şiirinde Türk halkının manevî hayatının sembolü olan
bu aydınlık, gurup vaktinin aydınlığıyla birlikte şiirin kompozisyonunu da tayin
eder.
Ö l ü m T e m i ve I ş ı k

İmajı:

Yahya Kemal'in şiirlerinin başlıca temlerden birisi ölümdür. Şair ölümü
şiirlerinde iki planda ele alır: Sosyal planda ve şahsî planda. Yahya Kemal ölümü
sosyal planda ifade ederken onu oldukça munis bulur, ölüm bu şiirlerinde korkulacak
bir şey olmaktan çıkar, hayatın daha anlamlı bir devamı olur. Akıncı ve Mohaç
Türküsü şiirlerinde şehadete erenler, bir gül bahçesine girer gibi ölüme atılırlar. Bu
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haliyle ölüm, şaire sadece vatandan ayırdığı için bitmez bir özleyiş hissi verir.
Ölümü şahsî bir macera olarak ifade ettiği şiirlerinde ise ölüm temi, daima
karanlıkla birliktedir. Işık imajı bu şiirlerde yerini karanlığa bırakır:
Sonbahar şiirinde soğuk ve karanlık bir dünya vardır (s. 81):
« Günler hazinleşir, geceler uhrevileşir;
Teşrinlerin bu hüznü geçer tâ iliklere.
Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere.
Dünyânın ufku, gözlere gittikçe târ olur »

Yahya Kemal'in şiirlerinde hemen daima
Gemi şiirinde,siyah olarak vasıflandırılır (s. 85):

aydınlık

olan

ufuk, Sessiz

« Rıhtımda kalanlar bu seyâhattan elemli
Günlerce siyâh ufka bakar gözleri nemli »
Rindlerin Akşamı şiirinde ömrün bitişi dönülmez akşamın ufku olarak ifade
edilmiştir. Ölüm ise,
« Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmıyan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmiyen sükûnlu gece »
olarak anılır (s. 88). Geçiş şiirinde ölüm yine güneşten ve aydınlıktan uzaktır
(s.99) :
«Artık güneş görünmez olur, gök bulutludur,
Rahatça dal ölüm sonu gelmez bir uykudur»

Yol Düşüncesi şiirinde mezar, şafak sökmeyen bir zindan olarak vasıflandırılır.
Görüldüğü gibi Yahya Kemal'in şiirlerinde hayat ışıkla, ölüm
karanlıkla birliktedir. O Taraf adlı şiirinde yine ölüm temi işlenmiştir; fakat burada
karanlık ve aydınlık birliktedir (s. 105):
“Gördüm ölüm diyârını rü'yâda bir gece
Sessizlik ortasında gezindim kederlice.
Durmuş saat gibiydi durup geçmeyen zaman.
Donmuş sükût içinde güneş görmeyen cihan.

Hâkimdi yerde ufka kadar uhrevî vakar;
Bir çeşme vardı her tarafından ziyâ akar;
Bir başka semte doğru dönerken bu gezmeden
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Bir tas ziyâ alıp içiyorlar o çeşmeden »
Görüldüğü gibi bu şiirde ahiret güneş görmediği halde aydınlıktır ve ahirete
göçenler ışık akan bir çeşmeden taslarını doldurarak ışık ile susuzluklarını
gidermektedirler. Burada da ışık, ölümden sonra devamı istenilen hayatın bir
sembolüdür.
Yahya Kemal'in şiirlerinde yukarıda görüldüğü gibi, ışık ve karanlık önemli
bir yer tutmaktadır. Yahya Kemal'in şiirleri tek tek ele alındığında, yahut mısraları,
hatta «siyah güneş» gibi istiareleri incelendiğinde bir tezat unsuru olarak da olsa
«ışık» ve «karanlık»la ilgili unsurların önemli bir yer tuttuğu kolayca görülebilir.

I ş ı k İ m a j ı ve İ m p r e s s i o n i z m :

Yahya Kemal'in şiirlerinde ışık imajının bu kadar önemli bir unsur olarak yer
alışı, bu imajın kullanılış tarzı, ışığın çeşitli hislerin anlatımında bir «anlatım aracı»
oluşu şairin izlenimci resmi iyi tanıdığını ve onun anlatım araçlarından
yararlandığını açıkça göstermektedir. Ahmet Hamdı Tanpınar, Yahya Kemal'de
izlenimci resmin tesirinin çok «aşikâr» olduğunu ilk gören ve ifade eden kişidir. [9]
İngiliz ressamı William Turner (1775-1851) “impressionizm”in
öncülerindendir. Turner'in tablolarında biçimler, ışığın kendilerine verdiği gerçekliğe
bürünür ve günün saatleriyle birlikte değişir. Turner'in tablolarında ışık-gölge tezadı
hacimleri belirtmeye yarayacak yerde, başlı başına bir anlatım değeri kazanır ve
eşyadan çok “atmosfer”i ifade eden bir anlatım aracı olur [10] . İlk izlenimci
ressamlardan olan Edouard Manet’e (1832-1883) izlenimci tablolarında başlıca
şahsın kim olduğu sorusu sorulduğunda “Herhangi bir tablonun başlıca şahsı
ışıktır!” cevabını verir. [11] Claude Monet (1840-1926) bir izlenimci ressam olarak
bir manzarayı olduğu gibi vermekten ziyade, manzara karşısında hissettiklerini ifade
ediyordu. Manzaraların günün saatlerine göre, ışıkla birlikte değişen çehrelerini
yakalıyordu. Her seferinde manzaranın renkleriyle ışık tesirlerinin başka olduğunu
farketti. Rouen Katedrali'nin günün değişik saatlerine göre yirmi ayrı tablosunu
yaptı.Yirmi tablo da biribirinden farklıydı:
Her şeyden önce ışık, yoğun olarak kullanılmış bir unsur oluşuyla Yahya
Kemal'in şiirini izlenimci resme yaklaştırır. Yahya Kemal'in şiirlerinde manzara,
ışıklı görünüşüyle anlatılır ve izlenimci resimde olduğu gibi «ışığın kendisine verdiği
gerçeklik»e bürünür:
“Hayal Şehir” şiirinde Yahya Kemal'in Cihangir semtinden bakarak
gurubun ışıkları altında seyrettiği ve bize aksettirdiği Üsküdar, önce kendi
gerçekliğinin dışında ışığın ona verdiği gerçekliğe göre anlatılır (s. 27):

“ Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir'den bak!
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Bir zaman kendini karşındaki rü'yâya bırak!
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan;
O ilâh isteyip eğlence hayalhânesine,
Çevirir camları birden peri kâşanesine,
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka
Benzer üç bin sene evvelki mutantan şarka.
Mestolup içtiği altın şarabın zevkinden,
Elde bir kırmızı.kâseyle ufuktan çekilen,
Nice yüz bin senedir şarkın ışık mimarı
Böyle mâmur eder ettikçe hayâl Üsküdar'ı »

Yahya Kemal'in şiirinin ‘impressionizm’e bakan tarafı sadece manzarayı ışığa bağlı
olarak nakledişi değildir. Bu şiir, aynı manzaranın günün saatleriyle birlikte değişen görünüşlerini
aynı tabloda toplamasıyla da “izlenimci”dir. (s. 28):

“ O ilâhın bütün ilhâmı fakat ânidir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânidir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı.
Az sürer gerçi fakir Üsküdar'ın saltanatı;
Esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına;
Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına,
Ezelî mağfiretin böyle bir ikliminde
Altının göz boyamaz kalpı kadar hâlisi de.
Halkının hilkati her semtini bir cennet eden
Karşı sahilde, karanlıkta kalan her tepeden,
Gece, birçok fıkarâ evlerinin lâmbaları
En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar'ı»
Görüldüğü gibi Yahya Kemal, bu şiirde Claude Monet'in Rouen Katedrali
önünde giriştiği tecrübeyi Üsküdar'a uyguluyor. Üsküdar bu şiirde iki ayrı anıyla
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ve farklı iki gerçekliğiyle vardır. Diğer taraftan Yahya Kemal, Turner ve Monet
gibi manzarayı olduğu gibi vermekten ziyade onun karşısında hissettiklerini ifade
ediyor. Şehri aydınlatan ikinci ışığı, şehrin manevî hayatının sembolü olan «iç
aydınlığı» keşfetmesi bununla ilgilidir.
Yahya Kemal'in etkilendiği şairlerden birisi olan Baudelaire'in
«Correspondances» adlı şiiri sembolist sanatçıların bir bildirisi durumundadır.
Baudelaire'in resim anlayışını, «tabiatı karşıdan değil, içinden gör ve göster!» sözüyle
özetleyebiliriz. Böyle bir anlatımda dünya ve nesneler birer «sembol» halini alır. Bu
ise impressionizmin diğer bir cephesini teşkil eder. Yahya Kemal’in şiirinde önce
Cihangir sırtlarından, uzaktan ışığın rehberliğinde anlatılan Üsküdar, şiirin
devamında Baudelaire'in istediği biçimde «içinden» görülüp gösterilmiş, semtin
duyulan ve hissedilen asıl aydınlığı, «iç aydınlık» anlatılmıştır. « Fukarâ evlerinin
lâmbaları » bu fakir Türk semtinin iç zenginliğinin bir sembolü olarak şiire
girmiştir.
Yahya Kemal'in «Kocamustâpaşa» şiiri de aynı planda gelişir: Bu şiirde
Sünbül Sinan'ın ruhu bir mücevher gibi yanarak bu fakir, müslüman Türk semtini
aydınlatır (s. 48) :
« Ne ledünnî gecedir! Tâ ağaran vakte kadar,
Bir mücevher gibi Sünbül Sinan'ın rûhu yanar »
İzlenimci resimde ışık dinamik bir karakter taşır. Işık, Yahya Kemal’in
şiirlerinde de Turner’in tablolarında olduğu gibi bir dinamizme sahiptir: [12]
« Her rind-i Hak dolup boşalan bir piyâleden
Dünyayı refte refte saran bir ziyâ içer »
Sadece bu mısralarda değil, Yahya Kemal'in pek çok şiirinde ışık, giderek
artan, azalan, akan, fışkıran, içten doğan bir unsurdur. “Süleymâniye’de Bayram
Sabahı” şiirinin bütün kompozisyonunu sabah namazı ile bayram namazı arasındaki
zaman içinde geceden sehere, seherden sabaha geçiş saatlerinin karanlıktan aydınlığa
geçişi idare eder:
“ Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede,
Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymâniye’de.
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asırda bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her ân aradan.
Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir,
Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir.
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......
Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık
Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık;”

Şair, bu mısralarda bize camide gördüklerinden çok Monet gibi hissettiklerini
anlatır. Ancak, anlattığı Süleymâniye, Monet’in bir ışık şehrâyini olan katedralinden
de aydınlıktır.
Yahya Kemal'in sanatının impressionizmle olan ilişkisi üzerinde durduktan
sonra şunu ehemmiyetle belirtmeliyiz: Yahya Kemal, Doğu ve Batı kültürlerini çok
iyi tanıyordu. O, klasisizmden neo-klasisizme kadar birçok edebî akımı incelemiş,
onlardan faydalanmış, tamamen yaratıcı bir çalışmayla şahsî, millî, kelimenin tam
manasıyla klasik bir eser meydana getirmiştir. Yahya Kemal'in sanatının musikiden
edebiyata kadar uzanan geniş bir kültüre dayandığı herkes tarafından bilinir.
Amacımız, bu kültürün daha geniş bir temele oturduğunu, resme, özellikle
impressionizme uzandığını belirtmektir. Yahya Kemal, resme has bir duyuş tarzını ve
tekniği şiire taşıyarak Türk şiirine yeni imkânların kapısını açmıştır. Ahmet
Haşim’in “Göl Saatleri” de aslında aynı yoldan şiirimizi bu yeni kaynağa bağlar.

[1] Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul 1961, s. 137. (Metindeki sayfa numaraları bu baskıya aittir.)
[2] Eski Şiirin Rüzgânyle, İstanbul 1962, s. 108.
[3] age., s. 33.
[4] age., s. 81.
[5] age., s. 119.
[6] age., s. 119.
[7] age., s. 63.
[8] Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, İstanbul 1962, s. 146.
[9] Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, s. 9.
[10] Suut Kemal Yetkin, Büyük Ressamlar, İstanbul 1968. s. 78-81.
[11] Louis Hourticq, Sanat Şaheserleri, Çev. Burhan Toprak, İstanbul 1967, s. 227.
[12] Eski Şiirin Rüzgânyle, s. 77
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ELVEDA(Gülce-Buluşma)
Elveda Marmara elveda çırpınan deniz
Elveda martılar elveda avına sarılan kuşa
Elveda elveda gönlümü emziren Avşa
Elveda kargülü elveda ey ince sızı
Elveda karayazı elveda mavi alazlı ihtiras
Elveda mührü kırmızı berat
Elveda içimi kemiren miras
Elveda elveda diyemedim
Suladığım gül bağının arkıydın
Elveda gözüme bağlanan nehir
Sokakları kan doğuran şarkıydın
Elveda yazarken üzdüğüm şehir
Elveda güneş elveda geceden sağılan yıldız
Elveda dolunay elveda kara çadır
Elveda çiçeğe duran dalım
Elveda dönüşsüz zaman elveda yıllar elveda aylar
Elveda ömrümü beleyen duman
Elveda yolumda bükülen raylar
Elveda elveda diyemedim
Bir dolu içinde demin dibiydin
Elveda sineme çekilen yayım
Yılların yılkısı kısrak gibiydin
Elveda yelesi kızılca tayım
Elveda kâkülde titreyen beyaz
Elveda mor düğme elveda mavi taş
Elveda ateşi üşüten ayaz elveda arkadaş
Elveda göllerde salınan kuğu
Elveda gazel elveda ey yeşil yaprak
Elveda çisil damla elveda tuvale dönüşen buğu
Elveda gölgemi sömüren bulut elveda ey güzel
Elveda umut elveda umut
Elveda diyemedim

Osman ÖCAL
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Son Tiyatro Sahnesi (Gülce-Buluşma)
““Sevmekten kim usanır” derler.
Usanmadım da! Utanıyorum; kardelen yüreğimin, taze bahar çiçeğine olan sevgisinden… Yusuf Bozan”
…………………………………………………….

Bazen de,
Unutmaya çalıştığına yol alır insan.
Açılır kader perdesi:
“Sevgi, acı veren bir şefkattir.”
Piyesidir oynanan
Ve yasak bir aşk hikâyesidir;
Unutmam gereken,
Hayatımın son tiyatro sahnesi.

Gece,
Sokak lambaları,
Gölgeler…
Gölgeler,
Düşsel oyuncaklarımdır benim.
Açılsın,
Açılsın penceremin perdesi!
Onlardır,
Ziyan yıllarımdan resimler.
Gölgeler, hayatımın belgesi.

Ve sen!
Sen hercai menekşe, ben kardelen çiçeği,
Sen tarifsiz bir neşe, ben se yağmur kaçağı.
Saklayamam içimde sana ait gerçeği,
Çok seviyorum seni, sen ömrümün simgesi…
Sen unutmam gereken,
……………………………………..Son tiyatro sahnesi.

Yusuf Bozan
Aralık 2015 Antalya
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SİTEM(Gülce-Buluşma)
“Bir tek gözyaşıma susamak isterdim ve bir daha gözlerime dokunmamak…Yusuf Bozan"

Benim gökyüzümde,
Hiç bir zaman
Böylesine kararmamıştı bulutlar
Ve hiç bir düşünce,
Yakmamıştı canımı bu kadar.
Ahh aklımı kemiren solucanlar!
Sadece bir sesti duymak istediğim,
Bir nefes.
Göğsümde büyür sancı,
Kalbi korur o kafes.
“Ne var, ne yok?” sormam artık,
Yaraları sarmam artık,
Sırlarımı vermem artık;
Can yakıyor bütün herkes,
Çaresizim yok ki nefes.
Anladım ki!
Ellerinizde değil,
Ceplerimde daha güvende ellerim…
Alaylara konu,
Hikâyelere temalar piyesi,
Bütün tiyatro sahnelerim.
Özde yalan sevginin
Hatırına tüküreyim…
Dönüp baktım maziye gönlümü avutmuşum,
Ben sadece kendimi sevmeyi unutmuşum,
Sevildiğimi sanıp aklımı uyutmuşum;
Çizdim sahte yüzleri, vefâyı ben neyleyim?
Vâveyla bir sitem bu, daha ben ne söyleyim?

Yusuf Bozan

Kasım 2015 Antalya
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“SÖZ UÇAR!” YAZI KALIRMIŞ
Şerif KUTLUDAĞ 21 Ağustos 2017 (DEHA20')
“Söz uçar, yazı kalırmış!..” dilimizde darb-ı mesel olmuş sözlerden birisidir.
Lâkin öyle bir durum var ki, burada yazının kalıcılığını ve gücünü anlatmak için söze farkında
olmadan, haksızlık ettiğimizin farkına vardım değerli okurlarım!
Nasıl mı derseniz; “Söz uçar, yazı kalırmış!..” derken sözün kalıcı olmadığı, bir süre sonra
solmak, yok olmak anlamında uçup gittiğini düşünmüş ya da düşündürmüşüzdür
muhataplarımıza. Özellikle de bir şeyler alıp satarken, ticâri konularda çok kullanmışızdır bu
anlamda bu sözü. Onun için de yazıya dikkat çekmiş, mutlaka yazılı bir metne dönüştürülmesini
istemişizdir haklı olarak.
Şu var ki, insanlar arasındaki çıkar ilişkilerinde sonradan çıkabilecek anlaşmazlıkların
önlenmesi için sözün uçucu olduğu yani bir süre sonra unutulduğu ve yok olduğu algısı ve
kabulünden hareketle yazıyı tavsiye ederken sözün uçuculuğu özelliğini göz ardı etmişizdir.
Söz uçar değerli okurlarım; söz uçucudur. Ozan sazını çalar, türküsünü yani sözünü söyler
orada dinleyenlerle beraber söz kanatlanır uçmaya başlar. Öyle olmasaydı insanlık kültüründe
Sümerlerle beraber kendini göstermeye başlayan yazı öncesi dönemlerde söylenen sözler,
konuşulanlar o zamanlardan bu zamanlara gelemezdi.
“Sözü kimler uçurmuştur?” derseniz; söz taşıyıcıları ve de kamu vicdanı çıkar karşımıza.
Ozanlar sazıyla sözüyle sözü en çok ve sağlıklı bir şekilde uçuranlardır.
“Telli turnam selâm söyle sevdiğimin diyarına!” derken ozan selâmı aslında yine kendisi
uçurmaktadır.
“Allı turnam bizim ile varırsan / Şeker söyle kaymak söyle bal söyle!” diyen âşık zaten
söyleyeceğini söylemiş sözü kanatlandırmıştır. İstediği birilerinin -allı turnam morfemiiçerisinde sözü muhatabına iletmesi isteğinden başka bir şey değildir.
“Benden selâm olsun Bolu Beyi’ne / Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır!” derken Köroğlu
duyanların Bolu Beyi’ne iletmesini söylerken sözü ilk uçuran olmanın onuruna sahiptir.
Yunus Emre “Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı / Söz ola ağulu aşı / Yağ ile bal ede bir
söz.” Derken sözü uçurmuştur bile; sonsuza kadar da uçmaya devam edecektir.
Atasözleri toplumun el birliğiyle uçurduğu sözlerdendir. Onlar vadi vadi, dağ dağ, ırmak ırmak
kanat çalıp insanı ararlar hayatın içerisinde. Her nerede insanı bulurlarsa varır insanın gönül
kafesine konuverirler. Sonra da yeni sahibinin uçurmasını beklerler kendilerini.
“Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” derken bile, birbirini seven dostların, arkadaşların ya da
sevgililerin kalplerinden kanatlanıp uçan giden sözlerin muhatabının kalbinde de yer tutacağı
ümidi vardır.
Nereden mi, nasıl mı farkettim sözün de kuşlar gibi kanatlanıp uçup gittiğini: İlimizde bir çekim
için bulunan İstanbul TRT kurumunun çok değerli mensupları Cengiz Karadeniz, Rıza Sezgin,
Şener Karatav, Vural Güvenç beylerle ilimizin çok değerli fotoğraf sanatçılarından Zeki Akakça
dostumuzla sohbet ederken fark ettim.
İtiraf etmeliyim ki, bunca zamandır söz üzerine ahkâm kesen birisi olarak bu inceliğin ayırdına
varamamış olmaktan dolayı kendi kendime hayıflandım, utandım, mahçup oldum söze karşı.
Efendim bu bağlamda yine sözün kanatlanıp uçma özelliğinden söz ederken yazıyı ihmal etme
durumuna düşmeyelim bu sefer de.
Sözün de yazının da değeri kendi içerisindedir. Bir diğerinin rakibi değildir. Söz ve yazı bir
kuşun iki kanadı gibidir. Yazı kalıcılığın, korunmanın; söz ise kanatlanıp başka diyarlara, başka
gönüllere konmanın ifadesidir. Onun için ikisi de aynı şekilde değerlidir ve de gereklidir.
Önemli olan her ikisini de ayırdına vararak yerli, yerinde kullanabilmektir.
Selâm olsun sözü Altaylardan Tuna’ya, Yemenden Çanakkale’ye uçuranlara… Selam olsun allı
turnalarla, nâmelerle uçuranlara. Selâm olsun gurbetten sılaya, sıladan gurbete uçuranlara…
İster sazın teliyle, isterse yüreğin sesiyle, isterse telgrafın telleriyle uçuranlara selâm olsun…
Unutmayalım ki yazıyla da sözle de uçurulan insandır. Çünkü insan sözden ibarettir…
Muhabbetle…
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Şiire(Gülce-Buluşma)
Yıllar önce küsmüştüm şiire,
Sorarlardı kime yazdın derdin nedir?
Anlatamazdım bir türlü vazgeçtim yazmadım.
Yırttım elimde olanları.
Bir gün bile pişman olmadım yırttığıma.
Aklımdaydı hepsi, yüreğimde.
Zaman geçti mevsim değişti.
Elim yazmasa da sürekli taarruzda kelimeler.
Tek farkla büyümüş saçları örgülü masum kız,
Kocaman olmuş hayat biraz daha yormuş,
Yüreğinden dökülenler aynı umurunda değil artık sorular.
Kime yazıyor, neye yazıyor o da bilmiyor.
Elimde kâğıt kalem, anlatırım durmadan,
Sahibi yok şiirin bitince sizin olur.
Yaşananlar değildir söyleyeyim sormadan,
Dertler aynı değil mi herkes kendini bulur.
Hayalsiz insan olmaz yaşanır mı kurmadan?
Akıl uymasa bile gönül hayale dalar.
Biraz kurgu biraz düş son dörtlükle vurmadan,
Şiir yazsan sadece boş hecelerle dolar.
Gelmeyen sevgiliye, olmayan sevgiliye,
Git diyor, özledim diyor, bekliyorum diyor…
Devam ediyorum.
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Bazen de hüzünle sitem yazıyor kalemim.
Vazgeçmiyor yazmaktan.
Kırsalar da kalemimi, küstürseler de yüreğimi,
Yazıyorum işte kâğıda, olmazsa yüreğime,
Silinmeyecek şekilde.
Vazgeçmeyiz her zaman dillerde aşka türkü,
Sevince gönlümüzü sonsuz mutlu kılanız.
Tenimizde ışıldar sevdanın ateş kürkü,
Bir bakmışsın yeniden ihanetle talanız.
Yıllar sonra anladım, dönüyor hayat çarkı,
Dişlisinin içinde öğütülen yalanız.
Çizdiği resim özel, budur şairin farkı,
Hece hece gönülde akıllarda kalanız.
Yıldız TOKSÖZ

Aşkların Anası Anadolu'm(Gülce-Buluşma)
Doğar doğmaz anamdan tutuldum sana
Ey yeryüzünün şahı! Kulak ver bana!
Ayrı düştüm ya senden! Huzur yok cana
Ağlarım yanarım hep! can Anadolu'm
…Buralar başka!
….Akşam soluğu düştü mü?
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……İner perdeler ardı sıra, ışıklar söner
.……Dellenir işte o zaman benliğim;
………Uyku durak bende ne gezer?
………..Sokaklarda desen tık yok
…………Görünmez ruhlar gezer
…………..Zihnimde başedemediğim hasret
…………….Başım yastık ister
………………Rüyamsın emelimsin şanım Anadolu’m
Meyve sebze dopdolu kokusu olmaz
Çoluk çocuk çalışır cepleri dolmaz
Ey cennetin köşesi! Aşkın hiç solmaz
Sen başımın tacısın can Anadolu’m
…Zihnim şaşkın, bedenim yasta!
……İşimde aşımda seni sayıklar özüm
…….Yemyeşil olsa da ovası, dağı, bayırı
……….Yaz kış demez sanadır sözüm
………..Aklımdan fikrimden bir türlü çıkmaz
…………..Yoksulu yaşlısı hastası anası kızı
…………...Çekmeyen bilmez! yamandır közüm
……………...Yer gök ve bu eller bir de görünmeyenler şahit!
……………....Varsıllara allı pullu mektubum var iki gözüm
………………....Turnamsın, angutumsun kanım Anadolu’m
Büyüklere sözüm var görsünler bizi
Dinlesinler gurbeti dert dizi dizi
Sevilelim sevelim birbirimizi
Kolumsun kanadımsın can Anadolu’m
…Gecem kara gündüzüm kapkara!
……Uslanmaz benim delinin delisi gönlüm
………Nürnberg’ten Ankara’ya vekilim Bakanlara
……….Saysam döksem upuzun mektup yazsam canözüm
………….Kulak veren olur mu gönülgözüm?
...................Gözyaşından inciler dizip sunsam onlara
…………….Yunus’umun aşkını, Mevlana’mın gönlünü assam boynuma
………………..Soranımız sayanımız olur mu Anavatan’da?
………………...Yüreğimde Everes’ten ötede sızım var
…………………...Bağımsın otağımsın canözümsün Anadolu’m
Şükran GÜNAY
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Boşu Boşuna(Gülce-Buluşma)
Özümden özüne yolumu bulsam
Sözünden dilime balını alsam
Gözünden gönlüme sevdanı çalsam
Olamam ki derman ey gözü yaşlım!
Çiçekler soldu dalımda,
Boşu boşuna eğlemem seni.
Başı dumanlı dağımda,
Bir tutam saçım kaldı.
Ey nur bakışlım!
İnce iple bağlamam seni.
Şükran GÜNAY
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VAZGEÇMEYENİM (Gülce-Buluşma)
Bir akit vermişsin vazgeçmem diye
Vadesi ebet, imza yürekten
Senedin senedim,
… Sözünse sözüm
Eyleme göz nurum
Eyleme tasa
Ay ile hemhal ol
Gökten yere
Eyle temaşa
Çünkü ben de senden
Geçemem gözüm!
Ey ömrümün varı güzel
Her bakışım sana özel
Yüklenip meramı,
Yol bulup aktım
Bir çakır gözden
Bir türkü göze
Sayfa sayfa savurdum lügatı,
Gerek kalmadı, kalmadı söze
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Alnıma kazınan silinmez yazım
Vazgeçemem, kışa dönse de Yaz’ım
Kuzey, Güney olsa Doğu da Batı
Vazgeçmem katiyen vazgeçmeyenim!
Üstüme yıkılsa gök denen çatı
Vazgeçmem katiyen vazgeçmeyenim!
Gurbette ben bana çaresiz kalsam
Başımı duvardan duvara çalsam
Bir değil bin ömür müebbet alsam
Vazgeçmem katiyen vazgeçmeyenim!
Bağdaş kursa döşte onulmaz yara
İdam infazıyla çekilsem dara
Son sözüm demeden, hu çekip vira
Vazgeçmem katiyen vazgeçmeyenim!
Tükenmez umutsun sevdaya dair
Ne ben sana uzak ne de sen sair
Seni Zühre bildim kendimi Tahir
Vazgeçmem katiyen vazgeçmeyenim!
Ey bîkes yüreğin kanadı kolu
Çitlembik bakışın merhamet dolu
Dergâhından sapmaz Dervişin yolu
Vazgeçmem katiyen vazgeçmeyenim!
Şemsettin AĞAR DERVİŞOĞLU
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Özümü Yoluna Qurban Eyleyem(GÜLCE-BULUŞMA)
Sevdanan savrulan beyaz tellere
İsterem canımı qurban eyleyem
Seher seher esen Tebriz ellere
İsterem canımı qurban eyleyem
Sinemi yoluna çimen eyleyem
Ne gözel danışır şirin dilleri
Mehebbeti surdan ömür selleri
Vesifinde özü bûse gülleri
Hesret-i lebinde üryan eyleyem
Tenimi tenine savan eyleyem
Dediler o yağız, eziz mehriban
Ne gözel yaraşır bizim ellere
Gözlerimin nuru kurban olduğum
Petek-i qelbine mehman olduğum
Göylerde arayıp yerde bulduğum
Menim dünyam mavi, menim olasan
Bu garip könlüme merhem olasan
Deyem sene sevgi gözem
Hesreti demim
Saram seni sevgi payım
Özlemi demim
Üreğimde tutku nâr-ı ayasın
Âşiqler ilinnen eşk-i rüyasın
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Akran-ı karanfil hüsnü mayasın
Duram yerişini seyir eyleyem
Özümü yoluna kurban eyleyem
Bu can oda tüştü sevi adına
Olmuşam möptelan reva adına
Görem camalını deva adına
Gül-i keremini seyran eyleyem
Özümü yoluna kurban eyleyem
Demişem ziyadır canımda ki can
Zemzem-i cansuyum, damarımda kan

04/07/2009
Sevgili Özbek

Dr. Nazile GÜLTAÇ'a çok teşekkürler...
SUSMA, HAYQIR!
....................Şəhidlərə ağı
Doğuya qar yağır, İstanbulda axır qan.
Bir qəndil gecəsində qan ağlayır bu vətən.
Çanaqqala şəhidi ayağa qalxıb deyir ki;
“ Bəs etmədimi?
Yaxşı bax, eşit, dinlə!
Qoç kimi igidlərin tabut- tabut gedir
Bu şərəfsiz PKK- ya həddini bildir …”,
*
Qar yağır dağlara, İstanbulda qan axır.
Tələ qurmuş “ kahpeler”neçə ürəklər yaxır,
Qor dağından şəhidlər, gördüm Samsun'a qalxır
Deyirlər ki;
“Bəs etmədimi,
Yaxşı bax, eşit , dinlə!
Saxlama məni nə olar, buz kimi sözlərinlə!
Bu dünyaya bir nizam verərdin gözlərinlə…”
*
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Qar yağır yollara, qan axır İstanblda.
Göz yaşımı dindir, gəl, gəl bağrıma soxul da,
Söz edər Sarıqamış, bayrağın rəngi qandı.
Və deyər ki;
“ Bəs etmədimi,
Yaxşı bax, eşit, dinlə!
Vətənin bayrağına sancılan xəncəri, bük, qır!
Qorxma, sönməz bu şəfəq, birlik ol, susma, hayqır!
*
Qar yağır içimə , yas tutur millətim.
Tut əlimdən İstanbul, bu gecə qaldım yetim.
Ceyranları vurulan qərib bir məmləkətəm.
Və deyirəm ki;
“ Bəs etmədimi?
Yaxşı bax, eşit , dinlə!
Daşdı səbr kasamız, ödənəcək bu hesab!
Bu qəhrəman ordunu müzəffər et, Yarəbb!
Şiir : Mustafa Ceylan
Çeviri : Dr. Nazile GÜLTAÇ (Azerbaycan)

Dr.Burhanettin AKBAŞ'ın kaleminden
Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=29053&start=40

“Abdullah Satoğlu”
Kitaplığımı şöyle bir karıştırırken Kayserimizin yetiştirdiği “Lale Şairi – Araştırmacı ve Yazar
Abdullah Satoğlu”nu (Emek Ofset, Ankara, 2003) konu alan Mustafa Ceylan’ın kitabı elime
geçti. Kitap, Abdullah Satoğlu’nun hayatını, sanatını ve eserlerini konu alıyordu ve ben daha
önce bu kitabı okumuştum. 202 sayfalık bu çalışmadan aklımda kalanlar vardı ama çoğu şey
akılda kalmıyor, uçuyor. Üniversitede okurken bir hocamız, bildiğin şeylere beş defa bak,
bilmediğin şeylere bir defa baksan da olur derdi. Çünkü insan, en çok bildiğini sandığı
şeylerden dolayı yanılırmış.
Kitap eski siyah beyaz fotoğraflarla da süslenmiş ve her biri birer vesika olan fotoğraflardan
biri kitabın ilk sayfalarında yer alıyor. Muin Feyzioğlu’nun sözü de fotoğrafın altındadır ve
şöyledir: “Gazetecilik, yazarlık, şairlik ve hatiplik, Abdullah Satoğlu’nun hep sevdiği ve
başardığı şeylerdir.”
Kayserimizin yetiştirdiği ve “Lale Şairi” olarak anılan, Cumhuriyet dönemimizin bu ünlü şairi,
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün de dayısı olmaktadır. Şimdi aslında şöyle demek lazım
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bence, Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, onun yeğeni olur. Çünkü, Abdullah Bey, kamuoyu
tarafından tanınmazdan çok önce dayısı Abdullah Satoğlu, Türk Edebiyatında ve Kayseri
muhitinde tanınan, bilinen bir şair, yazardı.
Kitabın ilk bölümünde “Abdullah Satoğlu’nun Hayatı” hakkında bilgiler veriliyor. Satoğlu,
1934 yılında Kayseri’de dünyaya gelmiştir. Kitaba göre onun aile köklerinden bahsedilirken
özellikle Hacı Saki mahallesinde oturan babası Mehmet Ali Efendi Hoca’ya dikkat çekiliyor ve
“Düvenönü semtinde bulunan evi Kayseri’nin kültür merkezlerinden biri durumundaydı.”
deniyor. Demek ki Abdullah Bey’in yetişmesinde önemli faktörlerden biri de baba faktörüdür.
1876 yılında dünyaya gelen ve 18 Aralık 1968 yılında Kadir gecesinde 92 yaşında Hakka
yürüyen Mehmet Ali Efendi Hoca’nın fıkıh, edebiyat, tarih ve tıp gibi ilimlerle donanmış
mümtaz bir insan olduğu söyleniyor ki bunların her biri birer uzmanlık alanıdır.
15 Mayıs 1934 tarihinde dünyaya gelen oğluna “Allah’ın kulu” anlamına gelen Abdullah adını
vermiş. Kadiri tarikatına mensup olan Mehmet Ali Hoca Efendi’nin soy kütüğü ise Şeyh
İbrahim Tennuri hazretlerine kadar uzanmakta imiş.
Kayseri’nin manevi ikliminde Seyyid Burhaneddin Hazretleri gibi Şeyh İbrahim Tennuri
hazretlerinin önemli bir rolü olmuştur. Bugün Tennuri hazretlerinin yaptırdığı Cumhuriyet
Mahallesindeki “Şeyh Cami”, çeşmesi ve türbesi ile de ayaktadır. Fatih Sultan Mehmet
döneminde yaşayan ve 1482 yılında Hakka yürüyen Tennuri hazretlerinin Hacı Bayram-ı Veli
ve Ak Şemseddin ile olan münasebetleri oldukça dikkat çekicidir. (Bu konuda Mustafa Fidan
Bey’in “İbrahim Tennuri, Hayatı ve Eserleri” kitabına bakılabilir.)
Ak Şemseddin ile İstanbul’un fethinde de bulunan bu zat, yazmış olduğu Gülzâr-ı Ma‘nevî‘sini
Fatih Sultan Mehmet’e takdim ederek Fâtih’in hürmet ve taltifine mazhar oldu.
Hatta Fatih Sultan Mehmet’in Şeyh İbrâhim’i vergi ve diğer devlet tekliflerinden muaf
tuttuğunu Mevlevi Ahmet Dede "Bergüzâr" isimli eserinde beyan etmiştir.
Mustafa Ceylan’ın kitabının 9. sayfasında ailenin aldığı “Satoğlu” soyadına da ışık
tutulmuştur. Kitap da deniyor ki “Abdullah Satoğlu’nun babası Mehmet Ali Efendi gibi,
dedeleri de çok iyi hattat imişler. Yazdıkları güzel levhalardan dolayı, bâb-ı hümayun
tarafından üç tuğ ile taltif edilmişler.” Farsçada üç manasına gelen (se) ile (tuğlu) sözü
birleşmiş ve aileye “Setuğlu” denmiş. Bu isim de zamanla halk söyleyişinde Satoğlu biçimine
dönüşmüş.
Bu örnekler de göstermektedir ki, bir Selçuklu şehri olan Kayseri’de ailelerin çok köklü
mazileri vardır ve bu aileler Selçuklu ve Osmanlı döneminde önemli görevler ifa etmişlerdir.
Kitapta Satoğlu Ailesi ve Abdullah Satoğlu hakkında çok şeyden söz ediliyor ama hepsini konu
almak imkansızdır. Ben son olarak Abdullah Bey’in 12 Ekim 1951’de Hüseyin Nihal Atsız’ın
“Orkun” dergisinde yayınlanan ve “Turancıyız” adını taşıyan şiirine dikkatleri çekmek
istiyorum. Bu şiiri yazdığında Abdullah Satoğlu daha 17 yaşındadır ve gerek ailesinden,
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gerekse muhitten aldığı Türkçülük fikirleriyle yanıp kavrulmaktadır. Şöyle diyor 17 yaşındaki
Satoğlu “Turancıyız” şiirinde:

Nerde Fatih, nerde Yavuz
Nerde Bozkurt, nerde Oğuz
Marşımızı çalsın kopuz
Turancıyız, Turancıyız!

Kalplerimiz viran bizim
Hedefimiz Turan bizim
Budur ülküm budur sözüm
Turancıyız, Turancıyız!

Şemsettin Dervişoğlu Şiiri
ŞEMSETTİN DERVİŞOĞLU'NUN ŞİİRSEL YOLCULUĞU
Mustafa CEYLAN

Gönül harmanını aşkla, hasretle yakıp tutuşturan, sonra da o yangının ateşinde yanıp
kavrulan bir şair Şemsettin Dervişoğlu. Şiir dünyasına adım atacak dostlarımız,
günümüzün geçici ve göstermelik aşklarına baktıktan sonra, Adyaman'ın Kâhta
ilçesi'nde 'yayla üzümü zamanında' doğmuş ve kulağına okunan ezandan sonra, 'aşık ol,
sev ve yaz diye fısıldanmış, çile yokuşlarında 1958' den beri nefes nefese aşka koşmuş
şairimizin aşkına bir baksınlar hele. Ölümüne kara sevdadır şiirleri... Şiirlerindeki
tema; bu ölümüne kara sevdadır ki sonsuzluğa deli toynaklarla koşan, susuzluktan
çatlayan ve bulutların iki yakasından tutup yere indirmek isteyen toprağın nefesidir...
Dervişoğlu'nun aşkıdır o...
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O'nun dizelerini ve canhıraş seslenişlerini, feryad ve figanlarını okudukça, harman
yangınının dumanı genzime, hüznü yüreğime, hasreti aklıma dinamit gibi düşüverdi.
Kendimi kurtaramadım, bu yüksek frekanslı seslenişten, bu yürek gümbürtüsünden.
Mecnun'un Leyla'ya olan hasreti sebebiyle çöllere düşmesi üzerine, ona acıyıp Leyla'nın
kabilesine savaş açarak Leyla'yı zorla da olsa Mecnun'a götürmek isteyen 'Nevfel' olasım
geldi. Kanuni'ni Bağdat Seferi'nden sonra (1534) de Fuzuli'nin yazdığı Leyla ve Mecnun' da
anlattığına benzer Leyla'nın kabilesiyle savaşa tutuşup; Dervişoğlu'nu bu ızdıraptan
kurtarasım geldi.
Nevfel açtığı savaşta yenilir... Esasında, 'yenik düşmesin Leyla'mın kabilesi' diye dular
etmiştir Mecnun... O dualar sebebiyle mağlup olur Nevfel.Ve tabii ki götüremez Leyla'yı
Mecnun'a... Oysa, o zamana kadar nice savaşlarda muzaffer çıkmıştır. Bükülmez bilekleri
bükmüş, geçilmez dağları aşmıştır. Ama Leyla'nın kabilesi karşısında perişan olmuştur.
Bizim de aynen öyle olacağımız şimdiden belli. Zira, 'Bir sermayem vardı gözyaşımla
besledim. Dağların doruklarına kadar gidip de sana ulaşamadan dönen bu yürek sesim
yaktı özümü, deli dediler bana biliyor musun yâr...Seni sevdim diye deli dediler. Büktüm
boynumu, bakarım gözüm yaşlı senli illere de ahım bana geri döner. Döner döner inlerim
de sen diye, yârim duymazsın. Aldım sazımı elime yâr, duy gayri! ..' diyen bizim Mecnun
Dervişoğlu' da kesin dua dua üstüne eder ki, 'sevdiğimin kabilesi yenilmesin' diye. Eder mi
eder, valla... İyisi mi Nevfel olmayalım, onu Fuzulii'nin kalemine bırakalım. Biz bu kara
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sevdalı şairin mısraları arasında dolaşıp, şiir dünyasının kılcal damarlarını yakalayalım,
olmaz mı?

(Not: Geçmiş olsun aşk'ın aşkın şairi üstada)

Fuzuli: 'Her ne var ise, aşk imiş âlemde /İlm bir kıylü kaal imiş ancak' ve bir
başka şiirinde de 'Bende Mecnun'dan füzun âşıklık istidadı var / Aşık-ı sâdık
menem, Mecnun'un ancak adı var' demiş. Evet, bir taraftan Leyla ve Mecnun
aşkını destanlaştıran Fuzuli, öte taraftan Mecnun'un ancak adı var demiştir.
'Aşk içre azap olduğun andan bilirim ki,/ Her kimse ki âşıktır, işi ah u figandır'
diyerek kendisini haklı çıkarmaya çalışmıştır. Divan Edebiyatı şairlerimizden
Nâbi şairlere, ozanlara: ' Nâbi ile ol âfetin ahvalini naklet / Efsane-i Mecnun ile
Leylâ'dan usandık' diye seslenmiş...
Dervişoğlu' nun delilik mertebesine ulaşmış bir aşık olduğunu gördükçe,
Leyla'yı kabilesine ve çöl zengini İbn-i Selam'a bırakalım da, biz o'nun aşkını
nakledelim. Geliniz hep birlikte, sol yanından dertli, sol yanından vurgun yemiş
bir şairin inleyişlerini, mısralarıyla gündüzleri zindan karasına boyayan, sazını
eline alıp tel tel, ekin ekin savrulan; duman duman göğe yükselen, yağmur
yağmur yere yağan, bütün saatleri sevdiğine kuran, arma diye kalbine aşkını
vuran, sermayesi sevmek olan ve Karacaoğlanca arı ve duru diliyle sevdasını
çığıran yürek sesini dinleyelim.
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Bir şiirinde diyor ki:
'Sineme bir har düştü zemheriye bakmadan
Mevsim karda üşürken içim yanar sevdiğim
Gözyaşı durulur mu mecrasına akmadan
Her yanım alev iken içim donar sevdiğim'
Dayanacak gücüm yok canıma yetti gayrı
Sen orada ben burda yanarız ayrı ayrı
Sadece solum değil bütün bedenim sayrı
Kabuk bağlamaz yaram her dem kanar sevdiğim
Hasretinden mateme bürünür her bir çağım
Kar kaplıyor zirveyi sümbüle hasret dağım
Bülbül terennüm etmez viran olur gül bağım
Bütün dünyam kararır baykuş konar sevdiğim
Bu sevdadan öteye söylenecek sözüm yok
Kahverengi dışında bakacak bir gözüm yok
Lokman hekim neyime senden başka çözüm yok
Visalin gölgesinde bu har söner sevdiğim
Firakın tarlasında hüzün başağı biçtim
Derviş oldum kapında pir diye seni seçtim
Dergâhında hu ile aşkın badesin içtim
Suya hasret yüreğim sende kanar sevdiğim'
Bu şiirin son kıtasında, şairimiz kendi mahlasıyla sevdiğine olan aşkını öylesine güzel
birleştirmiş ki...'Derviş oldum kapında pir diye seni seçtim/
Dergâhında hu ile aşkın badesin içtim' diyerek suya hasretliğinin ancak sevdiğinde
giderileceğini, firakın son bularak, vuslatın gerçekleşeceğini anlatmıştır. Derdinin tek
çaresi sevdiğidir. Lokman hekim bile çare değildir. Kapısında derviş olunan ve dergâhında
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hu ile aşkın badesi içilen sevgili motifi, aklımıza, günümüz şairlerinden özellikle hececilerin
'er dolusu-pir dolusu' badeyi içmişcesine şiir evrenimizi haykırışları ile doldurmalarını
getirmektedir. Şemsettin Dervişoğlu'da onlardan birisidir.
Bana göre, günümüz hececileri er dolusu bade içmişlerdir. Erdolusu bade içenler, yiğitliği
elden bırakmaz, savaşçıdırlar. Önce millet-önce halk derler. Halkın umumi menfaatleri,
milletin beraberliği her şeyin üstündedir. Erdolusu içenler, gözünü kırpmadan vatan, millet
uğruna ölüme giderler. Vuruşur, çarpışır, çaba gösterir, usanmak bilmez. Köroğlu,
Dadaloğlu'nun devamıdırlar. Şairimiz Dervişoğlu günümüz hece şiirinin usta kalemlerinden
birisi olarak, hececilerin genel yapısının dışına çıkmamıştır. Er dolusu bade ile kahramanlık
ve destansı söylemleri şiirine nakşetmiştir. Haksızlığa, vurguna, talana, bölücülüğe asla
taviz vermez. Mücadele ruhu sürekli dinamiktir er dolusu içenlerde. Şairimiz, pir dolusu
içenler arasında ise, sürekli ve bitimsiz tek bir aşkın-öldürücü ve sonunda ise 'erdirici' bir
aşkın sahibidir. Pir dolusu içmek bunu gerektirir. Uğrunda ölümü göze alabileceği bir
sevdiği varken ve bu sevdiğinin yolunda hızla yol alırken, Yüce Mevlâ'nın aşkıyla iç içe
oluverir pir dolusu içen. Aşkın büyük çilesi sonsuzluğun kanatlarına varır ve orada takılı
kalır. Yani, beşeri aşktan ilâhi aşka ani bir geçiş yaparlar.

Çevrenize bir bakın hele... Ne kadar hece tutkunu şair varsa, özellikle net
dünyasındakiler için söylüyorum. Kalemleri önce millet, sonra sevda
demektedir. Bir'de çoğulu, çoğulda tekili bulmak denir ya, hah işte o... 'Firakın
tarlasında hüzün başağı biçen'ler, içlerindeki yangını söndürebilmek için Aşık
Garip, Kerem gibi yana tutuşa devr-i devran ederler. Zirveler karlı olsa da,
içlerinde bir gül tomuru durur hep. Dağları kar ve sisin içindeyken bile sümbüle
hasrettir.
Şemsettin Dervişoğlu, 'varsın desinler' kim ne derse desin, 'seni Zühre, beni
Tahir sandıkça / Aşık diyorlarmış, varsın desinler'. Hiç önemli değil! Önemli
olan yâr dergâhında boyun bükmektir.' der. Bakınız bahse konu şiirini nasıl
yazmış, birlikte okuyalım bakalım. Diyor ki:
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'Yâr senin aşkından böyle yandıkça
Deli diyorlarmış varsın desinler
Seni Zühre beni Tahir sandıkça
Âşık diyorlarmış varsın desinler
Yaralı gönlüme hicran dolanda
Gündüzüm kararıp gece olanda
Ah can diye saçım başım yolanda
Deli diyorlarmış varsın desinler
Bu harı sendeki buza yatırdım
Kanayan yarayı tuza batırdım
Sermayem sevmektir söze yatırdım
Âşık diyorlarmış varsın desinler
Bütün saatlerim sana kurulur
Sevdan arma diye kalbe vurulur
Seni sevmelerim kimden sorulur
Deli diyorlarmış varsın desinler
Sevda tarlasına umut ekerim
Hazin nağmelerle hasret dökerim
Yârin dergâhında boyun bükerim
Derviş diyorlarmış varsın desinler'
Bu şiirde şairimizin dikkatini çekmek istediğim bir hususu da işaret etmeden
geçemeyeceğim. Şair, şiirinde (Yâr senin aşkından böyle yandıkça, Seni Zühre
beni Tahir sandıkça, bütün saatlerim sana kurulur, bu har'ı sendeki buza
yatırdım, seni sevmelerim kimden sorulur) mısralarından da açıkça anlaşılacağı
gibi, SEN, SANA, SENİ kelimeleri ile 'şiir ve anlatım teknikleri' nden birisini
kullanarak, araya vasıta koymadan 'direkt olarak' sevgilisine, yârine hitap
etmekte ise de son kıtada (Yârin dergâhında boyun bükerim) diyerek, bu 'direkt
hitabeti kırmaktadır' ve bana göre 'teknik bir hata' işlemektedir. Bu kırılmayı,
onun deliliğine veremeyiz. Çünkü; hecenin usta şairi, bu kırılmayı yapmamalı.
Nedir bu kırılma? Özellikle genç şairlerimizin bilmesi bakımından biraz açayım.
Anlatım, günümüz şiirinin bence en önemli unsurudur. Şiir halısının ilmek
ilmek, nakış nakış dokunması şairin anlatım tekniğinde başarısına bağlıdır.
Kelime ve fiil uyumu, zaman ve zamanlama seçimi, şiirin ana iskeletini teşkil
eder. Bir olayı, bir eşyayı, manzarayı, kişiyi vb anlatan şair, 'şimdiki zaman,
geçmiş zaman, gelecek zaman ve geniş zaman vb hususları' söyleminde
hassasiyetle kullanmalıdır. Ayrıca, şahısları ele aldığı zamir'leri de şiir halısının
dokusuna uygun seçmelidir. Ben, sen diye şiirin başından beri bir kaç kıtada
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hitap ettikten sonra 'biz veya onlar'a geçerken geçiş sürecini ve bu süreçte ele
alacağı konuların uyumunu iyi belirlemelidir.
Dervişoğlu, şiirinde yârini karşısına alarak, onunla adeta bir sohbet-söyleşi
yapmaktadır. 'Sen, sana' deyişi ondan. Ama son kıtada 'yârin dergâhında'
diyerek, yukarıdan beri ördüğü ben'li, sen'li dokuyu kırmıştır.
Şiirdeki dokuyu biraz daha irdeleyecek olursak; şairin BEN-BENİM diyerek
kendisini - kendi dünyasını anlattığı kelimelere bir göz atalım.
(gönlü-M-e, gündüzü-M, saçı-M, başı-M, yatırdı-M, batırdı-M, sermaye-M,
saatleri-M, sevmeleri-M, ekeri-M, dökeri-M, bükeri-M) . Bütün bunlar, M harfi
ağırlıklı söylemler, şairin kendisi, kendi iç dünyasını anlatımıdır. Sen dediği ve
uğrunda delilik mertebesine ulaştığı yârini anlatması için de N ağırlıklı kelimeler
kullanmalıydı. Şiire bakıyoruz, sohbet iki taraflıdır, ama karşısında SEN dediği
yâr şiirde yok gibidir. Yâr şairden ayrı bir yerde, ondan uzaktadır sanki.(Seni-N
aşkında-N, sevda-N, kimde-N) gibi sadece 4 söylemle yâre yaklaşmış; ancak
ustalığını ikinci ve dördüncü kıtada göstermiş, kıtalar arası doku geçişinde
geniş zamanı iyi kullanmıştır. Ayrıca, geleneksel hece şiirimizin kavuştaknakarat rediflerini kıtalardaki dördüncü satırda değiştirerek kullanmış, şiiri
durağanlıktan çıkarmasını bilmiştir.
Şahsen ben, geleneğe bağlılığı savunurum, ama, yeniliğin de karşısına
geçmem, hattâ yeniliğe tutkunumdur. Kökleri maziden ve engin şiir pınarından
gelmeyen yenilikleri benimsemem. Mazinin klasik tutuculuğundan şiirin
özgürlüğünü, mısranın kanat çırpmasını tercih ederim. Kısaca, 'Kökü mazide
olan ati'yi severim.

Dervişoğlu bu şiirinde kıtaların dördüncü mısralarında ki-hece şiirinin atar damarlarıdırbirinde 'Aşık diyorlarmış', ötekinde 'Deli diyorlarmış' ve son kıtada da 'Derviş diyorlarmış'
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söylemlerini, geleneğe ters düşse de 'şiir mimarisi ve yeniliiği arayış anlayışımdan' ötürü
desteklemekteyim. Şiirinin mimarisini çizerken, kendi tarz'ını, üslubunu oluşturmuş
şairlerin kaygısı yoktur.Onlarda, üslup mimariyi geçer. Tarz, tekniği gölgede bırakır.
Elbette kalıp, ölçü, kafiye gibi teknikler sağlamdır şairimizde, varsın bu özgürlüğü de
tanıyalım ona. Yoksa, şiir tarihimizde ve günümüzde bir çok şairin kullandığı (Deli
diyorlarmış varsın desinler /Ali diyorlarmış varsın desinler /Ölü diyorlarmış varsın desinler
/ Veli diyorlarmış varsın desinler) diyebilirdi. Deseydi, şiirin dokusu aynen kalırdı, ama
rengi değişirdi belki.
Dervişoğlu, kafiye ve kalıpta çok başarılı bir şair. Genç şairlerimniz her nedense, kafiye ve
redif konularında, ölçü ve kalıp konularında hata yapmaya devam ediyorlar hep. Kafiyeleri
KÖK'ten değil EK'lerden yapmaya devam ediyorlar. Bunun sebebi, türküler ve şarkıların,
kısaca, müziğin sözün önünde kurduğu acımasız hakimiyettir. Oysa söz olmayınca müzik,
sadece tabiatın nefes alışverişidir. Müziği sürükleyip anlamlandıran sözdür. Şimdi bakınız
(dolaşıyor musun / anlıyor musun /bakıyor musun / vb) bunlar kafiye olamaz. Kökleri farklı.
'musun /musun' ses uyumu değildir kafiye.
Sanırım, Dervişoğlu ve onun gibiler daha çok çaba gösterecekler, terleyecekler, kafiye ve
redif arasındaki farkı öğretmek için, yazılanları okumayan gençlerimize.... Okumayan, evet,
okumayan gençlerimize... Kolaycı, internet-klavye karşısında yazdıklarını bir saat dahi
demlemeden yayınlayan gençlerimiz için Dervişoğlu hocalar çok çile çekeceklere
benziyor.
*
Dervişoğlu'nun asıl adı şemsettin Ağar'dır. Kendisine neden DERVİŞOĞLU'nu mahlas
olarak seçtiğini anlayamadım. Bu mahlası neden seçti veya kim uygun gördü, amcasının
gördüğü rüya nasıldı, doğrusu merak etmekteyim.Adıyaman'ın Kahta ilçesi doğumlu
olduğuna göre, acaba diyorum aile köklerinde 'dervişlik' le ilgli bir bağ mı var?
Günümüzde, Kahta /Menzil' in nakşıbendilik'in merkezlerinden birisi olduğunu herkes
bilmektedir. Neyse, asıl konumuz bu olmadığından, bunu şairin kendisine bırakalım da
şiirsel yolculuğunu izlemeye devam edelim, olmaz mı?
Dervişoğlu' nu internet ortamında tanıdım. Bugüne kadar yüzyüze görüşmemiz olmadı.
Keşke olsaydı, olabilseydi! Antoloi.com sitesinde şiirlerinin bulunduğu alanda kendi
hayatını bakın nasıl anlatmış? Diyor ki:
'1958 Yılında Adıyaman Kahta Bağbaşı Köyünde doğdum. Amcamın gördüğü bir rüya
üzerine ismim Şemsettin olarak konmuş. Daha bebek yaşta iken annesiz kaldım.Ninemin
anlattığına göre yayla üzümü zamanı doğmuşum ve bu işten anlayan arkadaşlar da Başak
burcundan olduğumu söylüyorlar. Doğrusu bu burç işinden de anlamam.
İlköğrenimimi(Bugün hala beni unutmayan ve hayatımın şekillenmesinde önemli katkısı
olan ilkokul öğretmenim muhterem İrfan ALKAN beyefendinin nezaretinde) köyümde, Orta
Öğrenimimi Tokat İlköğretmen Okulu’nda yüksek öğrenimimi de Anadolu Üniversitesinde
tamamladım.1976 yılında Erzurum Narman Ergazi İlköğretim Okulunda başladığım
öğretmenlik hayatına, güzel yurdumun bir çok yöresinde devam ettim. Halen Adıyaman
Merkez Orhangazi İlköğretim Okulunda yönetici ve Türk Eğitim Sendikası Adıyaman Şube
Başkanlığı’nın yanı sıra Türk Eğitim-Sen genel merkez Disiplin Kurulu raportörü görevini
de yürütmekteyim.
Evliyim.Çocuklarımın sevgisinden daha çok sevgi yaşatan dünya tatlısı iki torunum var.
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Hayatın her türlü çilesini çekmekle birlikte en güzel şeyin yine yaşamak ama dostlarla
yaşamak olduğuna inanıyorum.
Gerçek adım Şemsettin AĞAR olup,Şemsettin DERVİŞOĞLU Mahlası ile yazmaya gayret
ediyorum.'

'Burç işinden anlamam' diyen şair, sevda şairi Dervişoğlu' na göre 'kalem' sevdasını
anlatmakla görevlidir. Sevdasını seslenmeyen kalemi kıracaktır. Dışarısı buz keserken,
içinin alev alev yanışını hissedip yangını söndürmeye tez elden bir damla su
getirmeyen, nazlı yârin adını heceye nakşetmeyen, aşkı anmayan harfi- lime lime
ezmeyen, birlikte öldüğü ve mezar taşına adını yazdığı -bir muamma olan aşkını
okuyup da çözmeyen, diyar diyar canan için dervişce gezmeyen kalemi istemez.
Kalemin görevi bunlar, kalemin görevi 'yâri anlatmak' olmalıdır.
Mevlana aşıklık ve kalem konusunda der ki:
'Aşıklık gönül iniltisinden belli olur; gönül derdi gibi dert yoktur.' 'kalem yazıda koşup
durduğu halde, aşka gelince kendiliğinden yarılır'
Köroğlu da: 'Nazlım salınır gezersin / Dertli bağrımı ezersin / Beyaz kâğıda benzersin /
Yazar m'ola kalem seni? '
Aşık Mevlüt İhsani:' Gözyaşım mürekkep mızrabım kalem / Yare mektup yaza yaza
usandım /Gönül postasında hayale selam / Dertlerimi çöze çöze usandım'
Anadolu Aşıkları çoğu kere sevgilinin kaşını kaleme benzetmişlerdir.
Dervişoğlu, kalemle söyleştiği şiirinde, kaleme bir yandan görevler verir, bir yandan da
onun gücü karşısında eğilir ve yalvarır. 'Tez yetiş' der. Kalemini saz gibi kullanan bir
ozan-şairdir Şemsettin Dervişoğlu...Özü ağaç, özü odun olan kalem, kılıçtan keskinse,
şair, bu keskinliği, bu gücü aşkını terennümde başarılı bir şekilde kullanacaktır.Öyle ki,
sevdiğiyle beraber ölmüş, aynı kabre gömülmüş, mezartaşına isimleri birlikte
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yazılmıştır. Kalem bu muammayı, bu öyküyü çözmelidir de. Madem güçlüdür, madem
Derviş'in ellerindedir; o halde, yüreğini, can çekirdeğini anlamalıdır. Ona göre yazmalı,
ona göre inlemelidir kalem...İç âlemin çektiği derdi, çığlık çığlık haykırmalı; çatlayıp toz
olan sabır taşının dili olmalıdır.Yürek derinliğine inmeli, görünmeyeni görmelidir
kalem. Necip Fazıl üstad, Peyami Safa ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın insan derinliklerine
inip iç dehlizlerdeki yaraları, çileleri dışa vurup döküveren, hattâ insanın moral ve
metafizik değerlerini ele alan kalemleri gibi olmalı.
Sözü fazla uzatmadan Dervişoğlu'nun kalemine seslenişini okuyalım dostlar, olur mu?
:
'Sevdamdan öte kelam yazar isen kırarım.
İçtiğin mürekkebin hesabını sorarım,
Hasret denen yarayı umut ile sararım.
Dışarım buza kesti içte yanar öz kalem,
Sönmeyen yangınıma bir damla su tez kalem
Tan vaktini ararım inat kara geceye
Bir arzuhal eyledim iletiver yüceye
Nazlı yârin adını nakış eyle heceye
Aşkı anmayan harfi lime lime ez kalem
Sevdamı anlık değil her vakitte yaz kalem
Madem bize revadır özlem denen bu çile
Asırlarca söylensin sevdamız dilden dile
Sinemde mesken tutan sabır adlı taş bile
Dayanmadı ahıma şimdi sanki toz kalem
Bilirsin ki bu hasret her çileden şaz kalem
Vuslat demine kaç var mevsimi bilinir mi?
Dualar makbul olup birlikte ölünür mü?
Mezar taşımdan adı gün gelip silinir mi?
Bu bir muamma ise okuyup da çöz kalem
Gözlerime fer getir tükeniyor söz kalem
Günde yirmi dört kere gözbebeğim sulanır
Sele kesilir dört yan okyanuslar bulanır
Ardımda gölge yürür ayağıma dolanır
Canda takat kalmadı yorgun düştü diz kalem
Derviş ol canan için diyar diyar gez kalem'
Evet, gölgenin ayağa dolanışını hissedebilen gerçek şairdir. Göz bebeklerinden akan
yaşla oluşan sellerle okyanusları bulandırabilen has şairdir. Şemsettin Dervişoğlu bu
işte...
O'nun şiirinde hüzün vardır, gözyaşı vardır, hasret vardır, buz, alev, ateş, ölüm, yokluk,
hazan, isyan vardır. Bütün bunlar derin bir teessürün ifadeleridir. Yaşanılan çevre,
toplumdan ve aileden gelen birikim, gençlik yıllarında kavuşulamayan sevgili ve acısı
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unutulmayan ayrılıklar, şairin ruh kökünde hüznün ince ayarını yapmıştır. Aldığı
kültürle, biraz da acılı arabesk, sancılı bulut, doğurgan toprak hüviyetine ulaştırmıştır
şairimizi. Kör karanlık gecelerden, uçurumun en diplerinden çıkıp sevdiğine 'günaydın'
diyebilmenin özlemiyle kavrulur ruhu...
Şair 6+5=11 ve 7+7=14 lük şiir mimarıdır. Tarihi konakların mimarisine benzer bir
mimariyle şarkı ve türkü söyleyen, ağlaya ağlaya diyar diyar dolaşıp yârini arayan
şiirler yazmıştır hep. Ayrılık ölümden ağırdır, bu tema bizim geleneksel şiirimizin
esaslarından birisidir. İşte Dervişoğlu şiirinin temeli de budur. hep özlem ve hep
arayış....Aslında şairimizin 'destan ve ağıt tarzında' şiirlerinin olup olmadığını merak
ediyorum. Zira, bu acılı, bu 'sulu gözlü kalem' inden muhteşem ağıtlar ve destanlar
çıkar sanıyorum. Öyküye dayalı, ya da özünü tarihten alan ağıtlar ve destanları
günümüz gençlerine sunmasını çok isterdim.

Kafiye dizini olarak, şiirlerinde kullandığı (a-a-a-b-b /c-c-c-b-b/d-d-d-b-b)
sıralamasında mısralar arasındaki geçişler ve bağları çok başarılı. Son iki
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mısrada sesin frekansını yükselterek vurgu ve tonlamayı gerçekleştirmekte. Bu
da şiirin kulaktan gönüle akışını kolaylaştırmaktadır.
Hayata ve ailesine sıkı sıkıya bağlı olan şairimiz, saati zehirli yılana benzeterek,
yılanın dakika dakika cana zehir akıtmasını anlatmıştır hep.Şiirlerindeki 'arayış'
döneminden azıcık sıyrılıp 'buluş' dönemine geçiş yapmasını da yürekten
dilemekteyim. Böylece 'buluş' döneminde, şiiri bitmeyecek, aksine daha bir
yükselecek, kanatlanacaktır kanaatindeyim. Gündelik hayatımızdaki objeler ve
olayları, katı gerçekleri kelimelerle dans ederek şiirine resmetmelidir. Arabesk
ve acıyı, daha bir renklendirmelidir. Yahut, içinin girdabından düştüğü şiir
dehlizindeki inci tanelerini çıkarmalıdır. Ondan bunu beklemek, onu sevip
okuyan bir eleştirmen olarak sanırım hakkımız olsa gerek.
Yolun açık olsun şiir akrabam Şemsettin Dervişoğlu... Kalemin hep yârini
yazsın e mi?
*************************************************************************************************

06-07-08 EKİM 2017 ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI
Gülce Edebiyat Derneği ve Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği
Birlikte -Derneklerin açılışı münasebetiyle 06-07-08 Ekim 2017
tarihlerinde Antalya Şairler Buluşması Gerçekleştirilecektir.
Programımıza yurt içi ve yurt Dışından Şairler-Yazarlar ve Şiir Severlerin
katılımını beklemekteyiz.
Programa katılacaklar Antalya Konyaaltı'nda deniz kıyısında "Sealife
Family Resort Hotel" de konaklayacaklardır. Otel 5 yıldızlı olup, ultra
lükstür.
Her şey dahil (Alkolsüz) 2 kişilik odalarda kişi başına gecelik 120.-TL
‘dir.
Not: Ücretler Otele girişte ödenecektir.
PROGRAM:
06 EKİM 2017 CUMA GÜNÜ:
Saat : 10.00 Otele girişler ve kayıt
Saat : 12.00 Öğle Yemeği
Saat : 15.00 - 17.00 Şiir Atölyesi (İlesam Genel Merkezi ve Tekelioğlu İl
Halk Kütüphanesi Edebiyat Kulübü Destekleriyle) Şiir teknikleri. Başarılı
şiir, Şiirdeki hatalarımız. Soru cevap şeklinde (Panel)
Saat : 17.00 - 18.00 Şiir Okuma Saati
Saat : 19.00 Akşam Yemeği
Saat: 20.00 - 23.30 Otelin Toplantı Salonunda Şiir ve Musiki
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07 EKİM 2017 CUMARTESİ GÜNÜ:
Saat : 08.00 - 10.00 Otelde kahvaltı
Saat : 10.00 - 14.30 Düden Şelalesi (Gezi)
Saat : 15.00 - 19.00 Serbest Zaman
Saat : 19.00 - 20.00 Atatürk Resimleri Sergisi (Kokteyl ve Açılış)
Kitaplarını getirecek dostlar için kitap imza Standları - Konyaaltı
Belediyesi)
Saat :20.00 - 23.30 Konyaaltı Belediyesi “Feslikan” Salonunda sürpriz
Sanatçıların da katılımıyla Şiir ve Müzik Şöleni
08 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ:
Saat : 08.00 - 10.00 Otelde Kahvaltı ve Vedalaşma
Saat : 14.30 - 15.30 Kurşun Kalemler Şairler Ve Yazarlar Derneği (Şehir
Merkezinde Muratpaşa Camii Yanında Ayakkabıcılar Çarşı İş Merkezi 2.
Kat -İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yanı) açılışı
Saat : 16.30 - 17.30 Gülce Edebiyat Derneği (Şehir Merkezinde Doğu
Garajı Mevkiinde Fahrettin Altay Caddesi Tarhan İş Merkezi 2. Kat)
açılışı
Otelin İnternet Adresii : http://www.sealifehotel.com/
Otele Ulaşım Terminalden ve Antalya'nın her yerinden Konyaaltı Sahil
Şeridine giden belediye otobüsleriyle, Havaalanından gelecek
dostlarımız da hava alanından Belediye otobüsleri ve metro ile otele
rahatlıkla ulaşabilirler.
Otel muhteşem Beydağları ve Akdeniz ile süslü, denize sıfır konumda, 5
yıldızlıdır.
Not: Derneklerimiz programda gerekirse değişiklik yapabilir.
06-07-08 EKİM 2017 de ANTALYA ŞAİRLER BULUŞMASI' na katılmak
isteyenlerin isimlerini bu duyurumuzun altına yazmalarını veya özelden
bizlere bildirmelerini bekliyoruz.
İLETİŞİM
Mustafa CEYLAN
Gülce Edebiyat Derneği Başkanı
0535 622 43 16
ceylanmustafa_07@hotmail.com
*
59

Mete DAYI
Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı
0534 564 55 14
mete_dayi@hotmail.com

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