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“ ALDIRMA GÜLÜM / GÜLCE BULUŞMA ” 

 Aldırma gülüm! 
 
Mutluluk,  
Siyah beyaz film şerididir,  
Us matinelerinde seyrettiğimiz. 
Gördüm gözlerinde yağmur sağanağını, 
İçindendi ağlamaların,  
Belli belirsiz. 
 
Dinle! 
Sana sesleniyor gece kuşları 
……..…Derler! 
……………………… Sakla umudunu kanadımıza, 
……………………… Herkese tadını sunmuyor hayat. 
……………………… Bakma can dediğin hayırsızlara;  
……………………… Gözyaşına değmez, değmez bu feryat. 
 
Gündür: 
Doğurur elbet sana güneşi. 
Ufukta çizgisin, 
Gökte bulut, 
Toprakta fay. 
Sen olanları yaşamadın say. 
Dal kelebeğin rüyasına. 
Yıldızlar yorganındır,  
Sen dördünde ay. 
 
Aldırma gülüm! 
 
Ruhunun dehlizinde saklama hüzün, 
Kırılsa da düşlerin solmasın yüzün, 
Cansın canın içinde yaşamdır özün, 
Hazan içimizde bir hayırsız evlat; 
Üzülmeye değmiyor, bu hazin feryat. 
 
Kırılır elbet feleğin çarkı. 
İşte o gün,  
O an senindir. 
O mevsimde söylenecek 
En güzel şarkı. 
Her nota tınısında, 
Sözler senindir. 
 
İşte bu yüzden yaşamadın say. 
Her kelebek rüyasında, 
Sen dördünde ay. 
 
26.03.2013 sınırkent 
Tekil Dünyalı /Yusuf Bozan 
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YORUM seçkimiz 

mustafaceylan - 01.01.2014 21:42  

Şiir, HECE ve SERBEST'in harmanlanması ile dokunmuş. O sebeple de GÜLCE-BULUŞMA türü bir şiir. Hece ve 
serbestin bir şiir bünyesinde buluşmasıdır. 
Şu halde; 
Hece mısralar: 
……………………… Sakla umudunu / kanadımıza,(6+5) 
……………………… Herkese tadını / sunmuyor hayat.(6+5) 
……………………… Bakma can dediğin / hayırsızlara;(6+5)  
……………………… Gözyaşına değmez,/ değmez bu feryat.(+5) 
* 
Ruhunun dehlizinde/ saklama hüzün,(7+5) 
Kırılsa da düşlerin/ solmasın yüzün,(7+5) 
Cansın canın içinde/ yaşamdır özün,(7+5) 
Hazan içimizde bir / hayırsız evlat;(7+5) 
Üzülmeye değmiyor/ bu hazin feryat.(7+5) 
 
* 
Görüldüğü gibi, şair, bir şiir bünyesinde Hecenin en çok kullanılan (6+5) ve (7+7) kalıplarını SERBEST MISRALAR 
arasında değerendirmiştir. 
 
* 
Ayrıca, bu HECE yapılanmasında; 
------------a 
------------b 
------------a 
------------b 
ile 
 
-----------------------c 
----------------------c 
----------------------c 
----------------------b 
----------------------b 
 
yapı mimarisini tercih etmiştir. 
Bu mimaride HÜZÜN,HAZAN,KIRILMIŞLIK karşısında sevdiğine SEN ONLARA BAKMA, HAYATA BAĞLAN, ÖZÜNE-
KENDİNE DAYAN öğütlemesi de bulunmakta. 
 
* 
GELELİM SERBEST MISRALARINA : 
 
1)BENCE, SERBEST ŞİİR ANALİZlerinde, şiir dili aktivasyonunu NORMAL bir CÜMLE YAPILANMASINA yatırıp 
bakmak gerekir ki, DÜZGÜN BİR SÖYLEM var mı, yoksa mısralar kopukluğu yaşayıp darmadağın mı olmakta; 
BAKALIM: 
 Mutluluk, siyah beyaz film şerididir, us matinelerinde seyrettiğimiz. 
ve 
Gördüm gözlerinde yağmur sağanağını içindendi ağlamaların, belli belirsiz. 
Evet, doğrulama tamam. Söylem doğru. Kopukluk yok. 
İÇERİK İSE; mutluluğun tarifi ile başlamakta. Us(akıl)'ın gelgitlerinde, seyrangâhında siyah beyaz filim seyrinden 
başka bir şey değil. HAYAT, SİYAH VE BEYAZ  renklerden ibarettir. (SEN SİYAHA KAPILMIŞSIN Kİ)gözlerinde YAŞ 
gördüm, içten içe ağlıyordun ve bunu da belli etmemeye çalışıyordun. 
 
Sevda böyledir işte. Toprağın derinliklerinden akıp giden sevda, ancak göz pınarlarından taşdığında farkedilir. 
Oysa, siyah gecelerin YALNIZLIK ve HASRET BUĞULMASINA nemlenmesi vardır içte, yürekte... 
* 
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İLAVETEN;  
Aşağıdaki serbest mısralarda görüleceği gibi, HEP SÖYLEDİK, SERBEST ŞİİR DE HECENİN KAFİYE 
gibi enstrümanlarını mısralar arasında kullanmak gerekir. Serbest evet, ama, KURALSIZ, KAFADAN 
ATMA, RASTGELESİYE yığmak,KESİP ATMAK olmamalı dedik. Kafiyelere bakın (FAY-SAY-AY//SANA-
RÜYASINA)...İşte OLAY BU... Güzel olan da bu. 
Okuyalım hele : 
  
"Gündür: 
Doğurur elbet sana güneşi. 
Ufukta çizgisin, 
Gökte bulut, 
Toprakta fay. 
Sen olanları yaşamadın say. 
Dal kelebeğin rüyasına. 
Yıldızlar yorganındır,  
Sen dördünde ay. 
 
Bir de (U) harfinin YAĞMUR-SU-AĞLAMA-UĞULTU-SESSİZ AĞLAMANIN MÜZİKLATİSİNİ yansıttığını ustamız NECİP 
FAZIL KISAKÜREK'in gene YAĞMUR u konu eden şiirinden hatırlıyoruz. Burada şairimiz (DoğUrUr-UfUkta-
bUlUt//rÜya-dördÜnde-gÜneşi); yani (U ve Ü) ses kombinasyonunu KULAK KAFİYESİ-AHEN-RİTM usnuru olarak 
sunmuştur. U olayın akışı, içten çağıldaması; Ü ise dışa akış, ağlama, dudaktan dökülüştür. 
 
* 
FİNALDE; 
 
Kırılır elbet feleğin çarkı. 
İşte o gün,  
O an senindir. 
O mevsimde söylenecek 
En güzel şarkı. 
Her nota tınısında, 
Sözler senindir. (Feleğİn-senİn-eN-söyleNe-tıNı) ses oyunları dikkatimizden kaçmamıştır. 
 
İşte bu yüzden yaşamadın say. 
Her kelebek rüyasında, 
Sen dördünde ay. (aynı şekilde SAY/AY) 
 
* 
Özetle, 
HECE VE SERBEST'i bir şiir bünyesinde BULUŞTURACAKSIN, ama, bu buluşma, AHENKLİ olacak; serbestte 
n heceye geçişlerde KOPMA olamayacak ve her kuplede ritmi yakalayacaksın. ŞİİR HALISINI asırlara yenilmeyen 
SELÇUKLU HALISI benzeri dokuyacaksın. Böyle demekteyiz. Şairimiz de bizim bu düşüncelerimizi adeta onaylamış 
ve bu güzel çalışmayı sunmuş... 
 
Teşekkürler, tebrikler, selamlar, saygılar... 
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“ Bilmukabele ” 
 
Yazdığın mektubunu defalarca okudum 
Özlemin ateşinde demledim ağır ağır 
Birden tutuştu mazi boşaldı zembereği 
Uykularım bölündü yıkıldı düş direği 
Demişsin: "Çok özledim; burda renklerin sağır." 
Küskün gökkuşağını yüreğime dokudum 
Kirpiklerinden düşen her yağmur mübadele 
Demişsin: "Yara derin..." bil ki bilmukabele 
 
 
Uzun uzun yazmışsın iki nefes almadan 
Kâh kalemin titremiş kâh kelamın büzülmüş 
Üstünde kokun saklı sanki geçtin yanımdan 
Sensiz "seninle" oldum yanarken mağrur şamdan 
İçim öyle tarumar içim öyle üzülmüş 
Gözlerim kapanmakta uykulara dalmadan 
Düşler bağbozumunda zemherî mücadele 
Demişsin: "Yara derin..." bil ki bilmukabele 
 
 
Göçebe gözlerinde aşkın hazan hicrânı 
Kağıda düşen ağıt ayrılığın busesi 
Çoğaldı sessiz harfler yokluğun deryasında 
Çırpındıkça boğuldum acıların yasında 
Güneş söner tenimde kimse duymaz bu sesi 
Başka baharda pişer canlanırken her ânı 
Muştusuz o mektubun ömre hazin belbele 
Demişsin: "Yara derin..." bil ki bilmukabele 
 
 
Sözyaşların dökülmüş safran rengi yaprağa 
Nakış nakış işlenmiş hüzünbaz her kelime 
Okudukça ağladım cana behrem büküldü 
Penceremin önünde çiçeklerim döküldü 
Ansızın duruverdi yüreğim lime lime 
Sanki yaşarken girdim dipsiz kara toprağa 
Hani ölüm de olsa gidecektik el ele 
Demişsin:"Yara derin..." bil ki bilmukabele 
 
Necla Develi  
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YORUM seçkimiz 

mustafaceylan - 01.01.2014   22:39 

  
 

1)FİZİKİ ANALİZ: 
 
Yazdığın mektubunu / defalarca okudum(a)-(7+7) 
Özlemin ateşinde demledim ağır ağır(b)-(7+7) 
Birden tutuştu mazi boşaldı zembereği(c)-(7+7) 
Uykularım bölündü yıkıldı düş direği(c)-(7+7) 
Demişsin: "Çok özledim; burda renklerin sağır."(b)-(7+7) 
Küskün gökkuşağını yüreğime dokudum(a)-(7+7) 
Kirpiklerinden düşen her yağmur mübadele(d)-(7+7) 
Demişsin: "Yara derin..." bil ki bilmukabele(d)-(7+) 
...............a 
...............b 
...............c 
...............c 
...............b 
...............a 
...............d 
...............d 
ve 8'Mısradan oluşan mimari yapı. 
(abc==cba///ve KAVUŞTAK) 
  
Uzun uzun yazmışsın iki nefes almadan 
Kâh kalemin titremiş kâh kelamın büzülmüş 
Üstünde kokun saklı sanki geçtin yanımdan 
Sensiz "seninle" oldum yanarken mağrur şamdan 
İçim öyle tarumar içim öyle üzülmüş 
Gözlerim kapanmakta uykulara dalmadan 
Düşler bağbozumunda zemherî mücadele 
Demişsin: "Yara derin..." bil ki bilmukabele 
..............e 
..............f 
..............g 
..............g 
..............f 
..............e 
..............d 
..............d(tekraren) 
ve 8'Mısradan oluşan mimari yapı. 
(efg==gfe///ve KAVUŞTAK) 
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* 
Necla DEVELİ'yle yüz yüze tanışma imkânım olmadı, onu ancak, internet 
dünyasındaki şiirlerinden tanımışımdır. 
Onun bende bıraktğı intiba : "Yenilikten korkmayan, yeni şekil, tarz, 
söylem, dış ve iç yapılanmaları 
şiirinde rahatlıkla kullanan, kelimelerinde çok az da olsa eski dil(arapça 
ve farsça)den esintiler de gözüken, 
fakat bunu gözükmeyi, şiire hakim kılmadan, daha çok yaşayan ve 
hususiyetle, konuyu kavrayan-özü nakışlayan 
olması durumunda çekinmeden kullanan bir şairdir. Korkusuzluğu, onun 
şiirine daima "taze"lik ve "mesaj"la 
birlikte "duygu" nun yoğunluğunu da serpiştirmesine yaramaktadır. 
Şair, "tahta bacak" tabir ettiğimiz kalıbı kullanmalı, evet, ama, kalıbı öne 
çıkarmamalı. Üstad Necip Fazıl Kısakaürek 
"poetika" sında, şiirin iskeleti, şiir güzelinin teninden "ben kemiğim!" diye 
kendini göstermemeli derdi. 
 
İşte, Necla Develi şiirinde kalıbı gizleyen, göstermeyen, kalıbın 
hakimiyetini yer yer kıran da bu. Bakir kelimeleri 
kullanması, her zaman kullandığımız ve fakat farkına varıp da şiirimize 
resmetmeyi unuttuklarımızın ustaca kullanılışıdır. 
Burada, (mübadele-bilmukabele)de bunun ispatıdır. 
 
Sözlükte; "Değişim, değişme, değiş tokuş anlamındaki Arapça sözcük" 
olarak geçen Mübadele, bizim tarihsel hayatımızda kitlesel ve zoraki 
GÖÇ'leri simgeler.  
 
Bilmukabele ise " temenninin aynen sahibine iade etme ifadesi; ben de, 
hatta iki katı" demektir. 
 
Şimdi burada, kelam frenini kullanıp; 8'lik yapının UYAK-AYAK(7-8 nci 
mısraları)terkedip öteki mısralara da  
bir göz atmak gerekir. Zira, bu UYAK-AYAK yapısında, (Kirpiklerinden 
düşen her yağmur mübadele / Demişsin: "Yara derin..." bil ki 
bilmukabele) 
 
İşte şiirin USTACA dokunuşu burada, KAVUŞTAK da yani. Hani DEDİM-
DEDİlerimizde sevdalılar karşılıklı söyleşirler ya, 
burada şairimiz, SON MISRAYI ADETA İKİYE BÖLMEKTE; 
Önce; 
Karşısındaki-yâr-sevdalısı : "Yaram derin" demiş, 
Bu yanda, şairin kendisi de "AL BENDEN DE BU KADAR-BENDE DE YARA 
DERİN-AYNISI" DEMEKTE. 
 
Anında, 
Yâri sözünü daha tamamlamadan, anında CEVABINI vermektedir. İşte 
burası güzel. Bana rahmetli MEHMET AKİF ERSOY'un bir mısraı 
ikiye, üçe, hattâ dörde bölüşünü hatırlattı. 
 
Tebrik ediyorum kardeşimi. İşte, ESKİYİ BOZMADAN-TEKNİĞİNİ 
yenileyip YENİDEN YENİ OLMAK diye biz buna diyoruz. 
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2)ŞİİRİN RUHU 
 
Bence Necla Develi şiirinin ruhunu, onun BAKİR söylemlerine, orjinal 
İMGELERİ'ne bakarak yakalayabiliriz. 
Bakalım: 
(Özlem ateşinde ağır ağır mektup demlemek) 
(Mazinin aniden tutuşup zembereğinin boşalması-ki MAZİ, gerçekten 
zamanın kıskacında DEPOLANMIŞ an'ların  
coğrafi bileşenidir. Bazen bir mektup, bir düş, bir tesadüf o deponun 
kapısını koparır, bileşeni parçalar, barajın önündeki kapağı patlatıverir.) 
Ve işte 
(Yıkılan düş direği...) 
(Renklerin sağırlaşması) 
(Gökkuşağının küsmesi ve yüreğe dokunması) 
(Yağmurun kirpiklarden düşmesi-yağması) 
 
* 
(Bir mektup üstünde yâr kokusunu hissetmek) 
(Sensiz seninle oldum....Harika bir tespit... hasret bu işte. Vuslat bu işte... 
leyla-Mecnun öykülemi var burada. 
Maddenin iflâsı, vuslatın, mânen gerçekleşmesi yani.) 
(Ve diğer mısraları.....) 
 
3)SONUÇ: 
 
7+7 mısra dizilişi zor ve çıkmazlarla dolu bir diziliştir. Kelime hazinesinin 
anahtarı sizde olmalı. 
Sonra, uzun mısralarda anlam kaymaları, söz uçurumları doğabilir. 
(almadan-dalmadan)derken---şamdan ı getirmek zorunda kalırsınız. 
"yanarken şamdan" deyiverirsiniz. 
 
Bu yüzden, oldukça zordur 7+7 kalıbında sözün kılcal boyutlarında dans 
yapmak. 
 
Necla Develi, sözcüklerle oynamayı seviyor. 
Kolay yazıyor. 
 
Kelimelerle vals yapabiliyor. 
 
Başarılı bir gönül şarkısıydı okuduğum bu şiir. 
 
Tebrikler, teşekkürler kardeşime... 
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“ BİRAZ SUS BANA ” 
 
Kızıllığında akşamın 
Duygularım huzur faslında  
  
Ahh gönlüm 
Ay ışığı yıldızlarla serenatta 
Sırası değil şimdi 
Kirpiklerime hasret yığmanın 
Bırak beni avuçların yanıyor 
Bırak beni yüreğin kanıyor 
Sevda hazanında yorgunum 
Anlasana 
  
Neden soruyorsun ki 
Sevincin yanaklarımla ağlaştığını 
Sessizliğin kulaklarımla anlaştığını 
Çöl sıcağının dudağımla seviştiğini 
Ruhumun yalnızlığı eştiğini 
Ya da 
Düşler ülkesinden 
Kendime taşındığımı 
Anlamasan da olur  
Bil sadece 
Rahat bırak şimdi 
Karanlığın efkarıyla üstüme üstüme  
Gelmesene 
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Bir martı kanadından 
Yakamozun seyrine dalmalıyım  
Silip beynimden hatıraları 
Meltemin serinliğine salmalıyım 
Fırtınaya kapılmış dalga olmalıyım 
Ki mutlulukla sarılayım sana  
Sarılayım hay gönlüm 
Yanmasana 
  
Vay gönlüm 
Oldu mu ya yine acıttın içimi 
Harlayıp duruyorsun hüsran ateşini 
  
Canıma gam kırıkları doğruyorsun 
Bilemedin de toplamayı 
  
Yırtamadın gözlerimden 
Dikişi çürük yamalı perdeyi 
  
Bilmiyorsun ki  
Uçurumdaki ayak izlerime 
Her gelişinde menekşem zakkuma dönüştü 
Kalbim ağıtlar yakarken  
Boğazımda kelimeler üşüdü 
Senden firar ettikçe 
Yakalamasana  
  
Hayat hikayesinde şiirim bitti bitecek 
Son bir nefesim kaldı verecek 
Onuda ecele bıraktım 
Dokunmasana 
Biraz sus bana 
Biraz sus 
 
Meryem ASLAN 
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YORUM seçkimiz 

mustafaceylan - 01.01.2014 23:22 

ANLAM YAĞMURUNDA BİR ŞİİR 
 
Şiirde "tasvir", oldukça önemlidir. Resim sanatının durağanlığını geçen, kelimenin 
rengi, kelimenin sesidir. Hattâ, kelimenin ses rengidir. Resimde, her şey o anı 
oracıkta sabitlemiştir. Gördüğünüz sarı, aynı tonda ve aynı ses rengindedir hep. Şiirde 
ise, İMGE-KELİME BİRLEŞKELERİ ile SOYUT-SOMUT akuplasyonu ile sarı renk, binbir 
çeşit SARI TON giyinir üstüne. Kelimeler 
sarıyı hastalık renginde ağlatır, sızı çektirirken; acı ve sızı arttıkça koyulaşmasını 
sağlar. O sebeple, şair ile ressam arasında yaptıkları sanatı bir İŞ-EYLEM kabul 
edecek olur isek, ŞAİR'in işi zordur. Ressamla fotoğraf sanatçısı aynıdır diyebiliriz. 
Fakat, ressamın yaratıcılığı, resmine, renklere iç duygu ve iç sesini de 
montajlamasıyla ayrılır; fotoğraf sanatçısı da oracıkta teslim bayrağı çekiverir. 
Fotoğraf sanatçısı oldukça durağan yapıtlara imza atar. Kuşun kanadı hangi konumda 
denklanşöre girdi ise hep o konumda durur fotoğrafta. Renkli fotoğraf çeken 
makinalarımızda da olay aynıdır, öyle değil mi? 
 
Bazıları; 
ŞİİR, KEİMELERLE RESİM YAPMA SANATIDIR diye tarif eder şiiri. Şayet bu TARİF 
doğru ise, işte okuduğumuz bu şiir bu tarifin ispatı değil midir? 
 
Şuna bakın hele : 
"Akşamın kızıllığında duyguların huzur faslında olduğu bir zaman diliminde GÖNÜL 
denen İÇERDEKİ BENLİKLE SOHBET olayına kulak verin hele... 
 
Ay ışığı, 
Kirpikler 
Yanan avuçlar 
Yanan yürek 
Ve sevda hazanı 
Yorgunluk... 
O zaman EY GÖNÜL, anlasana beni! 
Bir şair, neden gönlüyle huzur faslında böyle söyleşir?  
Hatıralardır sebep... 
Özlemdir... 
Gamdır... 
Hatıralara cevap verir bu söyleşide: 
Der ki: 
(("Neden soruyorsun ki)) 
Sevincin yanaklarımla ağlaştığını, Sessizliğin kulaklarımla anlaştığını, çöl sıcağının 
dudağımla seviştiğini, ruhumun yalnızlığı eştiğini... 
 
Ya da 
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((Düşler ülkesinden kendime taşındığımı anlamasan da olur)) 
((Bil sadece)) 
((Rahat bırak şimdi)) 
Karanlığın efkârıyla üstüme üstüme gelmesene!! 
* 
Burada şair, gönlüyle ne güzel bir sohbete tutuşmuş. Gönlü ona hatıralarını filim 
şeridi gibi sermeye çalıştıkça o, feryad-figân etmekte, "üstüme gelmeseneee!!!" diye 
haykırmaktadır. 
* 
Ve gönlü üstüne üstüne geldikçe, şair, o hatıraları silip, huzur faslını yaşamak 
istemektedir. Silmek ve meltem serinliğini hissetmek istemektedir. Çünkü hatıralar çöl 
sıcağında gizlenmiştir, yakıcıdır. 
  
(Bir martı kanadından yakamozun seyrine dalmalıyım)  
ve 
(Silip beynimden hatıraları meltemin serinliğine salmalıyım) 
(Fırtınaya kapılmış dalga olmalıyım Ki mutlulukla sarılayım sana ,sarılayım hay 
gönlüm) 
ve işte haykırışı : 
"Yanmasana !!!" 
ve devam eder haykırışına Der ki: 
"Vay gönlüm Oldu mu ya yine acıttın içimi harlayıp duruyorsun hüsran ateşini, canıma 
gam kırıkları doğruyorsun 
Bilemedin de toplamayı) 
ve neredeyse ağlayacaktır gayri; 
  
(Yırtamadın gözlerimden dikişi çürük yamalı perdeyi) 
  
* 
Şiir, bu minval üzere nakışlanmış. 
Gönülle söyleşi. 
Şairi, şair yapan;bence şiiri o gizemli gözesinden çıkaran çoğu kere umutlarıdır. 
özlemleridir. Yaşanılan veya yaşanılamayan mazidir. 
Şair dili, yanık kokar hep. 
İşte bu sevda yanığıdır, aşk ateşiyle şiire yapışıp kalan... 
* 
Teşekkürler, tebrikler kardeşime... 
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“ Döner Dolaşır Belki ” 
  
soluklana bildiğin yer 
sevgisiz ateşsiz susuz olmasın 
yüreğinde yaşasın yurdun 
sözünde yüceldikçe 
sözünde durur dağları 
başında dumanıyla buğusuyla 
 
ay aydınlığında sevdadır 
yönele bildiğince 
ikiye bölünmeden  
uyku arkasına saklananların  
düşü düşürdükçe yola 
kaynayanın var bağrında 
 
bir ağıt olursa içinde çığlık 
gözlerinde sevda çağlarken 
emeğin payına düşeniydi 
çoğalırım omuz omuza duranlarımla 
bir sarmala bürünürken 
sesimizi duyan olur ala gözlüm 
 
yete bildiğince birleşmeli eller 
gürleşmedi çörten de akan su gibi sesimiz 
gökyüzünü kaplarken şafak 
durulmalı yağışın ardında güneş 
içimiz ısınmalı seviyle 
heba olmadan ömrümüzde güman  

 
041213denizli 
 ozan efe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

YORUM seçkimiz 

mustafaceylan - 01.01.2014 23:58 

 

MESAJ DOLU ŞİİRLER 

 
Yaş 62'ye değdi değecek. 14 yaşında iken bir Ankara gazetesinde yayınlanan ilk 
şiirimle düştüm bu şiir sevdasının ateşine. Ateşin rüzgârı yaktı kelâm ciğerlerimi de, o 
tarihten bu yana kendime gelip de, duru göl sularına dalıp, ateşimi söndürüp, şiir 
güzelinin teninde yanamadım, diyemedim diyeceklerimi. Hasılı "has şiiri"n sevdasıyla 
yanıp yandıkta, üç beş mısra kaldı avuçlarımızda içimizin ağlayışlarından dökülen. 
Bunu niye anlatıyorum?  

 
Şunun için : 
 

Gençlik yıllarımda, "vatan-millet-sakarya" türü ve marşlarıyla dolan gönlümüzün 
esintisiyle "öğütçü şairlerden" olmaya çalıştık hep. Mesajı açık, arada bir işaret 
parmağını gösterip, "sakın, aman, dikkat, yasak, günah, yapma, etme" diye seslenen 
şiirler kaleme aldık. Doğru muydu? Bilemiyorum. Belki de yanlıştı. Oysa, şimdi HAS 
ŞİİRin öğüt verirken dahi SANATKÂRANE olması gerektiğini, YUMRUĞUNU KAŞ 
ÜSTÜNDE PATLATAN MISRLAR yerine, (teşbih, mübalâğa vb) sanatlarla donanmış 
gümüş tellemeli mısrlarla dokunması gerektiğine inanıyorum. 

 
Seçim meydanlarında söylenen SLOGAN YÜKLÜ ŞARKILAR VE MARŞLAR yerine, 
ŞİİRİN NEFESİNİ tercih ediyorum vesselam... 

 
Gelelim EFELERİN EFESİ, RAMAZAN EFE'mizin bu şiirine : 
Evet, tamamen MESAJ var bu şiirde. Ama, benim gençliğimde yaptığım gibi değil. 
Ustaca. 
Hem de devrik söylemle. 
Söyleyelim: 
a) 
soluklanabildiğin yer, sevgisiz ateşsiz susuz olmasın 
yüreğinde yaşasın yurdun--NE ZAMAN?--sözünde yüceldikçe(yani sözün sohbetin yurt 
olsun, dilinden düşürme ülkeni) 
ve 
İşte o zaman 
"sözünde durur dağları-NASIL?-başında dumanıyla buğusuyla" 
Diyor ki Efe'miz: 
(Ülkede terör var ise ve başı dumanlı dağlarımız yaralıysa, dağdakiler sözünde 
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durmuyorsa; SEBEBİ SENSİN, SEBEBİ SENİN SÖZÜNÜN SOHBETİNİN VATANI 
YÜCELTMEK OLMADIĞIDIR. 
NE DİYE ÜLKENİ  SEVGİSİZLİĞE MAHKUM EDİYORSUN, NE DİYE ATEŞE 
ATIYORSUN? 
Ne güzel söylemiş Ustamız, ne güzel... 
b) 
Ay aydınlığında sevdadır-NE ZAMAN?-yönelebildiğince-NEYE?-İkiye bölünmeye değil-
uyku arasında saklanıp düş kuran ve içten içe kaynayanların 
bağırlarını düşün. BİRLİK-BERABERLİK-BÜTÜNLÜK, AY AYDIN GÜNLERLE GELSİN 
GAYRİ, GELSİN!!! 
C) 
bir ağıt olursa içinde çığlık-NE ZAMAN?-gözlerinde sevda çağlarken-NEYLE?-emeğin 
payına düşeniyle-EMEĞİN KUTSALLIĞINI-ALIN TERİNİ, ÇALMADAN ÇIRPMADAN 
SIKINTILARA SABREDİP KATLANIP YAŞAMAYI İLKE EDİNDİĞİNDE, 
Emek KUTSAL DEĞER, onu, omuz omuza duran, saf tutanları hiçe sayarak, bir 
sarmala atarsan olmaz arkadaş, olmazzz!!! 
Ala gözlüm, 
Günü gelmekte, 
O saf saf duran, omuz omuza dayananan emekçiler; o elleri öpülesi ANADOLU 
insanları DUYACAK ELBET SESİMİZİ... 

 
d)BÜTÜN BUNLAR İÇİN ÇARE Mİ? 
ÇARE... 
Evet çare... 
Bence her şairin görevi, çare sunmaktır, çözüm önermektir. 
"Karamsar tablolardan ülkeyi siz çıkaracaksınız oğul" derdi rahmetli mânevi babam 
şair Ahmet Tufan ŞENTÜRK.. Ve bana bir görev olarak bunu her fırsatta mutlaka 
hatırlatırdı. "Oğul zindanda kalmasın şiirin. Aman Ha!!!" 
Peki bizim Ramazan Efe'miz ne demiş? 
İşte: 
"yete bildiğince birleşmeli eller 
gürleşmedi çörten de akan su gibi sesimiz 
gökyüzünü kaplarken şafak 
durulmalı yağışın ardında güneş 
içimiz ısınmalı seviyle 
heba olmadan ömrümüzde güman" 
* 
SONUÇ: 
İyi ki varsın Efe'm... 
Sazın ve sözün hiç susmasın e mi? 
Kalbî selam ve saygılar sunuyorum... 
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“SENİ ÇAĞIRDIM “ 
 
Gönlüme sevginin doğduğu yerde 
Açtım ellerimi seni çağırdım 
Gecenin güneşi boğduğu yerde 
Açtım ellerimi seni çağırdım. 
   

Belki bir yıl, belki bir ömür boyu 
Seni çağırınca duyarsın deyi 
Sende bulacağım için her şeyi 
Açtım ellerimi seni çağırdım. 
  

Kapattım gözümü kalbim açmaya 
Anladım ki, köprü gerek geçmeye 
Yardım eyle diye arşa uçmaya 
Açtım ellerimi seni çağırdım. 
  
  
Ne sefalar sürdüm, fayda bulmadım 
Ne cefalar gördüm kaile almadım 
Her şeyi yaşadım mutlu olmadım 
Açtım ellerimi seni çağırdım. 
  
  
İster gaflette say, ister uykuda 
Yalvarırım beni koyma kaygıda 
Ahmet’i saran bu güzel duyguda 
Açtım ellerimi seni çağırdım. 

Ahmet EKİCİ 
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YORUM seçkimiz 

mustafaceylan - 01.01.2014 00:08 

Yürek sesi bir şiirdi okuduğumuz. 
Bu şiirde; 
((Ne cefalar gördüm kaile almadım))mısrasında KAİLE kelimesiyle 6+5=11 hece kalıbı 
tek heceyle bozulmakta. Burada şair, HALK ŞİİRİMİZDE SIKÇA RASTLADIĞIMIZ 
(((HARF DÜŞMESİ))) olayını gerçeleştirse idi, bu hece fazlalığı olmayacaktı. Yani şöyle 
(Ne cefaler gördüm ka'le almadım) şeklinde,(İ) sesi, kesme işlemine uğramış olacaktı. 
 
Halk edebiyatımızda SORGU MISRALARINDA ( Böyle çekip gitmekm'olur?) da olduğu 
gibi, (GİTMEK Mİ OLUR?) demek yerine (iki sesli harf YANYANA (İ-O)geldiğinde "ses-
harf" düşmesi ile güzel Türkçemiz ve dolayısıyla şiirimiz daha bir LİRİK ve daha bir 
ZENGİN SÖYLEME ulaşmaktadır. 
 
Rahmetli AŞIK VEYSEL' de, REYHANİ' de, hattâ KARACOĞLAN'da sıkça gördüğümüz 
bu hususu şairimize tavsiye eder, yeni şiirlerini bekler, selam ve saygılarımızı 
sunarız... 
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“ Oyuncak Bozulunca ” 
 
oyuncak bozulunca 
veya oyuncağı bozunca 
büyür çocuk aslında 
bir çocuk büyüdüğünde 
yani oyuncağı bozduğunda 
bir kandil yandığında 
sabah olduğunda  
sela duyulduğunda 
O an’da 
somutun soyuta eridiği zamanda 
arz’ın arşa elleri ulaşınca 
göğün ve yerin 
hem yüzünden hem gözünden 
yağmur gibi 
çocuk kalpleri bir ırmağa aktığında 
demli çayda 
tütüne ve muhabbete alışık 
oyuncaksız çocuklar toplandığında 
balkonlar pencereler 
kuleler minareler 
kubbeler 
şerefeler şerefli. 
ve siz! 
ellerinizle 
toprağın bağrına ihanet etmekte  
yüksünmediniz. 
  

Mehmet Cafer  
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YORUM seçkimiz 

mustafaceylan - 01.01.2014 00:27 

SORU 1) ÇOCUK NE ZAMAN BÜYÜR? 

CEVAP 1) 

"oyuncak bozulunca 

veya oyuncağı bozunca 

büyür çocuk aslında" 

SORU 2)SONRA NE OLUR? 

CEVAP 2) 

"bir çocuk büyüdüğünde 

yani oyuncağı bozduğunda" 

NE Mİ OLUR DİYORSUN? 

 

"bir kandil yandığında 

sabah olduğunda  

sela duyulduğunda 

O an’da 

somutun soyuta eridiği zamanda 

arz’ın arşa elleri ulaşınca 

göğün ve yerin 

hem yüzünden hem gözünden 

yağmur gibi 

çocuk kalpleri bir ırmağa aktığında 

demli çayda 

tütüne ve muhabbete alışık 

oyuncaksız çocuklar toplandığında 

OFFF Kİ OFFF!!! 
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ÖLÜM TASVİRİ İŞTE... 

Ömür; Üç basmaklı merdiven. İlki doğum ve oyuncak. Çocuk, oyuncaklarıyla masumdur. 
keşke her insan aynı çocuk masumiyetin korusa, koruyabilseydi. 

İkinci basamak, GENÇLİK-OLGUNLUK, yani büyümek, yani OYUNCAĞI TAMİR... 

Tamirat duygusudur büyüten insanı. Yarayı saran el, kırığı onaran eldir büyüyen. Ellerimizdir 
büyüyen hep. Ellerimiz, alır, verir; verir alır; almaz da vermez de...Ellerimiz yapar her şeyi. 
Onarmayı, kırmayı, bozmayı... 

Rahmetli şair dostum Dr. Sami ATEŞ bir şiirinde "Ellerim büyüyor ellerim" demişti. bu şair 
neden ellerini böyle görmüş ki diye epey sorgulamıştım. 

Evet, eller elleri eller. El, elin olduğunda ele düşer. 

Off ki sözcüğün aliterasyonuna bakın hele... O da bir el atsa şiirin gözesine, öyle değil mi? 

Neyse; 

Üçüncü ve sonuç basamak ÖLÜM... 

Kandil yanar,sabah olur, sela duyulur minareden, somut soyutta erir, madde uçar, manâ 
âlemine gider ruh, insan öldü denir, ama, insanın içindeki o çocuk, öteki âleme yolcudur gayri 

Sigara üstüne sigara içip, demli çayı üstüne çekip; çocuk ağlamaları duyarsınız bir ölünün ardı 
sıra... 

Çocuklar oyuncaksızdır ve acıya toplanmışlardır gayri 

Ve 

Şereflidir, balkonların, pencerelerin, kulelerin, minarelerin cümlesi... 

Ve siz 

Bütün bunlara karşın; 

halâ "ellerinizle toprağın bağrına ihanet etmekte yüksünmüyorsunuz." 

Çünkü; 

Sonunda gideceğiniz yer bu topraktır civanım. 

Bu toprak vatandır. 

Bu toprak çocuklarımızındır, gelecek nesillerindir. 

Oyuncağı kırılmış, umutları tükenmiş çocukları "vatana ihanet ederek" ölüme 
sürüklüyorsunuz... 

Lânet size! 

* 
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SONUÇ: 

Çocuk sesini duydum şiirin mısralarında. 

İçimdeki ben'i buldum diyebilirim. 

Tebrikler, teşekkürler... 

Mehmet Cafer - 02.01.2014 00:41  

Üstadım yüz yüze tanışma şansımız olmasa bile şiirler üzerinden tanışıklığımız yaklaşık iki yılı 
geçti. ve siz Gülce'yi büyütürken bir bebek gibi, asla serbeste ve heceye kayıtsız kalmadınız, 
eksiği gediği neyi varsa belirttiğiniz gibi bir de üzerine öyle detaylı yorumlar yazdınız. Şairlerin 
ki, kendimi hep şair olma heveslisi olarak addediyorum gizli açıklıklarını deşifre ettiniz 
ediyorsunuz bu zannediyorum benim gibi her şiir ve şair olma heveslisi insanı hem mutlu 
hem de onore ediyordur. Asıl ben size sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Selam 
ve dua ile... 
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“ GÜLÜM ” 
 
Tılsımını sererek, gözlerinle bağladın, 
Kalpte koptu fırtına, sen gönlümde çağladın. 
Hasret oldu aşkımız, her yerimi dağladın, 
__Saltanatı kaldırdım, vaha oldu tüm çölüm, 
__Yüreğine yerleşip, sana geldim ben gülüm! 
 
Gölgelenmiş o yüzün, gün yeniden doğarken, 
Işık oldun gözüme, karanlığı boğarken, 
Gedik açtın bedende, aşk yağmuru yağarken, 
__Hüzünleri dağıttın, masmavidir bu gölüm, 
__Kenetlenmiş bu eller, çözülmez ki bak gülüm!  
 
Yanıp sönen yıldızlar, sevda olup akacak, 
Pırlantayla süslenmiş, aşk tacını takacak, 
Bu kararlı sözlerin, tüm bentleri yıkacak, 
__Yargıç olmuş gözlerin, hiç uğramaz o zulüm, 
__Gül gülüşlü dudağın, hep ıslaktır be gülüm!  
 
Bu yakıcı tutkuyla, kalp bahçesi sürülür, 
Hem bedenim hem ruhum, aşkın ile örülür, 
Buysa kara sevdalar, milyarda bir görülür, 
__Kapıdaki eşikten, savrulacak bu külüm, 
__Okyanusun ötesi, Ganj nehrimsin sen gülüm!  
 
Bu gizemli kıvrımlar, ‘’dikensiz gül’’ modunda, 
Kapalıdır tüm sırlar, şifre vardır kodunda, 
Kalbimdeki sevgili, ‘’gel! Güzelim’’ adında, 
__Bu yürekte ayrılmış, senin için tüm bölüm, 
__Mis kokulu teninde, ben seninim hep gülüm!  
 
Hüseyin Hakan KURTARAN  
14.06.2012- Aydın 
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“ Mademki Gidiyorsun ” 
 
Hüzünlerle yaşadım pay almadım zamandan, 
Kaç kişi el salladı bu virane limandan, 
Mazimin denizine gönlündeki geminden, 
  
Bıraktığın güllerde ayrılık aynı çeşit, 
Mademki gidiyorsun limanımı yak da git. 
  
Hayalimde anılar neşter vurur yarama, 
Beyaz benekler bırak bahtımdaki karama. 
Hicrana satma diye dualarım var amma, 
  
Böyle bir ayrılığa dayanamaz her yiğit, 
Kirpiklerin ıslanmış gözlerime bak da git. 
  
Bir zamanlar gezerdik sahillerde el ele, 
Sevdaya saray yapmaz yaralanmış amele. 
İçimdeki cehennem inşasında temele, 
  
Katacağın ayrılık kalbimde elmas lahit, 
Hasretimin harcına gözyaşını dök de git. 
  
Sabahsız gecelerde hayalimden gölgeni, 
Eksiltmeden yaşayan bir serseri bil beni. 
Ömre bedel saydığım sevgi dolu buseni, 
  
Milyonlara çıkaran hayal ovam çok mümbit, 
Gözyaşı yağmurunda şimşeğini çak da git. 
  
Hayali pencerenden kaldırırsan tülleri, 
Göreceksin gönlüne doldurduğum gülleri. 
Mecnun bile kıskandı dolaştığım çölleri, 
  
Sevdanın yollarında sen gazisin ben şehit, 
Gönlümün tabutunu peşin sıra çek de git. 
  
Mehmet NACAR 
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YAZILAR 

 

“ DELİ DUMRUL’UN KARISI ” 
 
Günümüzde “aile” mefhumunu temellerinden sarsabilmek için, önce saygıya ve 
sevgiye, fedakârlığa dayalı ilişkiler ağını koparmaya çalışmaktalar, sonra da bizi biz 
yapan değerleri anlamsızlaştırıp, nesiller arasına uçurumlar koyup, ülkemizin ve 
milletimizin geleceğini karartmaya çalışmaktalar. Emperyalizmin, ekonomiyi kanlı 
ellerinde “oyuncak” gibi kullanıyor olmasının, moda ve özenti ile “medya desteği” yle 
bu kullanımın beyinlere betondan ağırlıklar koyarak, birey ve toplum yapısını sarsmak 
isteyişini görüyor, yaşıyor ama çaresizlik içerisinde kıvranıp duruyoruz. Oğullarımız, 
kızlarımız; can çiçeklerimiz evlâtlarımız ile aramızı açmaktalar. Oynanan bu oyunun 
farkına varmalıyız. 
  
Toplumsal doku ve bir-beraber yaşamanın temelini acıda ve neşede paylaşım 
almalıdır. Ortak yaşama motifi, ortak paydalarda buluşmakla mümkün olur.  
  
Erkek ve kadın ilişkilerinde karşılıklı anlayış, hoş görü ve gerektiğinde can vermeye 
hazır bir fedakârlık; bizim, Türk Milleti’nin tarihinden, genlerinden, köklerinden 
gelmektedir. 
  
İşte çok güzel bir örnek: Deli Dumrul’un Karısı… 
Evet, Deli Dumrul’un karısı… 
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Peki n’olmuş, ne yapmış Deli Dumrul’un karısı diye soracak olursanız bakın anlatayım. 
  
“Deli Dumrul, bileği ve yüreği kuvvetli, herkesi yere seren, korkusuz bir yiğittir. 
Kimseden korkmaz. Günlerden bir gün Azrail çıkar karşısına. Bizim Dumrul, Azrail’e de 
meydan okur. Bir müddet sonra anlıyor ki, Azrail’e insan gücüyle karşı konamaz. 
Yaptıklarına pişman olur.  
Fakat, Azrail bu, can alma görevini yerine getirmeden ayrılmak istemez. Ya bizim deli 
Dumrul’un canını alacaktır ya da Deli Dumrul, kendi yerine can verecek bir başka 
birisini bulacaktır. Hem de gönül rızasıyla onun yerine canını verecek birisi… 
  
Düşünür, düşünür, düşünür… 
Aklına babası gelir. Anlatır babasına : “Pek gençim daha. Hayatta yapacağım çok iş 
de var. Diye söze başlar, yalvarır yakarır. Babası ihtiyardır. Bundan sonra yaşayıp da 
ne yapacak? Onun yerine veriverse canını n’olacak ki diye düşünür. Babası razı olmaz. 
Can azizdir der dayatır.  
  
Bizim Deli Dumrul, babasından olumsuz cevabı alınca annesine gider. Ondan da aynı 
cevabı alır.  
  
Ana ve baba razı olmayınca, bütün ümidini kesen Deli Dumrul, malını mülkünü 
karısına vasiyet eder : 
  
“Yüksek kara dağlarım sana yaylak olsun. Soğuk soğuk sularım sana içit olsun. Tavla 
tavla şahbaz atlarım sana binit olsun. Katar katar develerim sana yüklet olsun. Gözün 
kimi tutarsa, gönlün kimi severse sen ona vargil, yalnız iki oğlancığı öksüz koma gil!” 
  
Karısı bu sözler üzerine ne yapar dersiniz. 
Köpürüverir… 
“O ki, onunla gönül verip sevişti, tatlı damağ verip soruştu, bir yastıkta baş koyup 
emişti : 
“Karşı yatan kara dağları senden sonra ben neylerim, yaylar olsam menim mezarım 
olsun, Altın akçan harcayir olsam, menim kefenim olsun. Tavla tavla şahbaz atın 
biner olsam, menim tabutum olsun.” 
  
“Eğer ondan sonra birine varırsa o Alayılan olsun, işte Arş tanığ(şahit) olsun, yer 
tanığ olsun, gök tanığ olsun, kadir Tanrı tanığ olsun : Menim canım sana kurban 
olsun!” 
  
Bu fedakârlık karşısında Deli Dumrul, Tanrı’ya dua eder ki, ya ikisinin canını birden 
alsın, ya ikisinin canını birden bıraksın… Allah ikinci dileği yaptı ve her ikisine birden 
140 yıllık ömür verdi… 
  
Evet, 
İşte olay bu… 
Bizim Türk töresi bu... 
Deli Dumrul’un karısı, günümüz genç çiftlerine ne güzel örnek. 
* 
Dede Korkut Hikâyeleri’nin 12 tanesi günümüze kadar gelmiş. Bu hikâyeleri manzum 
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hale getirip gülceleştiren Osman ÖCAL Hocamız, bu gayretleri ile Edebiyat tarihimize 
önemli, kalıcı bir iz-eser bırakmakla kalmamış, gelecek nesillere de ölümsüz bir miras, 
tarihten gelen bir hakikatler destanı da sunmuştur. Gülce Edebiyat Akımı, Türk aile 
yapısının ve geleneklerimizin bozulmadan yaşatılması ve gelecek nesillere 
aktarılmasını düşünen bir edebiyat akımıdır. 
* 
Deli Dumrul’un karısı gibi düşünenlere ne mutlu… 
 
Mustafa Ceylan  

“ PLATONYA / Ben de KİMİLERİnden Biriyim ” 
 
“ Bir merhabayla aydınlanır günümüz.” Diye başlar, bayramlarda ve özel günlerde atılan 
mesajların çoğu. Aynı mesajı birçok kişiye aynı anda gönderdiğimiz olmuştur muhakkak. 
Arkadaşlık, dostluk bir mesajla anlatılacak ve paylaşılacak bir şey değil oysa. Peki, sesimizi 
duyurmak " yok mu? ", en azından telefonun diğer ucundaki şahsa. Aslında atılan her mesaj 
sessizliğimizin ifadesi. Mecburiyetmiş gibi, çok da hevesli olmuyoruz çoğu zaman 
iletilerimizde. Sesimizi duyurup “Alo canım arkadaşım nasılsın? ” demek var bir de, şöyle içten 
yüreklice.  
 
Oyun masasında kare eksik diye arandım çok zaman. Kare tamamlayandan çok, karenin ası 
olmak isterdim. El üstünde tuttuğum kadar arkadaşlarımı, elin üzerinde birazda ben olmak 
isterdim. Aman, kime anlatıyorum bunları. Neyse! Ne demek istediğimi anladınız zaten. En 
azından anlamış olmanız lazım. Evet… Bir merhabayla aydınlanır günümüz. GÜNAYDIN deriz 
sevdiklerimize. Güneş her ne kadar zirvede dursa da göğümüzde, gün hala aydın değildir 
KİMİ için. Bekleyişleri vardır KİMİnin hayatın çetrefilli bahçelerinde. 
 
—Sana sesleniyorum gün. Aydınlığına inat sana nispet yapıyorum ve geceleri yaşıyorum 
gündüzü. Der KİMİLERİ.  
 
En kalabalık mekânlarda, en çoğul yalnızlıkları yaşar KİMİLERİ ve her gün batımı; gün doğuşu 
olur, bu anlattığım KİMİLER için. Leylek hikâyesini bilirsiniz çoğunuz. Hani çocukken anneler-
babalar anlatırdı ya bize;  
 
—Oğlum-kızım seni leylekler getirdi. Derlerdi ya! Çocuk aklı işte :) . Aklım kemale erene 
kadar söylenirdim düşüncelerimde;  
 
— Beni leylekler getirdiyse, o zaman asıl ailem kim? Diye.  
 
Çoğu zaman bu KİMİLER, bıkar doğruya benzer yalanların çokluğundan ve yalana benzer 
doğrularla yetinirken seslenirler leyleklere.  
 
—Dönün, alın, götürün n’olur beni bulduğunuz yere. Diye.  
 
Lafonten masalı değil hayat işte. Her çaba sonunda gökten üç elma falan da düşmüyor yani. 
Yani KİMİLERİnin masalları hiçbir zaman mutlu sonla bitmiyor. Başkalarının mutluluğuyla 
yetinmek yetiyor KİMİLERİne.  
 
İkinci paragraftaki ilk sözlerimde, ikinci paragrafın bitiminde daha doğrusu; daha doğrusu 
ikinci paragrafın son cümlesinde ve ilk üç kelimesinde, “ Bekleyişleri vardır KİMİnin ” 
demiştim. “ Bu paragraftaki kelime oyununu boş verin :) ”. Sevilmelerin sahteliğinde, sevmeyi 
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beklemek; sevilmeye layık olanı beklemek belki de, bu bekleyişlerden biri. Hakiki değil hiç bir 
şey. Leyla’ lar Leyla’ msı, Mecnun’ lar Mecnun’ su, arkadaşlıklar arkadaşımsı bir şey olmuş 
artık. “ Yumuşamış mı? ” bir şeyler acaba. Ya da bana mı öyle geliyor. Siz ne dersiniz? 
Renkler bile sahte artık; şu zamanda, şu devirde. Siyahlar maviyi giyinmiş üzerine, maviyim 
diyorlar inatla. Görmüyorlar mı bu siyahlar sırıtan yanlarını mavi elbiselerinin içinde? Bütün 
maviliğine inat gökyüzünün, sırtını siyaha yaslıyor KİMİLERİ ve sabahın en yakın olduğu 
saatler bir işkence gibi geliyor KİMİLERİne. Güneş sadece geceleri doğar KİMİLERİnin 
göğüne. Hafif sönük, hafif ılık hallerini severler güneşin. Yani yaşamı tamamıyla Platonyadır 
KİMİLERİNİN. Tekil dünyalarında; çok sevinç, az hüzün şehridir Platonya KİMİLERİ için.  
 
Bu yazımda ilk sözlerimi yazarken, son sözlerimi nasıl bağlayacağımı düşünüyordum. Hala da 
düşünüyorum. Siz beni boş verin en iyisi. Sahi, bu KİMİLERİ kim? Tanıyor musunuz? Şu an 
belki de “ bu ne tezat? ” diyorsunuz. Neyse! En azından şunu bilin. Ben de KİMİLERİnden 
biriyim.  
 
 
'Kayda Değmeyen Bir Zaman'  
 
Yusuf Bozan  
 

 

 

“ ŞİİR MAHALLESİNİN ÇIKMAZ SOKAKLARI ” 
 
Bugün internet, yeryüzünün en büyük şiir mahallesi durumundadır.Çok sayıda şiir 
sitesi, şiir portalı, forumu vb renklendirilmiş ve albenili havalara sokulmuş bir şekilde 
gözlerimizin önünde salınıp durmaktalar. Elektronik yayıncılık ile, tek tuş ile 
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milyonlarca okuyucuya ulaşabilme imkânı, günümüz şairlerini "kolaycı ve kopyacı" 
yapmaktadır.  
 
Tüketici toplum içinden "bana neci, vurdumduymaz" kalem sahiplerini süslü kaftanlar 
giydirip çıkarmakta ve gözlerimiz yanıp sönen bu "şiir ateş böcekleri"nin hangi birisini 
okuyacağına karar vermekte zorlanmaktadır. 
 
1970'li yılların tek kanallı ve renksiz TV'sinde "şiir nöbeti" tutan ben, ayda bir sunulan 
"şiir saati" ni kaçırmamak için çırpınırdım. Gençliğin verdiği heyecan ile, hele ki bir 
şiirim okunmaya görsün, tam bir ay bayram yapardım. Benden yaşlı, usta şairleri, 
ağabeylerimizi gördüğümde onların bana "Aferin Mustafa! Televizyonda okunan şiirin 
neydi öyle? Çok beğendim. Aynı şekilde yazmaya devam" demiyorlar mı, işte bayram 
içinde bayram da, bayram sütlacı da o sözlerdi... 
 
Şimdi, yüzlerce internet radyosu var ve hepsinde de şiir programları var. Facebook 
gibi ortak platformlarda da bolca şiir videoları... Şairin usanası değil, fırsat ve imkân o 
kadar fazla ki... 
 
Fakaaat; 
Bir önemli husus var ki o da şu : Bu kadar dağınık ve karmaşık olan şiir mahallesinin 
önemli bir çıkmaz sokağı bulunmaktadır ki, sokak içinde bir çok çıkmaz ara sokağı da 
taşımaktadır. Bunun henüz farkına varamamış durumdayız. Allah'ın her günü, bir 
değil bir kaç portala birden şiir yazmayı kendine bir görev addetmiş, yüzlerce, 
binlerce şairimiz var. Bazen bu kadar gayretli şairlerimizi gördükçe şaşırıp 
kalmaktayım. Bu kadar da olmaz ki, bu kadar da yazılmaz ki diyorum, ama, sözüm 
kendi aynamda yansıyıp orada ışıklı bir şekilde takılıp kalmakta. Dinleyen yok... 
 
İnternet sayfasının kalıcılığı yok. İstenirse ömrü uzatılabilir ama, nihayetinde sanal bir 
sayfadır, en azından elektrikler kesildiğinde ulaşamazsınız. Sonra, bir süre sonra; o 
site yayından kaldırıldığında sizin onca yıl emek verip eserlerinizi yayınladığınız 
sayfalar yok olup gitmektedir.  
 
Bu bakımdan, kitabın durumu ve konumu bir başkadır. Çağın sancısının elektronik-
sanal kitap çıkartıp, tarihî kütüphanelerimizin kapısına kilit vurdurmak olduğunu gayet 
iyi bilenlerdenim. "Söz uçar, yazı kalır" diyen atalar sözü, sözün "yazıldığı yeri-zemini-
mekânı" belirtmemiş. Orhun Abidelerinde taşa kazılan sözler asırları delip gelende 
öğütler vermiş milletime, birliğini bozma sakın demiş... Kâğıtlara yazılmış ilâhîleri 
teker teker okuyup Sakarya Irmağı'na atan Molla Kasım'ın bir şiirde adı geçince mıh 
gibi, su kıyısında taş kesilip kalması ve atmadığı, atamadığı şiir yazılı kâğıtlarla BİZİM 
YUNUS o günlerden bugünlere yürüyüşünü devam ettirmektedir.  
 
Bel ki, biraz daha teknolojik gelişmeyle "elektronik kütüphane"lerimize kavuşacağız ve 
bel ki işte o zamanlarda şiirimizi kaybetmeyeceğiz, yazdıklarımız, yürek seslerimiz ve 
görüntülerimiz kalıcı olacak.  
 
Kolaycı ve tüketici çağcıl şair, elektronik kütüphane gelene kadar çabalayıp 
duracaksın ama, yazdıklarının kalıcı olmayacağını gayet iyi bilmelisin. O yüzden, 
kesinlikle YEDEKLEME diye bir gerçeği kabul etmelisin ve eserlerini bir başka yerde, 
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başka şekilde mutlaka yedeklemelisin... 
 
Şiir mahallemizin ikinci çıkmaz sokağı ise "telif haklarına tecavüz ve şiir hırsızlığı"dır. 
Bu yara büyük yaradır. Şiir siteleri kendi aralarında "birlik kurup"(ŞİİR SİTELERİ 
BİRLİĞİ)- ISBN ajansı ile meslek birlikleri vasıtası ile bir anlaşma sağlayana kadar, 
yani, her şiirin resmi, özel bir kütük numarası, sicil numarası olana kadar, bu çıkmaz 
sokak cümle şairleri uğraştırmaya devam edecektir. 
 
Şair enflâsyonu yaşanan bir dünyada elbette şiir hırsızları da çok olacaktır. Bence, şiir 
hırsızlarından şiiri korumak için bir değil, bir kaç sitede birden yayınlayıp, hattâ 
yayınlamadan evvel, şairin kendisine , kendi adresine kendisinin mektup atması, 
zarfın içine o şiiri koyması ve asla postadan gelen o zarfı açmaması, yıllarca saklaması 
gerekiyor. Yahut da, elektronik yayında, internette şiiri yayınlamadan evvel, en 
azından yerel bir dergi veya gazetede olsun o şiiri yayınlamalı ve bir nüsha o 
yayından saklamalıyız. 
 
Şiir mahallemizin çıkmaz sokakları ağzına kadar, dipten bucağa şair dolu. Hangi kapıyı 
çalsam, kapı açıldığında ellerinde kalemler, mikrofonlar habire şiir yazan ve bundan 
usanmayan, bıkmayan bir çok şairle karşılaşmaktayım. Kalabalıklar arasında yaşanan 
"kabalıkları" görmezlikten gelerek, "has şiiri" aramaya çıktığımızda, üzülerek ifade 
etmeliyim ki, eskinin beğendiğimiz şair şiirlerinin gölgesi bile olamayacak taklidî ve 
bozuk, aceleyle imâl edilmiş, çarpıtılmış ve düşük "şiir enkazları"yla karşılaşmaktayız. 
Kafamı çevirip geçemediğim o "şiir enkazları"na çok üzülüyorum. Kelimelerin, 
doğarken ölüvermesi, yıkılan şiirin altında toz olup kaybolan şair isimleri, şair 
kartvizitleri beni derinden etkilemekte ve üzmektedir. Okuduğumda, hemen 
ezberleyiverdiğim, "zikke gibi" gönül çadırımın çevresine çakılıvermiş şiirler 
aramaktayım. Dudaklarımdan düşmeyen, mesajıyla, yazım tekniğiyle, şiir diliyle bana 
"helâl olsun" dedirten şiirler aramaktayım. Dili bizden, dişi bizden "şiir güzelleri"ni 
aramaktayım. 
 
Ve insanlarımızı umutsuzluğun girdabına savuran, "geriye gidişin düdükleri" olan 
"şiirimsileri" okudukça, 20 yıl önceki şairleri mumla aramaya çıkmaktayım. Yoksa, çağ 
ilerleyip değiştikçe, benim algılama merkezimde depremler mi olmuştur ki, şiir 
mahallesinin çıkmaz sokağında duvara toslayan şairlerle yüzyüze kalmaktayım. Valla 
bilemiyorum bana neler olduğunu, ama, bir şeyi iyi biliyorum ki, şiir mahallemizde 
çıkmaz sokakları çoğaltan hareketler sergilenmeye devam etmektedir. 
 
Yerinde saymak, geri gitmekten daha kötüye benziyor. Geriye giderken bel ki 
nedenleri, niçinleri sorgular; yeni bir hamle ile ileriye atılımlar yapabilirsiniz. fakat, 
yerinde saymayı doğruluk, dürüstlük, tekâmül noktası veya zirve kabul etmek aslında 
en büyük yanılgıdır. Yerinde saymayı maharet bilip, onda ısrarcı olanlar, en kısa 
zaman içinde ne kadar geriye düştüklerini farkedenlerdir. Çünkü, yanlarından niceleri 
gelip geçmiştir ileriye de, yerinde sayan köprünün bu yanında kalmış, geçip gidenler 
ise çıkmaz sokağa girmeden yeni ufuklara yelken açıvermişlerdir. Şiirine marş marş 
diyenler, şiirini sanakârane süsleyip, güçlendirip geleceğe koşturmak için yendien yeni 
yapanlar yol alıp sonsuza koşanlardır. Şiirini, eski şiirin rüzgârıında bırakıp, yorgun 
kafiyelerin ve uyakların bozuk taklidi olarak, hep birbirinin aynısı, tekrarı dizelerle 
yerinde saydıranlar asla gelece kalamazlar.  
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Bugün yazılması gereken şiir, eskinin bozuk bir kopyası değil; eskinin tekniğinden 
istifade ederek, ayrı, yepyeni bir kimlikle çıkmalıdır. Hattâ her şiir kendi "iç veznini" 
kendisi doğurmalıdır. Gülce Edebiyat Akımı, bu bakımdan yeni şiirin sonsuzluğa açılan 
yeni kapısıdır.  
 
Mustafa CEYLAN 

 

 
“ Türkvizyon ve Dombıra ” 
 
    Türkiye gündemi bir ucu hükümete doğru uzandığı iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk 
olaylarıyla çalkalanırken, hükümetin kendi görevlendirdiği bazı görevlileri görevden 
uzaklaştırırken; televizyonların, gazetelerin, haber sitelerinin operasyonlarla ilgili 
görsel ve yazılı haberlerle birbirleriyle olumlu olumsuz adeta yarışırken bir diğer 
önemli hususu es geçmeleri kabul edilir gibi değil. 
  
    Bir Kırım Tatar Türkü olan eğitimci, yayıncı ve politikacı İsmail Gaspıralı’nın ‘‘ İşte 
fikirde dilde birlik’’ şiarından hareketle bu yıl Eskişehir ilimizde ilki gerçekleştirilen 
Türkvizyon müzik yarışmasının yapıldığı günleri yaşadık. 
  
    Etkinliğin amacını Türk dili konuşan topluluk ve ülkeler arasında kültürel ve 
sanatsal etkinlikler yaparak ortak müzik kültürünü, dilini, sanatını gelenek ve 
göreneklerini ortaya çıkarmak,  korumak ve geliştirmek, Türk kültürünü uluslar arası 
düzeyde tanıtmak, Türk toplulukları arasındaki ilişkileri kültür yoluyla geliştirmek ve 
gelecek kuşaklara aktararak kalıcı kılmak olarak özetleyebiliriz. Kısaca tarif edersek 
Türk dili konuşan topluluklar arasında kültürel açıdan Türk birliğini gerçekleştirmeye 
çalışmak, diğer söylenişiyle ileriki yıllarda daha geniş çaplı organizasyonlarla Türk 
turan birliğini gerçekleştirmenin yolunu açmak. 
  
    Geçmişte kurulmuş olan uluslararası birliklerden Varşova Paktı, COMECON gibi 
dağılanları olsa da dünya yeni uluslar arası birliklerin kurulmasına gebedir. Taviz 
üstüne taviz vererek kırk yılı aşkın süredir dilenci gibi kapısında beklediğimiz Avrupa, 
aslında bize ‘yüzünüzü doğuya dönün’ demek istiyor ama ne yazık ki Türk 
hükümetleri bunu bir türlü görmek istemiyor. Yöneticilerimiz görmese de bazı sivil 
toplum kuruluşları yönümüzü Atalar yurduna doğru dönmemize öncülük etmektedir. 
Ayrıca Türk dünyası gençliğinin bütün kesimlerinde de gözle görülür bir uyanış 
hissedilmektedir. 
  
    Eurovision şarkı yarışmasından esinlenerek düzenlenen Türkvizyon müzik 
yarışmasına  
kendi ülkelerinde yaptıkları elemelerden geçen yirmi dört ülke veya topluluk sanatçısı 
katıldı. 
Bunlar Altay, Azerbaycan, Başkurdistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Gagauz Yeri, 
Gürcistan, Hakasya, K.Balkarya ve Çerkesya, Kazakistan, Kerkük Türkmenleri, 
Kırgızistan, Kırım, KKTC, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Romanya, Şorya, 
Tataristan, Tuva, Türkiye, Ukrayna, Yakutistan. 
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    Alışılagelmiş televizyon haberlerini reklam ve dizilerini izlemek yerine TR Avaz’dan 
canlı olarak verilen Türkvizyon müzik yarışmasında kardeşlerimizi izleyenlere ayrı bir 
heyecan ayrı bir tat verdi mutlaka. 
  
    19 Aralık 2013 tarihi akşamı yapılan yarışmada, Sen Ben Biz şarkısıyla ülkemizi 
temsil eden Manevra grubuyla beraber on iki sanatçı finale kaldı. Altay, Azerbaycan, 
Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Özbekistan, 
Tataristan, Türkiye ve Ukrayna finale kalan ülkeler oldu. 
  
    Açılışa, bir Nogay ozanı olan Arslanbek Sultanbekov ve ekibi dombırayla renk 
kattılar. Sunumda, yakından tanıdığımız ve kam davulunu çalan arkadaşımızın 
gösterisi ise izlemeyi değer bir güzellikteydi. Ruhumuz tarihimizin derinliklerinden 
gelen o kam davulu sesi ve dombırayla büyülendi adeta. Arslanbek Sultanbekov ve 
ekibine sergiledikleri o güzellik için 300 milyon Türk adına sonsuz teşekkürler. 
  
    2013 Türkvizyon müzik yarışmasının TMB TV, Azerbaycan – ATV, Başkurdistan – 
Kuray,  Bosna-Hersek – Hayat TV, Gagauz Yeri – GRT, Gürcistan - Kvemo Kartli, Irak 
- Kerkük Türkmeneli TV, Kazakistan - Astana TV, Kırgızistan – Piramida, Kırım - Kırım 
TV, Kosova – RTK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Genç TV, Makedonya - MTR 2, 
Tataristan – Maydan, Türkiye - TRT Müzik, TRT Avaz gibi yüzü aşkın televizyon 
kanalında yayınlanması Türk yurtlarından izleyicilerin aynı noktaya, aynı düşünceye 
odaklanması ise ülkemiz ve Türk dünyası açısından ayrı bir kazanım sayılmalıdır. 
  
    21 Aralık 2013 Cumartesi günü yapılan final yarışmasında Azerbaycanlı yarışmacı 
Farid Hasanov birinciliği kazanırken Beyaz Rusya’dan Güneş ikinci, Ukrayna’dan Fazile 
İbrahimova üçüncü oldu, Türkiye’yi temsil eden Manevra grubu ise ancak altıncı 
sıraya yerleşebildi. Bizim açımızdan iyi bir derece olmasa bile Türk dünyası 
kazanmıştır. 
  
    Türkvizyon müzik yarışmasının ve bundan sonraki yapılacak olan yarışmaların Türk 
dünyasının birleşmesinde vesile olması en büyük temennimizdir. 
  

 Osman Öcal 
 

 

 

“ PLATONYA / Kendimi Aradım Uzun Yolculuklarda ” 

 
Yine bir ocak ayı idi. Yaklaşık 26 saatlik yorucu bir yolculuğun ardından nihayet 
İstanbul'a, Avrupa yakasına güç bela varmıştık. Fatih Köprüsünün bitişinde yine o 
aynı yazı, sisle örtülü bir şekilde kendini göstermişti 'Welcom to Europa'. Hoş 
gelmemiştim Avrupa' ya ''Avrupa yakasına'' oysa. Uykusuz, yorgun, bitkin ve 
tükeniktim.  
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Kalan son takatimle sarıldım mikrofona; yine aynı sözleri tekrar edecektim.  
 
'İyi günler sayın konuklarımız; Iğdır-İstanbul yolculuğumuzun sonuna yaklaşmış 
bulunuyoruz. Umarız; rahat, huzurlu ve güvenli bir yolculuk 
geçirmişsinizdir................................................................?.............'  
 
Ağır ağır yanaştık perondaki yerimize. Emanetlerimizi 'yolcularımızı' sağ salim 
sevdiklerine teslim etmiştik. Özlemle birbirlerine sarılan insanlar vardı Esenler 
otogarda. Bagajları teslim etmiş daha henüz rahat bir soluk almışken; Erzurum' da, 
üniversite kavşağında aracımıza binen iki gence takılı kaldı gözlerim. Fazla bi eşyaları 
yoktu. İyi bir giyime sahip değillerdi. Anlaşılan hazırlıksız bir şekilde çıkmışlardı yola. 
Ürkek tavırlarla etrafı seyrediyorlardı. 17-18 yaşlarında ya varlardı ya yoklardı.  
Neden sonra ağır adımlarla bana yaklaştıklarını farkettim.  
Doğruldum.  
Kısa boylu olan;  
 
-Abi kusura bakma, bi şey sorabilir miyim?  
 
-Estağfirullah.....Sorabilirsin.  
 
-Biz daha yeni geldik İstanbul' a. Yabancısıyız yani.  
 
-Farketmiştim. Nereye gidecektiniz?  
 
-Daha bilmiyoruz. Ama Taksim' e gideceğiz her halde. Yalnız nereden ne şekilde 
gideceğimizi bilmiyoruz.  
 
-Yakınınız mı var orada?  
 
-Hayır.  
 
Gerçi geliş nedenlerini anlamıştım ama, sormadan edemedim. Meraklı bir tavırla....  
 
-Peki neden geldiniz İstanbul' a, çalışmak için mi?  
 
Biraz durakladı önce, başını hafifçe önüne eğerek..  
 
-Bunu biz de tam olarak bilmiyoruz.  
 
Diğer gence kaydı gözlerim. O da farklı değildi ondan. Kararsız, korkak tavırlarlarla 
baktı önce suratıma. Sonra hiddetinden olsa gerek. Biraz sert bir tavırla..  
 
-Abi sen bize gideceğimiz yeri tarif et. Gerisine karışma.....dedi.  
 
Sustum......Sonra  
 
-Hadi alın eşyalarınızı gidelim..  
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Uzun boylu olan,  
 
-Nereye?  
 
-Gitmek istediğiniz yere göndereceğim sizi.  
 
Ben önde, onlar arkamda yazıhanenin arka kapısında çıkarak ilerledik durağa.  
 
Biraz düşünceli tavırlarla İstanbul' a yöneldi sözlerim.  
 
''-Ulan İstanbul, tarihe tanıklık eden, milyonları barındıran, içinde nice puşt yuvası 
saklayan, kimine taşı toprağı altın olarak lanse edilen megakent İstanbul! Geldi sana 
iki kurban daha.Yaşatacak mısın onları,yoksa onları da mı köprü altlarında 
yatıracaksın zaman sonra? Güzel manzaranda, ne manzarasızlıkların saklıdır şimdi 
senin İstanbul. Elinden tutacak mısın şimdi bunların? Yoksa bunları da boğazın derin 
sularına mı akıtacaksın? Neyse İstanbul! Bak onlara, bakabildiğince iyi bak. En 
azından bu iki hayata kötülerin dokunmasın.''  
 
Durağa varmıştık. Şoföre gençlerin inecekleri yeri tembihledikten sonra...  
 
-Benden bu kadar, kendinize dikkat edin.......dedim gençlere.  
 
Onlarda;  
 
-Ederiz sağol..dediler bana.  
 
Ama acıyordum onlara. İlk kez çıktıkları gurbette, başlarına neler gelecekti acaba. 
Üstelik daha çok toydular. Allah yardımcıları olsun.  
 
Anadolu yakasında kar vardı. Kar köprüyü geçene kadardı.  
Soğuk yağmurlar yağıyordu Avrupa yakasına. Üşüyordum. İç çamaşırlarıma kadar 
ıslanmıştım üstelik. O gün İstanbul' da kalacak, sabah on gibi tekrar Iğdır' a doğru yol 
alacaktık.  
Hemen kurulanmalıydım. Yazıhaneye vardığımda kimseler yoktu. Otobüsün kapıları 
kilitlenmiş, şoförler gitmiş ve ben hala otobüsü temizlememiştim. Anahtarım da 
yanımda değildi. Bütün eşyalarımı aceleyle otobüste bırakmıştım.  
Sigaralarımda ıslaktı. En kuru olanını çıkarttım pakettten, kalanını çöpe attım. Bir kaç 
çakıştan sonra çakmağımı yaktım. Dalgınlık buya sigaramı tersten yakmıştım.  
 
Bu durumu farkeden yazıhaneci arkadaş kahkahayla gülerek;  
 
-Kardeş ne oluyor sana yine dalgınsın..  
 
Sonra bir sigara yakıp uzatarak  
 
-Çok zor bir yolculuk geçirdin her halde?  
 
Derin bir nefes almıştım sigaradan. Dumanlar sanki gözlerimden çıkacak gibi olmuştu.  
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Kısık bir ses tonuyla;  
 
-Sorma!  
Hemde nasıl bir yolculuk. Kurulanmam lazım diyerek...ayrıldım oradan.  
 
Otogarda bir otel odasına attım cüssemi. Sıcak bir duş alarak yatağıma uzandım. 
Hemen uyumalıydım. Öyle de yaptım.  
 
Sabah kalktığımda hala sisli bir hava vardı dışarda. Sisli yolculuklara ne kadar 
hazırdım bilmiyorum ama, sisli yaşamımda asık ve soluk suratımla varolacaktım hep. 
Yalnızdım yine her zaman ki gibi o sabahta İstanbul' da.  
Kanayan yaralarıma tuz bastım hep, varolmaya çalıştım hayatın kulvarlarında.  
Şimdi uzun yolculuklarda arıyorum kendimi. Sevmek her zaman yaşamımın en ağır 
bedeli olarak dikiliyordu karşıma ve ben kurtuluşu; yamalı yollarda, asfaltlarda, can 
pazarlarında arıyordum. Yarın neler getirecek?  
Bunu merak ederek gözlerimi açtım her yeni sabaha. Her yeni sabahla sitemlerimi 
bileyliyordum hayata.  
 
***************************************  
duygulu duygusuz/tekil dünyalı 
 
Yusuf Bozan  
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